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 پيش هشدارها
 »كشنده كمربند ايمني«و » كيسه هوا«) شامل SRSسيستم حفاظت و ايمني سرنشين (

همــراه بــا » كشــنده كمربنــد ايمنــي » «اربگ«سيستم محافظت و ايمني تعبيه شده مانند 
شدن راننده و سرنشين جلو در بعضي از انــواع  كمربند ايمني به كم كردن شدت خطر مجروح

نيســان  A33يــه شــده در مــدل كند. مجموعه سيســتم ايمنــي و محافظــت تعبتصادفات كمك مي
باشد (مجموعه برحسب تقاضاي كشورهاي ســفارش دهنــده و تجهيــزات (ماكسيما) باين شرح مي

  اختياري ممكن است متفاوت باشد).
   براي تصادف از ناحيه جلو  

شامل كپسول كيسه هواي راننــده (واقــع در  (SRS)سيستم ايمني و محافظت تعبيه شده       
وسط غربيلك فرمان)، كپسول كيسه هواي سرنشــين جلــو   (واقــع در ســمت سرنشــين جلــو 
داشبورد)، كشنده كمربند ايمني، قطعه سنسورهوشمند، چراغ هشدار، دسته سيمها و كابل 

  باشد. مارپيچ مي
  ز ناحيه كنار براي تصادف ا  

هاي هــواي جــانبي (واقــع در شــامل كيســه (SRS)سيستم ايمني و محافظت تعبيه شــده       
ائي، قطعــه سنســور هوشــمند (يكــي از هاي جلو)، سنسورماهوارههاي بيروني صندليكناره

ها، چراغ هشدار (يكي از اجــزاء سيســتم اجزاء سيستم ايمني تصادف از جلو)، دسته سيم
  باشد. از جلو) مي ايمني تصادف

  اين كتاب ارائه شده است.  RSاطالعات مورد نياز براي سرويس ايمن سيستم در بخش       
  هشدار

  توانــد موجــب براي جلوگيري از كار نكردن سيستم ايمنــي محافظــت از سرنشــين كــه مي
 افزايش خطر مجروح شدن يا مرگ در صورت تصادف گردد، تمام كارهاي نگهداري و تعميرات

  بايستي توسط تعميرگاههاي مجاز انجام پذيرد. 
   نگهداري نامناسب شامل پياده و سوار كردن غير صحيح سيستم(SRS) توانــد منجــر بــه مي

مجروح شدن تعميركار بعلت فعال شدن ناخواسته سيستم شود. بــراي پيــاده كــردن كابــل 
  مراجعه كنيد.  RSمارپيچ و كپسول كيسه هوا به بخش 

 هاي الكتريكي معمول (تســتر) در هــيچ يــك از مــدارهاي الكتريكــي زمايشاز تجهيزات آ
استفاده نكنيد مگر آنكه اســتفاده از آن در كتــاب توصــيه شــده  (SRS)مربوط به سيستم 

از رنگ زرد سوكت دســته ســيم قابــل شناســائي  SRSباشد. دسته سيمهاي مربوط به سيستم 
ي زرد رنــگ قبــل از سيم يا نوار چســب باشند (همچنين با روكش محافظ زرد رنگ دستهمي

  ها قابل شناسائي هستند).سوكت
  HFC-134a (R-134a)  پيش هشدارهائي براي كار با گاز خنك كننده 

   گازهاي خنك كنندهCFC-12 (R-12)  وHFC-134a (R-134a)  قابل جايگزيني با هم نيســتند، ايــن
يلي كم اگر اين دو گاز بــا هــم حتي در مقدار خگازها هرگز نبايد با هم مخلوط شوند،

  مخلوط شوند، خراب شدن كمپرسور تقريبًا حتمي است. 
   فقط از روغن كمپرسور معين شده براي كولر و كمپرسورها و تجهيزاتي كه با گــازHFC-

134a (R-134a) كنند استفاده كنيد. اگر از روغني غير از روغن مشخص شده اســتفاده كار مي
  تقريبًا حتمي است.  شود، خراب شدن كمپرسور

   روغن مخصوص گازHFC-134a (R-134a) هشــدارهاي كنــد. پيشرا جــذب مي به سرعت رطوبــت هــوا
  نگهدارنده زير بايستي مورد توجه قرار گيرد. 

a(  هنگام پياده كردن اجزاء و قطعات مربوط به گاز خنــك كننــده بالفاصــله در آنهــا را
  ديد. براي جلوگيري از ورود رطوبت با درپوش ببن

b(   هنگام سوار كردن اجزاء سيستم خنك كننده در يا درپوش آنها تا قبل از سوار كــردن
نبايد برداشته شود. براي كم كردن ورود رطوبت در سيســتم ، اجــزاء و قطعــات را در 

  حداقل زمان ممكن بهم وصل كنيد. 
فاده و اند اســتندي شده نگهــداري شــدههائيكه در ظروف در بسته و آب بفقط از روغن  ا 

بالفاصله پس از مصرف در روغن را دوبــاره محكــم و آب بنــدي كنيــد. بــدون آب بنــدي 
  شود. مناسب، روغن توسط رطوبت اشباع شده و غير قابل مصرف مي

d(   هرگز گاز خنك كننده يا بخار و رطوبت روغن كمپرسور را استنشاق نكنيد. تمــاس بــا
شــود. فقــط از بينــي و گلــو مي گاز، بخار يا رطوبت روغن باعــث نــاراحتي چشــمها ،

اســتفاده كنيــد. اگــر  HFC-134a (R-134a)تجهيزات مورد تائيد براي تخليه و شــارژ گــاز 
خروج ناگهاني گاز اتفاق افتاد، قبل از انجام هر كاري هواي محل را تهويــه كنيــد. 
هرگونه اطالعات ايمني و بهداشتي در مورد گاز خنــك كننــده و روغــن را از كارخانــه 

  توانيد دريافت كنيد. نده ميساز
e(   نوع) اجازه ندهيد روغن مخصوص نيسانS با سطوح قطعات اسفنجي (استيروفوم) تمــاس (

  پيدا كند چون امكان صدمه ديدن آنها وجود دارد. 
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 پيش هشدارهاي عمومي گاز خنك كننده 

  هشدار
 د شــارژ و تخليــه گاز خنك كننده را در هواي آزاد رها نكنيد. از تجهيزات مورد تائي

  براي جمع آوري گاز خنك كننده در زمان تخليه گاز استفاده كنيد. 
   هميشه در زمان كار با سيستم اركانديشن و گاز خنك كننده از وســايل ايمنــي ماننــد

  عينك و دستكش استفاده كنيد. 
   52از نگهداري و حرارت دادن ظرفهاي حاوي گاز خنك كننده در دماي بيش ازºC (125ºF)  

  خودداري كنيد.
  ظروف حاوي گاز خنك كننده را روي شعله آتش گرم نكنيد، اگر نياز به گرم كــردن ايــن

  ظروف داشتيد آنها را داخل آب گرم قرار دهيد. 
   .از رها كردن، سوراخ نمودن و سوزاندن ظرفهاي حاوي گاز خنك كننده خودداري كنيد  
  ر نگهداريد، سوختن گاز خنك كننده ســم گاز خنك كننده را از شعله آتش غير محصور دو

  توليد ميكند.
 شود، بنابراين از تهويــه كامــل محــيط كــار بــراي گاز خنك كننده جايگزين اكسيژن مي

  جلوگيري از خفگي مطمئن شويد. 
  از هر نوع بكارگيري هواي فشرده براي هر نوع كپسول گاز خنك كننده يا اجزاء مربــوط

ي آزمايش فشار يا نشتي خودداري كنيد. بعضي از انواع به سيستم خنك كننده خودرو برا
در فشار باال قابل اشتعال است. اين مخلــوط اگــر مشــتعل شــود  R-134aمخلوط هوا و گاز 

ممكن است باعث صدمه جاني يا مالي گردد. اطالعات بيشتر راجع به ســالمتي و ايمنــي را 
  نيد.هاي ساخت گاز خنك كننده دريافت كممكن است از كارخانه

 پيش هشدارهائي براي استفاده از نشتي ياب گاز
  باشد و از آن براي مشخص كردن محل ياب فلورسنتي رنگي ميسيستم اركانديشن حاوي نشت

شود. براي تشخيص رنگ در هنگام بازرسي نياز به المپ ماوراء بنفش نشت گاز استفاده مي
  باشد. مي

 ها و افزايش ديد رنگ افظت از چشمهميشه از عينك ايمني ماوراء بنفش براي مح
  فلورسنتي استفاده كنيد. 

  بخاطر نشت رنگ، سيل شفت كمپرسور را تعمير نكنيد، فقط پس از تائيد نشتي گاز
  بوسيله نشت ياب الكترونيكي بايد سيل شفت كمپرسور تعمير شود. 

 حدوده براي اجتناب از تشخيص بدون دليل عيب در آينده هميشه رنگ نشت ياب را از م
  تعمير شده پاك كنيد. 

  هرگز اجازه ندهيد كه رنگ نشت ياب با رنگ بدنه يا قطعات داخلي تماس پيدا كند. اگر
رنگ نشت ياب بريزد بالفاصله با پاك كننده مورد تائيد تميز كنيد. رنگ فلورسنتي اگر 

  در محلي براي مدتي روي سطوح باقي بماند ديگر قابل پاك شدن نيست. 
  ه رنگ فلورسنتي را روي سطوح داغ اسپري نكنيد (اگزوز، موتور ،منيفولد و پاك كنند

  غيره). 
 ) سي) رنگ فلورسنتي استفاده سي 7.4اونس/  ¼در هر سيستم اركانديشن بيشتر از يك بطري

  نكنيد. 
  هاي گاز رنگ نشت ياب اركانديشن در سيستمR-134a  وR-12 نگ نشت با هم متفاوت است. ر

و بالعكس استفاده  R-12را در سيستم گاز  R-134aكانديشن مرتبط با گاز  ياب سيستم ار
  شود.نكنيد چون باعث صدمه ديدن سيستم اركانديشن مي

   سال در سيستم باقي خواهد ماند مگر اينكه كمپرسور  3خاصيت رنگ نشت ياب بيشتر از
  خراب شود. 

    
  
  
  

 پيش هشدار براي برچسب شناسائي روي خودرو
  وهائيكه در كارخانه به رنگ فلورسنتي مجهز خودر

اند، در زير در موتور داراي برچسب نشانداده شده شده
  باشند. در سمت راست مي

   خودروهائي كه داراي برچسب سبز رنگ هستند، در
  اند. كارخانه مجهز به رنگ فلورسنتي شده

  خودروهائي كه داراي برچسب آبي رنگ هستند، در
  اند. ورسنتي مجهز نشدهكارخانه با رنگ فل
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 پيش هشدارهائي براي  اتصاالت گاز خنك كننده 
هاي نوع جديدي از اتصال براي تجهيزات گاز خنك كننده در تمام مسيرهاي گاز بجز محل

  شود. زيرين بكار گرفته مي
   شير انبساط به واحد خنك كننده  

 خصوصيات اتصال جديد تجهيزات گاز خنك كننده 
  اين حالت شانس رينگ عوض شده و شياري متناسب براي نصب صحيح ارائه شده است،جاي او

كند. همچنين اورينگ بحالت عمودي خرابي وارد شده به اورينگ را در محل تماس كم مي
نسبت به سطح تماس قطعات، براي بهبود كيفيت آب بندي قرار گرفته است. لذا اتصال 

   شود.هاي گاز آسانتر انجام ميلوله
  كند. عكس العمل فشار اورينگ در جهت جدا شدن اتصال عمل نمي  
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 اورينگ و اتصاالت تجهيزات گاز (براي خاور ميانه)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  احتياط
ها در اشكال مختلف استفاده اتصاالت تجهيزات گاز خنك كننده جديد و قديم از اورينگ

ا را با هم اشتباه نكنيد. زيرا قابل جايگزيني با هم نيستند. در صورت كنند، آنهمي
استفاده از اورينگ نامناسب ممكن است گاز در محل يا در اطراف اتصاالت نشتي داشته 

  باشد. 
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 ها هاي فني اورينگمشخصات و شماره
نوع 
اتصا

  ل

اند
  ازه
اور
  ينگ

شماره قطعه
mm (in)   قطر)

D(  
mm (in)  
  )W(ضخامت 

  جديد
8  

92471 N8210  6.8 (0.268)  1.85 (0.0728)  
  N8200  6.07 (0.2390)  1.78 (0.0701) 92470  قديم
  جديد

12  
92472 N8210  10.9 (0.429)  2.43 (0.0957)  

  71L00  11.0 (0.433)  2.4 (0.094) 92475  قديم
  جديد

16  
92473 N8210  13.6 (0.535)  2.43 (0.0957)  

  72L00  14.3 (0.563)  2.3 (0.0906) 92475  قديم
  جديد

19  
92474 N8210   16.5 (0.650)  2.43 (0.957)  

  N8200  17.12 (0.6740)  1.78 (0.0701) 92477  قديم
  هشدار

مطمئن شويد كه تمام گاز در داخل تجهيزات بازيافت تخليه شده و فشار سيستم كمتر از 
ت تخليه گاز را شل كرده و آنرا پياده فشار اتمسفر است. سپس بتدريج اتصال شلنگ قسم

  كنيد. 
  احتياط

  نيد. ككنيد، به موارد زير توجه وقتيكه اجزاء شارژ گاز را تعويض يا تميز مي
  كنيد، آنرا بهمان وضعي كه روي خودرو نصب بوده در محل وقتيكه كمپرسور را پياده مي

داخل محفظه فشار كم مناسب قرار دهيد. تغيير وضعيت دادن آن باعث برگشت روغن ب
  شود. مي

  كنيد. هميشه از تورك متر و آچار كمكي استفاده كنيد. ها را وصل ميوقتيكه لوله  
  هاي باز را درپوش كنيد تا از ورود گرد و خاك ها بالفاصله محلپس از باز كردن لوله

  و رطوبت بداخل آنها جلوگيري شود. 
 ها را بعنوان آخرين بخش از كنيد، لولهوقتيكه اركانديشن را روي خودرو سوار مي

ديگر را تا قبل از وصل كردن بر  ها و اجزاءهاي لولهانجام كار، وصل كنيد. درپوش
  نداريد. 

 ها قطعات را در جائي خنك قرار دهيد تا دماي آنها با دماي قبل از برداشتن درپوش
  كند. نديشن جلوگيري ميمحيط يكسان شود. اين عمل از تغليظ رسوب در داخل قطعات اركا

  .كامالً رطوبت داخل سيستم خنك كننده را قبل از شارژ گاز تخليه كنيد  
 هاي استفاده شده را تعويض كنيد. هميشه اورينگ  
 كنيد، به اطراف اورينگها مطابق شكل روغن بزنيد، دقت كنيد ها را وصل ميوقتيكه لوله

  هاي ماليده نشود.روغن به قسمت رزوه
   Sسم روغن: روغن اركانديشن نيسان نوع ا      
   KLH00 -PAGS0شماره فني:       

  .اورينگ بايستي به قسمت پله شده (شيار) لوله بچسبد  
 گ و لوله صدمه نبينند. كنيد، دقت كنيد كه اورينوقتيكه اورينگ را تعويض مي  
 ا با دست لوله را طوري وصل كنيد كه صداي جا رفتن شنيده شود و سپس مهره يا پيچ ر

  سفت كنيد. مطمئن شويد كه اورينگ بطور درست روي لوله سوار شده باشد. 
 ها آزمايش نشتي را انجام داده و از نبود نشتي در اتصاالت بعد از وصل كردن لوله

مطمئن شويد. اگر نشتي مشاهده يا پيدا شد، آن لوله را باز كرده و اورينگ مربوطه 
  ته و اتصال را بمقدار (تورك) معين شده سفت كنيد. را تعويض كنيد. سپس لوله را بس
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 پيش هشدارهائي براي سرويس كمپرسور
   .تمام سوراخها را براي جلوگيري از ورود رطوبت و مواد خارجي درپوش كنيد  
  پس از پياده كردن كمپرسور آنرا بهمان وضعيكه روي خودرو سوار بوده در محل مناسب

  قرار دهيد. 
 دقيقًا » نگهداري مقدار روغن در كمپرسور«ر هنگام تعويض يا تعمير كمپرسور از د

  رجوع شود.    HAپيروي كنيد. به 
  سطوح اصطكاك بين كالچ و پولي را تميز كنيد. اگر سطح بين آنها كثيف و آلوده به

  روغن شده است، آنرا با پارچه آغشته به تينر تميز كنيد. 
 دور در هر دو جهت چپ و  5ور شفت آنرا بوسيله دست بيش از پس از انجام سرويس كمپرس

كند. پس از سوار راست حركت دهيد. اين عمل روغن را بطور يكسان داخل كمپرسور پخش مي
كردن كمپرسور خودرو را روشن كرده و اجازه دهيد در دور آرام بمدت يكساعت كمپرسور 

  كار كند. 
  آنرا وصل كرده و كاركرد معمولي (نرمال) كالچ پس از تعويض كالچ مگنتي كمپرسور، برق

  را كنترل كنيد. 
  

 پيش هشدارهائي براي سرويس تجهيزات
 تجهيزات شارژ / بازيافت

مطمئن شويد كه دستورالعمل كارخانه در مورد نحوه كار و 
نحوه نگهداري دستگاه شارژ گاز را انجام ميدهيد. هرگز 

راي دستگاه از گاز ديگري غير از گاز معرفي شده ب
  استفاده نكنيد. 

 دستگاه الكترونيكي نشت ياب گاز خنك كننده 
مطمئن شويد كه دستورالعمل كارخانه سازنده را در مورد 
نحوه كار و نحوه نگهداري دستگاه الكترونيكي نشت ياب 

  گاز خنك كننده انجام ميدهيد. 
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 پمپ وكيوم
مخصوصي روغني كه در داخل پمپ وكيوم موجود است با روغن 

وجــود دارد  HFC134a (R-134a)كه در سيستم اركانديشن باگــاز 
قابل جايگزيني نيست و سمت سوراخ تهويه پمــپ وكيــوم در 

باشد. بنابراين روغــن پمــپ وكيــوم معرض فشار اتمسفر مي
ممكن است بداخل لوله سرويس گاز وارد شــود. ايــن حالــت 

دن زماني ممكن است اتفاق بيافتد كــه پــس از وكيــوم كــر
دستگاه را خاموش كنيــد در حاليكــه شــلنگ بــه آن متصــل 

  مانده باشد. 
براي جلوگيري از اين جابجائي روغن، از شير دستي واقــع 
در نزديكي اتصال شلنگ به پمــپ بــه شــرح زيــر اســتفاده 

  كنيد. 
  هــاي وكيــوم داراي يــك شــير جــدا كننــده معموالً پمپ

از پمپ هستند. با بستن اين شير، شلنگ سرويس گاز را 
  جدا كنيد. 

 از شــلنگ مجهــز بــه هاي بدون شير جدا كنندهدر پمپ ،
شير قطع كن دستي كه در مجــاورت انتهــاي پمــپ قــرار 

  شود.دارد استفاده مي
  اگر شلنگ گاز داراي شير قطع كن اتوماتيك است، شلنگ

را از پمپ جدا كنيد. ماداميكه شلنگ وصل است شير در 
ن است روغن حركت كــرده و حالت باز باقي مانده و ممك

جابجا شود. بعضي از شيرهاي يك طرفه زمانيكه وكيــوم 
شــود. كند بســته ميكند باز و زمانيكه عمل نميعمل مي

اين گونه شيرها ممكن است توان وكيوم كردن عميق پمپ 
را محدود نمايند بنابراين استفاده از آنهــا توصــيه 

  شود. نمي
 دستگاه گيج منيفولد

 HFC-134a (R-134a)كه روي صفحه گيج عبارت  مطمئن شويد
نوشته شده باشد. مطمئن شويد كه دستگاه گيج منيفولد 

هاي براي وصل شلنگ ACME 16-"1/2داراي اتصال رزوه شده 
سرويس باشد. تائيد كنيد كه دستگاه منيفولد براي شارژ 

روغن مشخص شده آن مورد استفاده  و HFC-134a (R-134a)گاز 
  يرد. گقرار مي

  
  
  

 شلنگهاي شارژ گاز
مطمئن شويد كه شلنگهاي شارژ گاز داراي رنگ مخصوص شــرح 
داده شده با نوار ســياه باشــد. تمــام شــلنگها بايســتي 
داراي شير قطع كن مثبت (اتوماتيك يــا معمــولي) كــه در 

  فولد قرار دارد، باشند. ها روبروي گيج منيانتهاي شلنگ
  
  
  
  

 كوپلرهاي سرويس
ــز از ك ــاز هرگ ــوص گ ــاي مخص ــاي  HFC-134a (R-134a)وپلره بج

يد. كوپلرهاي گــاز استفاده نكن CFC-12(R-12)كوپلرهاي گاز 
HFC-134a (R-134a) ستم گاز به سيCFC-12 (R-12) طور صــحيح وصــل ب

شوند اما در هر صورت اگر اتصــال بــه طــور نامناســب نمي
انجام گيرد، تخليه گاز و آلودگي سيستم ممكن است اتفاق 

  يافتد. ب
  شير شارژ كولر  جهت چرخش شير قطع كن 

  باز  هاي ساعتجهت عقربه
  بسته   هاي ساعت عكس جهت عقربه
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 گيري وزن گازترازوي اندازه
و  HFC-134a (R-134a)اطمينان حاصل نمائيد هيچ گازي غيــر از 

روغن مخصوص آن با ترازوي توزين گاز، مورد توزين قــرار 
ازو جريــان گــاز را الكترونيكــي نگرفته باشد. اگــر تــر

  باشد. 16ACME– ”½كند. فيتينگهاي شلنگ بايستي كنترل مي
  
  
  
  
  

  ACR4كاليبره (تنظيم مجدد) كردن ترازوي 
  هر سه ماه يكبار ترازو را كاليبره كنيد. 

  :ACR4براي كاليبره كردن ترازوي 
  را فشار دهيد. Enterو  Shift/Resetبطور همزمان  .1
  بايد بنمايش در آيد.» A1«دهيد، را فشار   8787 .2
  ها را از ترازو برداريد.تمام وزنه  .3
» 0.00«را فشار دهيد.  Enterرا فشار داده سپس، 0  .4

  تغيير خواهد كرد. » A2«بنمايش در آمده و به 
وزنه مشخص (مانند دنبل يــا چيــزي مشــابه) بــا وزن   .5

)19lb  8.6) 10و kg  را در وسط ترازو قرار دهيد.  4.5و  
وزن وزنه را بصــورت عــدد چهــار رقمــي وارد كنيــد.   .6

  ))lb = 10.00, 10.5 lb = 10.50 10(بطور مثال 
7. Enter   (وكيــوم) را فشار دهيد نمــايش بــه حالــت مكــش

  كند. برگشت مي
  را فشار دهيد.  Enterو  Shift/Resetبطور همزمان   .8
را فشــار دهيــد. وزن وزنــه مشــخص شــده روي صــفحه   6 .9

  آمد.بنمايش در خواهد 
بنمايش در خواهــد » 0.00«وزنه را از ترازو برداريد.   .10

  آمد. 
11.  Shitft/Rest  را فشار دهيــد تــاACR4  بــه حالــت برنامــه

  بازگشت نمايد. 
  

 سيلندر شارژ گاز
شود. زمانيكه كولر را استفاده از سيلندر گاز توصيه نمي

كنيد، ممكن است گاز از طريق شير بوسيله سيلندر شارژ مي
يلندر در هوا جريان پيدا كند. همچنين دقت باالئي س

سيلندر معموالً از تجهيزات الكترونيكي يا تجهيزات اضافه 
  كردن و شارژ گاز كمتر است. 

  
  يابي هاي مدار و عيبنقشه

هاي مدارات الكتريكي به موارد زير براي خواندن نقشه
  رجوع كنيد:

 GI    »بخش  در» يهاي مدارات الكتريكنحوه خواندن نقشه
GI  

  EL  »در بخش » نقشه مدارات تغذيه برقEL  براي اطالع
  از نحوه توزيع برق

  ع كنيد.  يابي به موارد زير رجوبراي انجام عيب
  GI   »در بخش » كنيم يابي را دنبالچگونه فرآيند عيب

GI   
  GI    »در » يابي موثر براي عيوب الكتريكينحوه عيب

  GIبخش 
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 آماده سازي
 اي مخصوص سرويسابزاره

  شكل واقعي ابزارها ممكن است با ابزارهائي كه در شكل نشان داده شده متفاوت باشد.
  شماره ابزار

  شرح  نام ابزار

 KV99106100   
  آچار ديسك كالچ كولر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  براي باز كردن مهره وسط

KV99232340   
  يا 

KV992T0001  
  بيرون كشنده ديسك كالچ 

  
  
 

  يسك كالچ پياده كردن د

KV99106200   
  پولي نصب ديسك كالچ 

  
  
  

  سوار كردن پولي 
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  HFC-134a (R-134a)ابزار و تجهيزات سرويس گاز 
مخلوط  CFC-12 (R-12)را با گاز و روغن مخصوص  (HFC-134a)هرگز گاز يا روغن مخصوص گاز 

  نكنيد. 
هر نوع گاز و روغن بايد  لوازم و تجهيزات متفاوت و غير قابل جايگزيني مخصوص سرويس

  مورد استفاده آن نوع گاز يا روغن قرار گيرد. 
فيتينگهاي كپسول گاز، فيتينگهاي شلنگ شارژ گاز و فيتينگهاي تجهيزات شارژ گاز 

  (لوازمي كه با روغن و گاز رابطه دارند).
از مخلوط  فرق دارند. با اين دليل بايستي HFC-134a (R-134a)با گاز  CFC-12 (R-12)در گاز 

  كردن گاز يا روغن ها اجتناب نمود. 
هائي كه سايز يك فينيگ را به سايز ديگر تبديل ميكنند هرگز نبايستي استفاده از تبديل

شود زيرا آلودگي و رسوب گاز و روغن اتفاق خواهد افتاد و نتيجتًا كمپرسور خراب خواهد 
  شد. 

  شماره ابزار
  نام  ابزار

  شرح

HFC-134a (R-134a)   
  گاز خنك كننده

  
  
  

رنگ كپسول گاز: آبي 
  روشن

-HFC 134a (Rمارك كپسول: 
134a)   

اندازه فيتينگ: اندازه 
  رزوه

   16-”½كپسول بزرگACME 
KLH00-PAGS0 

روغن سيستم كولر نيسان 
   Sنوع 

  
  
 

الكيلن نوع: روغن پلي
  Sنوع  (PAG)گيليكول

كاربرد: كمپرسورهاي 
جم سواش پليت (حپيستوني

HFC-134a(R-134a)ير) گاز متغ
 m (1.4 lmp fl 40مقدار روغن: 

oz)   
دستگاه بازيافت / اضافه 

كردن و دوباره شارژ كردن 
(ACR4)   

  
  
  
  
 

كاربرد: بازيافت، شارژ 
  و تعويض گاز

  

  نشت ياب الكترونيكي 
  
  
  
  

  برق مورد نياز:
  12V  DC (جا فندكي)  

  كيت نشتي ياب گاز 
(J-43926)   

  ل: كيت شام
   (J-42220)المپ ماوراء بنفش 

ء ايمني ماورا و عينك
  بنفش

   (J-41459)رنگ پاش گاز 
   (J-41447)عدد بطري   24

   (R-134a)رنگ گاز 
-J)پاك كننده رنگ گاز 

  باشد.مي  (43872
  

 12V  DCبرق مورد نياز: 
  هاي باطري)(قطب
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  HFC-134a (R-134a)ابزار و تجهيزات سرويس گاز 
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  شماره ابزار

  نام ابزار
  شرح

(J-42220)   
گاز  نشتي ياب رنگ

  فلورسنتي
  
  
  

 12V DCمنبع تغذيه: 
  هاي باطري)(قطب

براي بررسي نشتي گاز 
زمانيكه رنگ فلورسنتي 

روي سيستم كولر نصب شده 
  است. 

شامل: المپ ماوراء بنفش 
  وعينك ماوراءبنفش

  
  

(J-41447)   
 ي ياب رنگ فلورسنتنشتي

 ¼هاي تائي) بطري24(جعبه 
  اونس

  
  
 

  PAGكاربرد: براي روغن 
  R-134aگاز 

  ¼ (cc 7.4)محتوي: بطري 
هاي اونس (شامل برچسب

شناسائي رنگ (خود چسب) 
براي نصب روي خودرو پس 
از شارژ سيستم با رنگ 

  نشت ياب)
(J-41459)   

قابل  R-134aرنگ پاش 
، بطري  J-41447استفاده با 

  اونس ¼
  
  
 

اونس رنگ  ¼براي پاشيدن 
نشت ياب فلورسنتي بداخل 

  ديشن سيستم اركان

(J-43872)   
 پاك كننده رنگ 

براي پاك كردن رنگ 
  ريخته يا پخش شده 

  
  
  
  

دستگاه گيج مانيفولد (با 
  ها و كوپلينگ)شلنگ

  
  
  
 

  شناسائي:
   صفحه روي گيجR-134a 

دهد. اندازه را نشان مي
  فيتينگ : اندازه رزوه

  ½”-16ACME  
  

  هاي شارژ گازشلنگ
  شلنگ قسمت فشار زياد  
   قسمت فشار كم شلنگ  
  شلنگ كمكي  
  

  رنگ شلنگ:
   شلنگ فشار كم: آبي

  با نوار سياه
  شلنگ فشار زياد: قرمز

  با نوار سياه
  شلنگ كمكي: زرد

بانوار سياه يا سبز 
  با نوار سياه

  فيتينگ شلنگ به گيج: 
   ½ - 16 MECA   

  كوپلرهاي شارژ گاز
  كوپلر قسمت فشار زياد
  كوپلر قسمت فشار كم  
  
  

شلنگ به شلنگ فيتينگ 
  سرويس:

   فيتينگM14 x 1.5 
اختياري بوده يا نصب 

  دائم شده است. 
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  HFC-134a (R-134a)ابزار و تجهيزات سرويس گاز 
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  شماره ابزار

  نام ابزار
  شرح

  ترازوي توزين گاز 
  
  
  
  
  

گيري وزن براي اندازه
  گاز خنك كننده 

اندازه فيتينگ : اندازه 
  رزوه

  ½”-16 ACME   
  
  

  پمپ وكيوم (مكش)
  (شامل شير جدا كننده)

  گنجايش:
   :4جابجائي هوا CFM   
  : 20نرخ به ميكرون 

  ميكرون
  :482گنجايش روغن g (17 

oz)   
اندازه فيتينگ: اندازه 

  ها رزوه
  ½” -16 ACME  
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  شرح 
   (v-6)سيلندر  6كمپرسور حجم متغيير 
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 شرح
 سيستم گاز خنك كننده

 جريان گاز خنك كننده
كند. گاز خنك كننده به ترتيب از طريق گاز خنك كننده در مسيري استاندارد گردش مي

دانسر، مخزن گاز مايع، و اواپراتور حركت كرده و در انتها به كمپرسور كمپرسور، كن
كند. گاز خنك كننده در داخل كويل اواپراتور بوسيله شير متعادل كننده بازگشت مي

  شود. انبساط كه در داخل پوسته اواپراتور قرار دارد كنترل و به بخار گاز تبديل مي
  جلوگيري از يخ زدن
لكرد، هنگاميكه كليد اركانديشن به حالت روشن قرار داده شود، در شرايط معمول عم

كند، در اين حال فشار انبساط و درجه حرارت بوسيله كمپرسور بطور مداوم عمل مي
  شود. براي جلوگيري از يخ زدگي كنترل مي V-6كمپرسور حجم متغير 

 محافظ سيستم خنك كننده (براي خاور ميانه)
  سنسورفشار گاز

كننده بوسيله سنسورفشار گاز (تعبيه شده در كندانسر) در مقابل فشارهاي  سيستم خنك
شود. اگر فشار داخل سيستم به بيش از مقدار مشخص شده صعود خيلي زياد يا كم محافظت مي

سنسورفشار گاز، آنرا تشخيص داده و سيگنال ولتاژي به كرده يا كمتر از آن شود،
له اركانديشن را قطع و در نتيجه كمپرسور خاموش كند. كامپيوتر ركامپيوتر ارسال مي

  فشار قسمت فشار زياد بوسيله سنسورفشار گاز بيشتر از حدود شود اين عمل زمانيكهمي

 )psi 398, 2kPa (28 kg/cm 2,746   يا كمتر از حدود)psi 26, 2kPa (1.8 kg/cm 177  شود،  اتفاق تشخيص داده
  افتد. مي

  شير فشار شكن 
باشد كه در قسمت سيستم خنك كننده همچنين داراي شير فشار شكن براي محافظت از خود مي

باال و پشت كمپرسور قرار دارد. وقتيكه فشار گاز داخل سيستم به سطح غير معمول افزايش 

سوراخ تخليه گاز روي شير فشار شكن بطور  ] psi 540 ,2kPa (38 kg/cm 3,727(بيشتر از  [يابد 
  كند.اتوماتيك باز شده و گاز را در هوا رها مي
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 )V-6سيلندر ( 6كمپرسور حجم متغيير 
  اطالعات كلي 

با انواع كمپرسورهاي قبلي تفاوت دارد. درجه حرارت هواي  V-6كمپرسورهاي حجم متغير  .1
 به كمتر از  V-6ورهاي حجم متغير تهويه در كمپرس

  5ºC (41ºF)        :در شرايط زير افت نمي كند  
   20درجه حرارت هواي ورودي به اواپراتور كمتر ازºC (68ºF)  .باشد  
   1500موتور در دور كمتر از rpm  .كار كند  

كند يبنوعي ظرفيت را نيز كنترل م V-6اين امر بعلت آنكه كمپرسور فشار متغيير       
  گيرد. صورت مي

كند. در زمستان (در گاز را تحت شرايط مختلف كنترل مي V-6كمپرسور حجم متغير  . 2
مقايسه با كمپرسورهاي قبلي) زمانيكه با سيستم اركانديشن مورد استفاده قرار گيرد 

  ممكن است گاز را با فشار باال توليد نكند. 
لق، تلق) شنيده شود. اين صدا بعضي اوقات در طول شارژ گاز ممكن است صداي (ت . 3

  باشد.نشاندهنده تغيير زاويه صفحه متحرك (سواش پليت) بوده و حاكي از وجود عيب نمي
ماند مگر اينكه يكالچ درگير باقي م V-6هاي اركانديشن مجهز به كمپرسور در سيستم . 4

 كليد اصلي سيستم يا كليد فن خاموش و يا سوئيچ خودرو بسته شود. زمانيكه درجه
حرارت بيرون پائين است و يا مقدار گاز كولر كم است، كالچ براي محافظت از كمپرسور 

  كند. قطع مي
زمانيكه سرعت موتور بيشتر از مقدار معين باشد فشار مكش در حدود ثابتي باقي  . 5

  ماند. درشرايط متفاوت اين مقدار بين مي
      )26psi  2و  21تاkg/cm 1.8  و  1.5تاbar 1.77  177) 1.47تاkpa  ماند. باقي مي 147تا  
  شود. هر چند در كمپرسورهاي قبلي با افزايش دور موتور فشار مكش كم مي      
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  شرح عمومي 
باشند كه در آنها به كمپرسورهاي حجم متغير اصوالً از نوع صفحه متغير (سواش پليت) مي

كند. زاويه صفحه متغير، كورس پيستون تون تغيير مينسبت نياز به مقدار خنكي، كورس پيس
تا  11.228cu inتواند بطور مداوم از مقدار (دهد. بنابراين گاز برگشتي ميرا تغيير مي

0.885 (3cm 184  تغيير كند.  14.5تا  
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  عملكرد
  سوپاپ كنترل عمل كننده  .1

سوپاپ كنترل عمل كننده در بخش (فشار كم) قرار دارد و در جواب به تغيير در فشار مكش 
  شود. گاز، باز و بسته مي

كنــد. زاويــه عملكرد سوپاپ كنترل عمل كننده، فشار داخلي محفظه پيســتون را كنتــرل مي
نتــرل صفحه متغيير توسط اختالف بين فشار داخلي محفظه پيستون و فشار سيلندر پيســتون ك

  شود. مي
  حداكثر خنك كنندگي  .2

يابد، زمانيكــه ايــن حالــت با افزايش مقدار دما، فشار گاز در بخش فشار كم افزايش مي
شود تا سوپاپ سمت فشار كم را باز كــرده افتد، آكاردئوني سوپاپ كنترل جمع مياتفاق مي

  و سوپاپ سمت پر فشار را ببندد.
  شود:ياين عمل تغييرات فشار زير را باعث م

  شود. فشار داخلي محفظه پيستون با فشار سمت فشار كم برابر مي  
   .فشار داخلي سيلندر بيشتر از فشار داخلي محفظه پيستون خواهد شد  

  گيرد. تحت اين شرايط، صفحه متغير در وضعيت حداكثر كورس قرار مي
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  كنترل ظرفيت  .3
  رانندگي با سرعت باال و يا زمانيكه درجه حرارت بيرون يا  فشار گاز بخش مكش در

  داخل پائين باشد، كم است. 
   177فانوس (آكاردئوني) زمانيكه فشار گاز در بخش مكش به كمتر از حدود kPa (1.77 bar, 1.8 

)psi 26, 2kg/cm شود.افت كند منبسط مي  
ين باشد اين آكاردئوني، بخش مكش را بسته و بخش خروج تا زمانيكه فشار مكش پائ      

  د پر فشار افزايش حدارد، لذا فشار داخل سيلندر تا گاز را باز نگه مي
  يابد.  مي      

 كند، در اثر اختالف فشار نيروئي كه در اطراف پين محوري نزديك صفحه متغيير عمل مي
  شود.قبل و بعد پيستون ايجاد مي

رك و پين محوري در جائي قرار دارند كه پيستون باالترين فشار را ايجاد زبانه مح     
است كه نزديك به  گاز pdو فشار خروج  psكند. مقدار فشار پيستون بين فشار مكش مي

اال برود. ببه دليل كنترل ظرفيت،  psباشد. اگر فشار محفظه سيلندر مي psفشار مكش 
كند. به عبارت متغير و كورس پيستون را كم مي نيروي اطراف پين محوري ، زاويه صفحه

دهد. اين ديگر فشار سيلندر، اختالف فشار محرك بين پيستون و سيلندر را افزايش مي
  دهد.اختالف فشار زاويه صفحه متغير (سواش پليت) را  تغيير مي
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  سيستم كنترل شيرهاي دور آرام
  عملكرد

موش اســت، كــامپيوتر نيــروي وارده بــه موتــور را تشــخيص داده و وقتيكه اركانديشن خا
را براي تنظيم دور آرام موتور و رسيدن به دور موتور  IACV-AACشيرهاي كنترل دور آرام 

  كند. ي از طريق شيرهاي كنترل دور آرام فراهم ميآل بوسيله ارسال هواي اضافايده
ت)، سنسورفشار گاز، فشار گاز بخش فشار وقتيكه اركانديشن روشن است (رله كولر روشن اس

كند، و اين ولتاژ خروجي را بــه كــامپيوتر ارســال و زياد را به ولتاژ مطلوب تبديل مي
شــود تــا باعث حفظ سيكل گردش گاز و كنترل دور آرام به وسيله اطالعات ولتاژ خروجــي مي

نيايد، شير كنتــرل  آل بدستهواي اضافي را براي موتور تامين كند. اگر دور موتور ايده
  كند. هواي دور آرام، هواي اضافي مورد نياز را براي افزايش دور موتور تامين مي
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 نماي تصويري اجزاء سيستم 
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 مقدمه 
  سيستم كنترل

سيستم كنترل از تقويت كننده اتوماتيك، موتور تغيير وضعيت دريچه، مخلوط كننده هوا و 
ل شده اســت. تركيــب ايــن اجــزاء در نقشــه تصــويري زيــر موتور دريچه هواي ورودي تشكي

  نشانداده شده است. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خصوصيات
   (LAN)ساختمان سيستم 

يك شبكه كوكنترل بين تقويت كننده اتوماتيك و موتور وضعيت دريچه، موتور دريچه مخلوط 
اتوماتيك  كننده هوا و موتور دريچه هواي ورودي طراحي و برقرار شده است. تقويت كننده

و موتورها بوسيله خطوط انتقال اطالعات و خطوط انتقال برق موتورها بهم متصــل هســتند. 
هاي هــا، ســيگنالاز مدارات اتصال بدنه هر سه موتــور تشــكيل شــده اســت. آدرس LANشبكه 

ز طريق اهاي بازرسي خطاها همه هاي قطع آنها و پيامموتورهاي باز كننده دريچه، سيگنال
دهــد، ال اطالعاتيكه تقويت كننده اتوماتيك و سه عدد موتور را بهم اتصــال ميخطوط انتق
  شوند. ارسال مي

هاي تعبيه شده در موتور وضعيت دريچــه، موتــور وضــعيت دريچــه هــواي  LCUاعمال زير در 
  مخلوط و دريچه هواي ورودي برنامه ريزي شده است. 

  هاآدرس  
  هاهاي موتورهاي باز كننده دريچهسيگنال  
  ارسال اطالعات  
  تصميمات حركت و توقف در موتور  
   سنسورمقدار زاويه (باز بودن) (عملPBR(  
  مقايسه  
  تصميمات (مقدار نشان داده شده تقويت كننده اتوماتيك و مقايســه زوايــه بــاز بــودن

  توسط موتور)
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عملكرد
كنــد، تقويــت كننــده ميتقويت كننده اتوماتيك، اطالعات را از هريك از حسگرها دريافــت 

اتوماتيك اطالعات مربوط به دريچه وضعيت، دريچه هواي مخلوط و زاويه باز بــودن دريچــه 
هاي موتور دريچه وضــعيت، موتــور دريچــه هــواي مخلــوط و موتــور  LCUهواي ورودي را به 

  دريچه هواي ورودي ميفرستد. 
هاي مخصــوص ورودي، ســيگنالموتور وضعيت دريچه، موتور دريچه هواي مخلوط و موتور هواي 

هاي نشاندهنده مقــدار زاويــه بــاز خوانند. سيگنالبخود را با توجه به آدرس سيگنال مي
بودن دريافت شده از تقويت كننــده اتوماتيــك و از هريــك از حســگرهاي وضــعيت موتــور، 

در شــوند و هاي باز موجود مقايسه ميهاي هريك از موتورها با تصميم و زاويه LCUبوسيله 
ادامه حالت، سرد/ گرم هواي بيرون / هواي داخل يا حالــت دريچــه زيــر شيشــه / تهويــه 

  گردد. كننده بر مي شود. اطالعات جديد وضعيت نيز به تقويتانتخاب مي
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  ارسال اطالعات و ترتيب ارسال 
داده شــده  اطالعات تقويت كننده بصورت متوالي به هريك از موتورهاي دريچه به روش نشان

  شود. در زير ارسال مي
  شود. ها ارسال مياستارت: سيگنال اجباري اوليه به هريك از موتورهاي دريچه
هاي اطالعاتي گرفته شده بوسيله آدرس: اطالعات فرستاده شده از تقويت كننده برحسب تصميم

  شود. يموتور وضعيت دريچه، موتور دريچه هواي مخلوط و موتور هواي ورودي انتخاب م
 LCUهاي بازرسي خطــا بوســيله اويه باز بودن و سيگنالزها صحيح باشند، اطالعات اگر آدرس

ا ميگيرنــد. ها تصميم متناسب بــا خطــا ر LCUشوند. سپس ها دريافت ميهاي موتورها دريچه
  شود. اگر اطالعات زاويه باز بودن نرمال باشد، كنترل دريچه شروع مي

شود و اطالعات صحيح دريافــت باشد، اطالعات دريافت شده پس زده مياگر خطائي وجود داشته 
گردد. در نهايت كنترل دريچه، اطالعات زاويه باز بودن تصحيح شده را مــورد اســتفاده مي

  دهد. قرار مي
ها را نشــان زاويه باز بودن: اطالعاتي كه مقدار زاويه باز بودن هريك از موتور دريچــه

  دهند.مي
شــود. ســپس روشي كه بوسيله آن خطاي اطالعات ارسالي و دريافتي بازرســي ميبازرسي خطا: 

  گيرد. اطالعات خطاها بر اين اساس مورد استفاده قرار مي
بازرسي خطاها از مورد استفاده قرار گرفتن اطالعات نادرست بوسيله موتور وضعيت دريچه، 

كند. اطالعات خطاهــا بــه ي ميموتور دريچه اختالط هوا و موتور دريچه هواي ورودي جلوگير
  شود. مسائل زير مربوط مي

  هاي الكتريكي غير معمولفركانس  
  اتصاالت الكتريكي ضعيف  
  هاي ارسالي در خطوط ارسال اطالعات نشتي سيگنال  
 نوسان در سطح سيگنالها  

ا اشكال داخلي به تقويــت ها، پيام توقف عمل، يسيگنال توقف: در انتهاي هريك از ارسال
شود. با اين عمليات ارسال اطالعات و كنترل سيكل كامل شــده و ننده اتوماتيك تحويل ميك

  يابد.پايان مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  كنترل دريچه اختالط هوا (كنترل اتوماتيك درجه حرارت)
شود بطوريكه دماي داخل خودرو بــه مقــدار از دريچه اختالط هوا بطور اتوماتيك كنترل مي

وسيله: دماي انتخاب شده درجه حرارت هواي بيرون، درجه حــرارت داخــل قبل تنظيم شده، ب
    شود. خودرو و شدت تابش خورشيد تعيين مي
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  كنترل سرعت فن دمنده
سرعت فن دمنده بر مبناي درجه حرارت انتخاب شده، دماي هواي بيرون، دماي داخل خودرو، 

هوا بطــور اتوماتيــك كنتــرل  دماي هواي ورودي، شدت تابش خورشيد و وضعيت دريچه اختالط
  شود. مي

فن دمنده بتدريج شروع بــه افــزايش مقــدار » اتوماتيك«با قرار دادن كليد فن در حالت 
  كند. جريان هوا مي

افتد تا از هنگاميكه درجه حرارت آب موتور پائين باشد، عمل كرد فن دمنده به تاخير مي
  جريان هواي سرد جلوگيري كند. 

  ورودي كنترل دريچه هواي
هاي هواي ورودي بر مبناي، دماي انتخاب شده، دماي بيــرون، دمــاي داخــل خــودرو، دريچه

 –دماي هواي ورودي، شدت تابش خورشيد، وضعيت دريچه اخــتالط هــوا و وضــعيت كليــد روشــن 
  شود. خاموش كمپرسور بطور اتوماتيك كنترل مي

  كنترل دريچه خروجي هوا
نتخاب شده، دماي هواي بيرون، دماي داخل خودرو، دماي دريچه خروجي هوا بوسيله: دماي ا

  شود. هواي ورودي و شدت تابش خورشيد بطور اتوماتيك كنترل مي
  كنترل كالچ مغناطيسي 

كامپيوتر عملكرد كمپرسور را با استفاده از سيگنالهاي دريافتي از سنسورموقعيت دريچه 
  كند. مي گاز، سنسورفشار گاز و تقويت كننده اتوماتيك كنترل

  سيستم هوشمند عيب ياب داخلي 
تعبيه شــده اســت تــا  (LCU)سيستم هوشمند عيب ياب داخلي در درون تقويت كننده اتوماتيك 

  بسرعت علت عيب را مشخص كند. 
  
  
  

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir



  شرح 
  نماي كلي سيستم كنترل

25  

 نماي كلي سيستم كنترل 
سيستم كنترل شامل حسگرهاي ورودي، كليدها، تقويت كننده اتوماتيك (ميكروكامپيوتر) و 

  باشد. ها ميخروجي
  رابطه اين اجزاء در نقشه تصويري زير نشان داده شده است: 

  
  واحد كنترل اركانديشن (تعبيه شده در       
  تقويت كننده اتوماتيك)       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 كنترل عملكرد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  صفحه نمايشگر
  دهد.عملكرد سيستم را نمايش مي وضعيت

  دكمه اتوماتيك
هاي هواي خروجــي كليد اتوماتيك، كمپرسور، دريچه هواي ورودي، دريچه اختالط هوا، دريچه

كند تا دمــاي داخــل خــودرو، كــه بوســيله و سرعت فن دمنده را بطور اتوماتيك كنترل مي
  سرنشين انتخاب شده را بدست آورده و نگهداري نمايد. 

  (فرمان سمت چپ) ECONاقتصادي  دكمه
بايــد ظــاهر شــده و هميشــه در ايــن حالــت  ECONEبا فشار دادن دكمه اقتصــادي، نمــايش 

رود. سيســتم دمــاي شود. با كمپرسور خاموش، گرما و رطوبت از بين نميكمپرسور خاموش مي
ز داخل خودرو را در حد دماي انتخاب شده هنگاميكه درجه حــرارت انتخــاب شــده بيشــتر ا

هاي هواي ورودي را در وضعيت هــواي بيــرون دماي بيرون  باشد نگه ميدارد. سيستم دريچه
  دهد. قرار مي

  پيچ كنترل دما (پتانسيل متر كنترل درجه حرارت)
  زياد و كم كردن دماي انتخابي داخل خودرو

 OFFدكمه خاموش 

   پيچ كنترل درجه
 حرارت 

(پتانسيل متر       
 كنترل درجه حرارت)

  كليد اتوماتيك 
  كليد اقتصادي 
    كليد فن 
   كليد گردش مجدد

 هوا
  (حالت) كليد وضعيت 
دريچه زيرهكليد اي

  LANسيستم 

موتور دريچه 
وضعيت (مد) 

)LCU واحد :
 كنترل محلي)

PBR  مقاومت)
متعادل كننده 

اختالف پتانسيل) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

تقويت 
كننده 

اتوماتيك 
(ميكرو 
كامپيوتر

( 

دريچه 

دريچه كف 

يچه زير در

موتور دريچه 
 اختالط هوا

PBR  مقاومت)
متعادل كننده 

اختالف پتانسيل) 

دريچه 

موتور دريچه 
هواي ورودي 

)LCU واحد :
 كنترل محلي)

PBR  مقاومت)
متعادل كننده 

ل) ا الف ا

دريچه هواي 

تقويت كننده 

 كامپيوتر

موتور فن 

 كمپرسور 
(كالچ 

( غناطيس

 سنسورهواي ورودي 

 سنسورهواي بيرون 

سنسورشدت تابش خورشيد

 ارسال كننده حرارتي 

 سنسورداخل خودرو
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ي ورودي روي وضــعيت هاي هوادر اين حالت كمپرسور و فن دمنده خاموش خواهند بود، دريچه
زيــر  20%سمت پاهــا و  80%هاي هواي خروجي سمت پا (هواي بيرون تنظيم خواهد شد و دريچه

  شيشه) تنظيم خواهند شد. 
  دكمه فن دمنده 

باشــد. ســرعت مي 4كنترل سرعت فــن دمنــده دســتي خواهــد بــود. كنتــرل دســتي فــن داراي 
  )(همانطوريكه در صفحه نمايشگر نشان داده خواهد شد.

  ، زياد       نسبتًا كم     نسبتًا زياد    كم 
  دكمه گردش مجدد هوا

  شود.وضعيت خاموش: هواي بيرون بداخل اطاق خودرو مكيده مي
  آيد. وضعيت روشن: هواي داخل اطاق خودرو دوباره در داخل اطاق بگردش در مي

د گردش مجدد هوا بطور (هنگاميكه كمپرسور از وضعيت روشن به خاموش تغيير پيدا كند كلي
  اتوماتيك خاموش خواهد شد.)
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  دريچه زير شيشه (ديفراست)
هاي هاي خروجي هوا را به حالت زير شيشــه (ديفراســت) و همچنــين دريچــهاين كليد دريچه

  دهد. هواي ورودي را در حالت هواي بيرون قرار مي
  هاي وضعيت (مد)دكمه
  .كندهاي هواي خروجي را كنترل ميدريچه

  دكمه گرم كن شيشه عقب
  شود. زمانيكه چراغ دكمه روشن شود، شيشه عقب از بخار تميز مي

  دكمه درجه حرارت هواي بيرون
  دهد. ثانيه روي صفحه نمايشگر اركانديشن نشان مي 5درجه حرارت هواي بيرون را براي مدت 
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 هاي جريان هواخروجي

  
  
  

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir



  عيب يابي 
  مكان اجزاء 

29  

 شرح سيستم
  كليدها و عملكرد آنها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مدل فرمان سمت چپ 
 حالت

يا  
 كليد

كليد  وضعيت كليد
 زيرشيشه

 جلو

كليد 
اقتصا

 دي

كليد 
اتوما
 تيك

كليد گردش 
 مجدد هوا

پيچ كنترل 
 درجه حرارت

كليد 
 خاموش

ته
وي
 ه

دو 
حالت

 ه

پا
 ها

پاها/ 
زيرشي

 شه

خاموروشن
 ش

خاموروشن
 ش

 

     
 

ECON AUTO 

 

 خاموش
  دريچه

 
   18ºC 

(64ºF) ـ
32ºC 
90ºF 

دريچه 
تهويه 

 هوا
A B C C C 

ــــ
اتوما
 تيك

اتوما
 تيك

 C ـــــ ـــــ

دريچه 
زير 
 پا

C B A B C ـــــ ـــــ A 

دريچه 
زير 
 شيشه

D D C B A ـــــ ـــــ C 

دريچه 
اختالط 

 هوا
 B ـــــــــ ـــــــ

ا
م
و
ت
ا

ك
ي
ت

A ـــــ 

دريچه 
هواي 
 ورودي

A B AUTO ـــــــ
 ـــــ ــــــ 1*

در حالت خاموش باشد بصورت اتوماتيك كنترل  (REC): زمانيكه كليد گردش مجدد هوا 1*
  شود. مي
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 عيب يابي
 مكان اجزاء

  داخل اطاق
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 نقشه تصويري مدار
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   - A/C, A –نقشه مدار اركانديشن 
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  مدل فرمان سمت چپ 
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 سرسيمهاي تقويت كننده اتوماتيك و مقادير مرجع
 بازرسي تقويت كننده اتوماتيك

   ولتاژ بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه را با
» جدول بازرسي، تقويت كننده اتوماتيك«استفاده از 

  اندازه گيري كنيد. 
  
  
  
  
   جا نمائي سرسيمهاي سوكت  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جدول بازرسي 
شماره 
  سرسيم

  ولتاژ  وضعيت  مورد

  ـــــ  ـــــ  سنسورهواي ورودي  1

  ـــــ  ـــــ  سنسورهواي بيرون  2

  ـــــ  ـــــ  سنسورداخل خودرو  3

8  
كمپرسور توسط 

  كامپيوتر

  0تقريبًا   كمپرسور روشن  

  ولت 4.6تقريبًا   كمپرسور خاموش

  0تقريبًا   ـــــ  اتصال بدنه حسگر  11

12  
سنسورشدت تابش 

  خورشيد
  ـــــ  ـــــ

13  
ارسال كننده درجه 

  حرارت (فشنگي)
دماي درجه   

  آب موتور
 55ºCتقريبًا 

(131ºF)   6.5تقريبًا  

14  
اتصال بدنه (براي 
مدلهاي فرمان سمت 

  راست)
  0تقريبًا   ــــــ

  ـــــ  ـــــ  كولر LANسيگنال   16

21  

منبع تغذيه براي 
موتور وضعيت دريچه 
(مد) موتور دريچه 

و موتور  هواي ورودي
  دريچه هواي مخلوط

  

  ولت 12تقريبًا   ـــــ

22  
سيگنال كمپرسور 

  روشن

   0تقريبًا   روشن  كمپرسور  

   4.6تقريبًا   خاموش  

23  
سيگنال فعال شدن 
بادامك دور آرام 

  (FICD)زياد 

دماي هواي 
  بيرون

 1ºC-كمتر از 
(30ºF)  

  5تقريبًا 

 0ºCبيش از 
(32ºF)  

  0تقريبًا 

26  
نبع تغذيه براي م

  باطري
  
  ولتاژ باطري  ـــــ  

  
  

  ولتاژ  وضعيت  موردشماره 
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  سرسيم

27  
منبع تغذيه برق 

  احتراق
  12تقريبًا   ـــــ  

28  
سيگنال درجه حرارت 

  هواي بيرون
  4.5تقريبًا   ـــــ

30 
ولتاژ برگشتي 
(فيدبك) گرم كن 

  شيشه عقب 

كليد گرم كن 
  شيشه عقب

  12تقريبًا   روشن 

  0تقريبًا   اموشخ

31 
سيگنال روشن بودن 
  گرم كن شيشه عقب

كليد گرم كن 
  شيشه عقب

  0تقريبًا   روشن

  12تقريبًا   خاموش

  0تقريبًا   ـــــ  اتصال بدنه 32

33 
منبع تغذيه برق 

  كولر
ولتاژ برگشتي سيستم 

  جرقه (فيدبك)
  12تقريبًا 

34 
ولتاژ برگشتي 

(فيدبك) موتور فن 
  دمنده

  10 – 7تقريبًا   ت فن: كم سرع

35 
سيگنال كنترل تقويت 

  كننده كنترل فن
  سرعت فن

كم، نسبتًا 
كم يا 
نسبتًا 
  زياد

  3.0 – 2.5تقريبًا 

  10 – 9تقريبًا   زياد
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 عيب يابي هوشمند
 مقدمه و شرح عمومي 

ه را ها، موتــور فــن دمنــده و غيــرسيستم عيب يابي هوشمند، حسگرها، موتورهــاي دريچــه
هــاي مربوطــه كند. براي اطالعــات مشــروح بــه بخشبوسيله خط ارتباط اطالعات عيب يابي مي

يــابي (موارد مربوطه) مراجعه كنيد. براي تغيير از حالت كنترل معمــولي بــه حالــت عيب
و دكمه » سوئيچ را از حالت خاموش به حالت روشن بچرخانيد«هوشمند موتور را روشن كرده 

 5بايســتي ظــرف كمتــر از «      » ثانيه فشار دهيد. دكمه 5ل براي مدت را حداق«     » 
) فشار داده شود. حالت عيــب يــابي هوشــمند بــا ONثانيه پس از روشن شدن موتور (سوئيچ 

منتفي ميگردد. تغيير از » OFF«يا چرخانيدن سوئيچ به حالت «        » فشار دادن دكمه 
ن پيچ كنترل درجه حرارت و چرخانيدن آن به چپ يا يك مرحله به مرحله ديگر با فشار داد

  راست برحسب نياز انجام پذير است. 
را بحالــت  (FAN)به مكانيزم كمكي بايستي دكمه فن،        5مضافًا براي تغيير از مرحله 

  فشار دهيد.  (UP)زياد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                     
  )OFFسوئيچ خودرو: خاموش (

                                                                                     
   (ON)سوئيچ:روشن (AUTO)يا سويچ         

  
  
  
  
  
  
  
  

    توجه:              
بخــاطر نيــاز بــه كــاركردن  5و  4براي مراحل               

  كمپرسور موتور بايد روشن باشد.
  
  
  
  
  

هاي زير را براي كم كردن دامنه اشكال به مجموعــه خــاص، عمــل كننــده يــا تمام آزمايش
عملكرد انجام دهيد. به روش عيب يابي هوشمند ذكر شده در اين آزمايش ها توجه كــرده و 

  با عيوب ذكر شده در اين آزمايش ها مربوط هستند ارتباط برقرار كنيد.  با آنهائيكه
تمام مدارات منبع تغذيه برق به تقويت دهد،اگر صفحه نمايشگر اركانديشن چيزي نشان نمي
  كننده اتوماتيك اركانديشن را كنترل كنيد. 

  OFF  ONسوئيچ خودرو 

ثانيه پس از روشن شدن10ظرف
كليد ») ON«موتور (سوئيچ در حالت 

5را حداقل بمدت«         »  

هاو سيگمنتLEDچراغهاي  –1مرحله
م شوندكنترل

سيگنالهاي ورودي هريك –2مرحله
ك ا گ لاز ننت ش

وضعيت كليد موتور تغيير –3مرحله
وضعيت دريچه هواي ورودي كنترل 

شودم

ها كنترل عمل كننده – 4مرحله 

دماي تشخيص داده شده  – 5مرحله 
  شود. بوسيله هر سنسوربازديد مي

نظيم ظريفت -  هاي كمكيمكانيزم
حرارت درجه

                

پيچ كنترل 
درجه حرارت را  

راست به

پيچ كنترل 
درجه حرارت را 
بچرخانيد چپ به

پيچ كنترل 
درجه حرارت را 

راست به

پيچ كنترل 
درجه حرارت را 
بچرخانيد چپ به

پيچ كنترل 
درجه حرارت را 

راست به

كنترلپيچ 
درجه حرارت را 
بچرخانيد چپ به

پيچ كنترل 
درجه حرارت را 

راست به
پيچ كنترل 

درجه حرارت را 
بچرخانيد چپ به

يابي هوشمند عمل عيب
  شودمنتفي مي
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  روش تائيد عملكرد
 وارد شدن به حالت (مد) عيب يابي هوشمند. 1

  را انجام دهيد.   3تا  1مراحل 
  سوئيچ را ببنديد.  .1
  موتور را روشن كنيد.   .2
(خاموش) را (در كولرهاي اتوماتيك) بمدت  OFFبالفاصله پس از روشن شدن موتور دكمه   .3

ثانيه فشار داده و نگهداريد. تقويت كننده اتوماتيك اركانديشن بايستي در  5حداقل 
  قابل انجام است.  5تا  1ب يابي هوشمند حالت عيب يابي قرار گيرد. حال مراحل عي

به نمايش در خواهد آمد. تغيير از يك مرحله به مرحله ديگر  1يابي ابتدا مرحله عيب
  بوسيله فشار دادن دكمه كم و زياد دما امكان پذير است. 

                                                 ه كنيد. مراجع 2به مرحله  
  

  / نمايشگر LEDكنترل چراغهاي  1مرحله  2
  روشن شدن تمام چراغهاي نمايشگر اعداد (ديجيتالي) را كنترل كنيد. 

اگر تمام چراغهاي اعداد روشن نشوند، المپ فلورسنتي نمايشگر ايراد دارد يا سيستم به 
  باشد. مي OFFموش حالت عيب يابي وارد نشده است، اين امر بيانگر معيوب بودن كليد خا

  شود؟و نمايشگر اعداد (ديجيتالي) روشن مي LEDآيا تمام چراغهاي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بلي يا خير
بلي                 

  
  مراجعه كنيد.  3به مرحله 

خير                 
  

يا المپ نمايشگر فلورسنتي  LEDكليد خاموش      ،  چراغهاي 
  ايراد دارد. 

  تقويت كننده اتوماتيك اركانديشن را تعويض كنيد. 
  

  عيب يابي  2كنترل پيشرفت به مرحله  3
عيب  2فت به مرحله هاي ساعت بچرخانيد. پيشرپيچ كنترل دما را در جهت حركت عقربه .1

  يابي را كنترل كنيد. 
  عيب يابي هوشمند پيشرفت كنيد.  2به مرحله  .2

  باشد. تغيير حالت ندهد اشكال از پيچ كنترل دما مي 2و  1اگر سيستم بين مرحله 
  بلي يا خير

بلي                 
  

  مراجعه كنيد.  4به مرحله 

خير                 
  

  تقويت كننده اتوماتيك اركانديشن را تعويض كنيد. 
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 عيب يابي هوشمند1كنترل  بازگشت به مرحله 4
عيب  1ت به مرحله هاي ساعت بچرخانيد. بازگشپيچ كنترل دما را در جهت عكس عقربه .1

  يابي را تائيد كنيد. 
  ئيد. عيب يابي هوشمند بازگشت نما 1به مرحله  .2

  باشد. تغيير نكند. اشكال از پيچ كنترل دما مي 2و  1اگر سيستم بين مرحله 
  بلي يا خير

بلي                 
  

  مراجعه كنيد.  5به مرحله 

خير                 
  

  دما ايراد دارد. پيچ كنترل 
  تقويت كننده اتوماتيك اركانديشن را تعويض كنيد. 

  
  كنترل مدارات سنسوراز نظر قطعي يا اتصالي  2مرحله  5

شويد: وارد مي 2هاي ساعت بچرخانيد، به مرحله پيچ كنترل دما را در جهت حركت عقربه
دي سنسورالكترونيكي كه رقمي ظاهر شود. اين حالت ورو 2ثانيه صبر كنيد تا كد  25حدود 

كند. پس از نمايان شدن كد اشكال در روي نمايشگر، شود را كنترل ميشامل مدارات هم مي
  روش عيب يابي هوشمند را براي آن اشكال ادامه دهيد. 

  شود؟روي نمايشگر ظاهر مي 20آيا كد شماره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بلي يا خير
بلي                 

  
  مراجعه كنيد.  6به مرحله 

خير                 
  

  مراجعه كنيد.  13به مرحله 
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  دريچه هواي وروديكنترل وضعيت (مد) دريچه وضعيت و وضعيت 3مرحله  6

شويد. حدود مي 3ت بچرخانيد، وارد مرحله هاي ساعپيچ كنترل دما را در جهت حركت عقربه
هاي دريچه وضعيت (مد) و رقمي ظاهر شود. اين حالت ورودي 2ثانيه صبر كنيد تا كد  25

كند. پس از شود را كنترل ميكليد وضعيت دريچه هواي ورودي كه شامل مدارات هم مي
آن اشكال ادامه  نمايان شدن كد اشكال در روي نمايشگر روش عيب يابي هوشمند را براي

  دهيد. 
  شود؟روي نمايشگر ظاهر مي 30آيا كد شماره 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بلي يا خير
بلي                 

  
  مراجعه كنيد.  7به مرحله 

خير                 
  

  راجعه كنيد. م 14به مرحله 

  
 هاكنترل نحوه كار هريك از عمل كننده 7

  شويد. مي 4ها ي ساعت بچرخانيد، وارد مرحله پيچ كنترل دما را در جهت حركت عقربه
  در حالت روشن بودن موتور. 

ظاهر خواهد شد.  41شود. كد اين حالت براي كنترل سيستم بخاري و اركانديشن انجام مي
از دكمه هواي زير شيشه  (ديفراست) استفاده كنيد.  46به  41كد از براي تغيير شماره 

  باشد. مي 46 كند و دوباره قابل تغيير به كدبرگشت مي 41نمايشگر به كد  46پس از كد 
  
  
  
  
  

  
  
  
  

بلي                 
  

  مراجعه كنيد.  8به مرحله 
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 هاعمل كنندهكنترل  8

  هاي زيرتاييد كنيد.عملكرد اجزاء سيستم را برحسب جدول
ها بايستي بطور چشمي، با گوش دادن به هر نوع صدا، يا لمس كردن هواي خروجي با كنترل

  دست و غيره براي تشخيص عمل كرد نامناسب انجام شود. 
        41شماره كد                                                                 

42        43          44          45           46 
 عمل كننده                                                    

حالته  دريچه وضعيت (مد)     تهويه هوا     دو                                           
 دو حالته     پاها      زير شيشه   زير شيشه
    گردش          دريچه هواي ورودي      گردش                                           

 آزاد        آزاد           آزاد      20%
    دوباره                                                                             

 آزاد      دوباره
دريچه اختالط هوا         كامالً           كامالً                                            

 كامالً     كامالً      كامالً        كامالً 
سرد                                                                                    

 سرد         گرم      گرم      گرم           گرم
   4.5V          10.5Vموتور فن دمنده                                                     

8.5V   8.5V    8.5V       12V  
شنكمپرسور                    روشن         رو                                           

 خاموش   خاموش   روشن       روشن
  

  هنده ها كنترل كرد. ها را نمي توان بوسيله نشاندوضعيت كارآيي عمل كننده
  هواي خروجي از سيستم                                      

                                                                                
 تقسيم هواي خروجي 

كليد انتخاب وضعيت         صورت            پاها                                         
 ديفراست 

                                                                      100%           
  ــ              ــ

                                                                       60%            
  ــ           40%

ــ                                                                                   
80%         20%   

ــ                                                                             
60%        40%   

ــ                                                                             
                 %100ــ           

  
  براي هريك از موارد اشكال به روش تعمير و تشخيص مناسب آن اشكال مراجعه كنيد. 

  دريچه وضعيت (مد)
  اي وروديدريچه هو

  دريچه اختالط هوا
  موتور فن دمنده

  كمپرسور
  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
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رضايت بخش است       
  

  مراجعه كنيد.  9به مرحله 

رضايت بخش نيست      
                   

  كند.روجي تغيير نميدريچه هواي خ  
  مراجعه كنيد.  » موتور دريچه وضعيت (مد) « (   HA)به        

  كند. دريچه هواي ورودي تغيير نمي  
  مراجعه كنيد. » دريچه هواي ورودي« (   HA)به       

  .نحوه كار موتور فن دمنده ايراد دارد  
  مراجعه كنيد.  » موتور فن دمنده« (  HA)به       

  شود. ناطيسي درگير نميكالچ مغ  
  مراجعه كنيد. » كالچ مغناطيسي« (  HA)به       

  كند. دماي هواي خروجي تغيير نمي  
  مراجعه كنيد.» موتور دريچه اختالط هوا« (  HA)به       

  
  
  

  كنترل كردن دماي هر يك از حسگرها 5مرحله  9
شويد.اين مي 5، وارد مرحله هاي ساعت بچرخانيدپيچ كنترل دما را در جهت حركت عقربه

كند. حالت عملكرد سنسورهواي ورودي، سنسورداخل خودرو و سنسورهواي بيرون را كنترل مي
  ظاهر خواهد شد.  51كد 

  توجه 
نمايش هر سنسوربايد در حدود دماي واقعي باشد. اگر نمايش دماي هريك از حسگرها با 

  شمند را براي آن اشكال ادامه دهيد. دماي واقعي تفاوت زيادي داشت، روش عيب يابي هو
  
  
  
  
  
  
  

بلي                 
  

  مراجعه كنيد.  10به مرحله 

  
 كنترل كردن سنسورهواي بيرون 10

دكمه هواي زير شيشه (ديفراست) را يكبار فشار دهيد. دماي حس شده بوسيله سنسوردماي 
  شود. مي بيرون ظاهر

  
  
  
  
  
  
  
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است       

  
  مراجعه كنيد.  11به مرحله 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد. » مدار سنسوردماي هواي بيرون« (  HA)به 

  
سوردماي داخل خودروكنترل سن 11

دكمه هواي زير شيشه (ديفراست) را يكبار ديگر فشار دهيد، دماي حس شده بوسيله 
  شود. سنسورداخل خودرو ظاهر مي

  
  
  
  
  
  
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
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رضايت بخش است       
  

  مراجعه كنيد.  12به مرحله 

نيست       رضايت بخش
    

  مراجعه كنيد. » مدار سنسوردماي داخل خودرو« (  HA)به 
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 كنترل سنسورهواي ورودي 12

دكمه هواي زير شيشه (ديفراست) را براي بار سوم فشار دهيــد، دمــاي حــس شــده بوســيله
  شود. سنسورهواي ورودي ظاهر مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ت يا رضايت بخش نيسترضايت بخش اس
رضايت بخش است       

  
.   دكمه ديفراست       را براي چهارمين بار فشار دهيد. 1

  كند.بازگشت مي 51نمايشگر به نمايش اصلي 
 (AUTO).   سوئيچ خودرو  را در حالت خاموش يا كليد        2

  د. را در حالت روشن قرار دهي
  .   پايان  3

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد. » مدار سنسوردماي هواي ورودي « (  HA)به 
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 كنترل سنسورمعيوب 13
  كنند. تمام حسگرها عمل مي - 20

  به مرحله بعد ادامه دهيد. 
  سنسوردماي بيرون  - 21
   سنسوردماي داخل خودرو - 22
  سنسوردماي هواي ورودي  - 24
سورشدت تابش خورشيد (هنگاميكه در فضاي سرپوشيده عيب يابي هوشمند را انجام سن - 25
يا بيشتر) به سنسورشدت تابش  خورشيد نور بتابانيد، در غير  60Wدهيد با چراغ (مي

  .)نمايش داده شود هر چند سنسوربطور معمول عمل كند» 25«اينصورت ممكن است كد عيب 
26 - PBR   

  توجه
   دهد. قبل از شماره كد . اتصالي در مدار را نشان مي (-)عالمت چشمك زن  
   مورد يا بيشتر باشد، كدهاي مربوطه پشت سرهم متناوبًا دو بار چشمك  2اگر اشكال

  خواهند زد. 
   هنگاميكه سيگنالهاي ورودي با شرايط جدول زير مشابه باشد. اتصالي يا قطعي در

  يص داده شده و شماره كد مربوطه ظاهر خواهد شد. مطابق جدول زير مدار تشخ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رد: كند. (كامالً سبه نسبت كورس حركت دريچه اختالط هوا اشاره مي» %95«تا » %5«: از 1*
  )%100كامالً گرم  0%
  عيب يابي هوشمند را در زير نور آفتاب انجام دهيد.  2مرحله : 2*

ت يا بيشتر) را به سنسورشد 60Wشود، نور مستقيم (شيده انجام ميهنگاميكه در فضاي سرپو
  تابش خورشيد بتابانيد. 

*3 :HA    4*و :HA    5*و :HA    6*و :HA    7*و :HA    
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 ضعيت موتور دريچهكنترل اشكال كليد و 14
  كنند. كليدهاي وضعيت دريچه و دريچه هواي ورودي همه كار مي - 30

  به مرحله بعد ادامه دهيد. 
  اشكال دارد.  كليد / مدار دريچه وضعيت، در وضعيت تهويه - 31
  حالته اشكال دارد.  كليد / مدار دريچه وضعيت، در وضعيت دو - 32
  وضعيت پاها اشكال دارد. كليد / مدار دريچه وضعيت، در  - 34
ريچه وضعيت، در وضعيت دريچه زير شيشه (ديفراست) و پاها اشكال كليد / مدار د - 35

  دارد. 
  عيت، در وضعيت دريچه زير شيشه (ديفراست) اشكال دارد. كليد / مدار دريچه وض - 36
  واي ورودي، در وضعيت هواي تازه اشكال دارد. هكليد / مدار دريچه وضعيت  - 37
  هواي تازه اشكال دارد.  %20كليد / مدار دريچه وضعيت هواي ورودي، در وضعيت  - 38
  يت هواي ورودي در وضعيت گردش مجدد هوا اشكال دارد. كليد / مدار دريچه وضع - 39

  توجه
   مورد يا بيشتر شده باشد كدهاي مربوطه پشت سرهم متناوبًا دوبار چشمك  2اگر اشكال

  خواهند زد. 
  31   32    34    35   36يم موتور دريچه وضعيت (مد) قطع شود، نمايش تكراري اگر دسته س 

  اتفاق خواهد افتاد. 
  اتفاق خواهد 37    38   39اگر دسته سيم موتور دريچه هواي ورودي قطع شود نمايش تكراري

  افتاد. 
 ريچه اگر هريك از كليدهاي وضعيت موتور دريچه وضعيت (مد) اشكال پيدا كند، موتور د

  شود. وضعيت (مد) نيز داراي اشكال مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                    

  
  پايان بازرسي

  

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir



  عيب يابي 
  يابي هوشمندعيب

48  

  مكانيزم كمكي: تنظيم نهائي دما
  اشكال تائيد نشده 

ماي روي صــفحه شود و يا با دمشتري ممكن است احساس كند كه دماي داخل خودرو كنترل نمي
توان از تنظيم نهائي دمــا نمايشگر اتوماتيك مطابقت ندارد. براي جلب رضايت راننده مي

3)6(در محدوده تغييرات  FC    .استفاده نمود  

  را انتخاب كنيد.  5پس از ورود به وضعيت عيب يابي هوشمند، مرحله  .1
اين عمل سيستم اركانديشن را در حالت (دور زياد فن)    را فشار دهيد:  Fan Upكليد  .2

  را نشان خواهد داد.  61(مد) كمكي قرار داده و نمايشگر عدد 
هاي هاي ساعت يا عكس جهت حركت عقربهپيچ تنظيم كننده دما را در جهت حركت عقربه  .3

  تغيير خواهد كرد.  0.5ºC (1ºF)ساعت بچرخانيد. دما با نرخ 
كانديشن قطع شود، تنظيم نهائي دما منتفي و حالت اگر برق تقويت كننده اتوماتيك ار

  كند. بازگشت مي 0ºتنظيم شده به شرايط ابتدائي تنظيم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شود. حالت تنظيم شده زمانيكه كابل باطري قطع شود، عملكرد تنظيم نهائي دما منتفي مي
  ل گردد. بطور مثابه شرايط ابتدائي تنظيم باز مي

0ºC (0ºF)   
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 نحوه سريع و دقيق عيب يابي و تعميرات 
  ترتيب انجام كار 

  
  
  
  
  
  

  نيست *ر                                                                                                                    
  

  است *ر                                 
  
  

  = رضايت خبش     * ر                                                                                                                                                           
                                      (HA-54)آزمايش عملي :  1*
  
  

  جدول عالئم عيب 
 صفحه مرجع  عالئم عيب

   سيستم اركانديشن روشن
  شود.نمي

   به روش تشخيص و عيب يابي سيستم
  اركانديشن مراجعه كنيد. 

HA  

   دريچه هواي خروجي تغييري
به روش تشخيص و عيب يابي موتور دريچه    كند. نمي

  ) مراجعه كنيد.LANوضعيت (
HA 

   (مد)موتور دريچه وضعيت
 كندبطور معمول كار نمي

  ي هواي خروجي تغيير دما
يابي موتور دريچه به روش تشخيص و عيب   كند. نمي

  مراجعه كنيد.  (LAN)اختالط هوا 
HA 

   موتور دريچه اختالط هوا
  كند.بطور معمول كار نمي

  دريچه هواي ورودي تغيير
به روش تشخيص و عيب يابي موتور دريچه    كند.نمي

  مراجعه كنيد. LANهواي ورودي 
HA 

 دريچه هواي ورودي  موتور
  كندبطور معمول كار نمي

  عملكرد موتور فن دمنده
  اشكال دارد

  به روش تشخيص و عيب يابي موتور فن
  دمنده مراجعه كنيد. 

HA    عملكرد موتور فن دمنده پس
از روشن شدن كنترل سرعت فن 

  شود. دچار مشكل مي
 شود.كالچ مغناطيسي درگير نمي  يابي كالچ به روش تشخيص و عيب

  مغناطيسي مراجعه كنيد. 
HA 

 .خنكي ناكافي است    به روش تشخيص و عيب يابي خنكي ناكافي
  مراجعه كنيد. 

HA 

  .گرما ناكافي است    به روش تشخيص و عيب يابي گرماي
  ناكافي مراجعه كنيد. 

HA 

  صدا    به روش تشخيص و عيب يابي صدا مراجعه
  كنيد. 

HA 

 امعيب يابي هوشمند قابل انج
  نيست.

  به روش تشخيص و عيب يابي سيستم
  هوشمند عيب ياب مراجعه كنيد. 

HA 

  كند. بخش حافظه عمل نمي    به روش تشخيص و عيب يابي عمل حافظه
  مراجعه كنيد. 

HA 

  وضعيت (مد) اقتصادي كار
  كند. نمي

  به روش تشخيص و عيب يابي حالت
  اقتصادي مراجعه كنيد. 

HA 

 شروع

  به شكايات مشتري گوش كنيد. 
(اطالعات كامل و مشروح شرايط 

  و محيط در زمان 
روز عالئم عيب را بدستب

آزمايش عملي وجود عالئم عيب را تائيد كنيد. 
(*1) 

را تعمير و سرويس به مربوط نشريات همچنين

عيب يابي مناسب را انتخاب 
  كنيد. 

(به جدول عالئم عيب در زير

تعمير / 

  كنترل نهائي 
يش عملي نتيجه با آزما

  پايان
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 آزمايش عملي 
  ف از آزمايش عملي، تائيد كاركرد مناسب سيستم است. هد

  شرايط
   موتور روشن بوده و در درجه حرارت معمول كار

  كند. مي
  
  
  
  

  روش:
  .    كنترل بخش حافظه 1
  تنظيم كنيد.  90ºFيا  32ºCدما را بمقدار  .1
  دكمه خاموش را فشار دهيد.  .2
  سوئيچ را ببنديد.   .3
  سوئيچ را باز كنيد.  .4
  را فشار دهيد.  AUTOدكمه   .5
تائيد كنيد كه دماي تنظيم شده، در دماي قبلي باقي  .6

  ماند. مي
  دكمه خاموش را فشار دهيد.   .7

اگر رضايت بخش نيست به روش تشخيص و عيب يابي عمل 
  مراجعه كنيد.  (  HA)حافظه 

  د. كنترل بعدي را شروع كنياگر رضايت بخش بود،
  
  
  .   كنترل فن دمنده 2
  عت فن را يكبار فشار دهيد. سمت افزايش سر .1

  فن بايد در سرعت كم كار كند.        
  شن شود. هاي تصوير فن بايد رويكي از پره       

سمت افزايش دكمه فن را يك بار ديگر فشار داده و   .2
به كنترل كردن سرعتهاي فن و تصوير فن ادمه دهيد تا 

  بازديد در همه سرعتهاي فن كامل شود. 
  حداكثر رها كنيد.  فن را در سرعت  .3

اگر رضايت بخش نيست به روش تشخيص و عيب يابي موتور فن 
  مراجعه كنيد.  (   HA)دمنده 

  اگر رضايت بخش است، كنترل بعدي را شروع كنيد. 
  .    كنترل هواي خروجي 3
كليد وضعيت (مد) را چهار بار فشار داده سپس  دكمه  .1

  يد. ) را فشار ده DEFهواي زير شيشه (ديفراست 
  تمام نمايشگرهاي وضعيت بايد تغيير شكل دهند.   .2
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.   انجام شدن تقسيم هواي خروجي بر طبق تقسيم هوا در 3
  جدول سمت راست  را تائيد كنيد. 

  مراجعه كنيد.  (  HA)» هاي جريان هواخروجي«به       
  توجه:

را انتخاب كرديد، DEF        هنگاميكه وضعيت هواي زير شيشه
شدن كالچ كمپرسور (بازديد چشمي) و قرار داشتن  درگير

  را تائيد كنيد.  FRESHدريچه ورودي در وضعيت هواي تازه 
  وضعيت دريچه ورودي هوا را در مرحله بعد كنترل كنيد. 
اگر رضايت بخش نيست، به روش تشخيص و عيب يابي موتور 

  رجوع كنيد.  (  HA)دريچه وضعيت 
  عدي را شروع كنيد. اگر رضايت بخش است، كنترل ب

  
  
  
  
  
  
  
  
  .     كنترل گردش مجدد هوا4
  را فشار دهيد.          REC.    دكمه گردش مجدد هوا  1

  نمايشگر گردش مجدد هوا بايستي روشن شود.        
.    به تغيير وضعيت دريچه هواي ورودي گوش دهيد. 2

(شما بايستي صداي تغيير آرام فن دمنده را  
  بشنويد).

ر رضايت بخش نيست، به روش تشخيص و عيب يابي دريچه اگ
  رجوع كنيد.  (  HA)هواي ورودي 

  اگر رضايت بخش است، كنترل بعدي را شروع كنيد. 
  
  
  .    كنترل كاهش دما5
هاي ساعت پيچ تنظيم دما را در جهت عكس حركت عقربه .1

  ظاهر شود.  18ºC (60ºF)بچرخانيد تا 
هاي هوا كنترل خروجي سردي هواي خروجي را در محل  .2

  كنيد. 
اگر رضايت بخش نيست، به روش تشخيص و عيب يابي خنكي 

  مراجعه كنيد.  (  HA)ناكافي، 
  اگر رضايت بخش است، كنترل بعدي را شروع كنيد. 

  
  
  
  
  .    كنترل افزايش دما6
هاي ساعت پيچ تنظيم دما را در جهت حركت عقربه  1

   ظاهر شود. 32ºC (90ºF)بچرخانيد تا 
هاي هوا كنترل گرمي هواي خروجي را در محل خروجي  2

  كنيد. 
اگر رضايت بخش نيست، به روش تشخيص و عيب يابي گرماي 

  مراجعه كنيد.  (  HA)ناكافي، 
  اگر رضايت بخش است، كنترل بعدي را شروع كنيد. 
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  .    كنترل حالت (مد) اقتصادي 7
  تنظيم كنيد.   25ºC (75ºF)دما را روي  .1
  را فشار دهيد.  ECONمه اقتصادي دك  .2
  ).AUTOرا نشان دهد (نه  ECONنمايشگر بايستي   .3

درگير نبودن كالچ كمپرسور را با چشم بازديد و        
  تائيد كنيد.

ها و سرعت فن دمنده به (هواي خروجي از دريچه       
درجه حرارت هواي بيرون و داخل خودرو و دماي تنظيم 

  شده بستگي دارد).
رضايت بخش نيست، به روش تشخيص و عيب يابي حالت  اگر

  مراجعه كنيد.  (  HA)(مد) اقتصادي 
  اگر رضايت بخش است،  كنترل بعدي را شروع كنيد. 

  .    كنترل وضعيت (مد) اتوماتيك8
  دكمه اتوماتيك را فشار دهيد.    1
  )ECONرا نشان دهد. (نه  AUTOنمايشگر بايستي    2

گوش دادن،  درگير شدن كالچ را با نگاه كردن يا        
  تائيد كنيد.

دمنده به درجه سرعت فنها و(هواي خروجي از دريچه       
  حرارت هواي بيرون و داخل خودرو و دماي 

  تنظيم شده بستگي دارد).       
اگر رضايت بخش نيست، به روش تشخيص و عيب يابي سيستم 

نياز به روش مراجعه كنيد. سپس در صورت  (  HA)اركانديشن 
  رجوع شود.   (  HA)تشخيص و عيب يابي كالچ مغناطيسي 

  اگر رضايت بخش است،  كنترل بعدي را شروع كنيد. 
  .     كنترل وضعيت نمايش دماي بيرون 9
  را فشار دهيد.  AMBدكمه  .1
نمايشگر بايستي دماي بيرون (محيط اطراف) را براي   .2

  ثانيه نشان دهد. 5حدود 
يست، به روش تشخيص و عيب يابي اگر رضايت بخش ن

  مراجعه كنيد.  (  HA)سنسوردماي هواي بيرون 
  اگر رضايت بخش است،  كنترل بعدي را شروع كنيد. 
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اگر تمام آزمايشــهاي عملــي رضــايت بخــش هســتند (عالئــم 
آزمايشهاي شبيه سازي نحــوه «توانند تكرار شوند) به نمي

و آزمايشــهاي شــرح ) مراجعه كــرده GI(در بخش » بروز عيب
داده شده را از نظر شبيه سازي و محيط راننــدگي انجــام 

»  جدول عالئــم عيــب«دهيد. اگر عالئم عيب تكرار گرديد به 
(HA  ) هاي تشخيص و عيب يابي مربوطــه را رجوع كرده و روش

  انجام دهيد. 
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  سيستم اركانديشن
  كانديشنروش تشخيص و عيب يابي سيستم ار

  عالئم عيب:
 شود. سيستم اركانديشن روشن نمي  

  ترتيب بازرسي 
  

  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  است *ر              
  است *ر                              
                                

  
1* :HA       2* :HA      3* :HA      

ــــايت  *ر                          = رض
  بخش
  
  
  

  شرح اجزاء
   (AUTO AMP)تقويت كننده اتوماتيك 

تقويت كننده اتوماتيك به ميكرو كامپيوتر تعبيه شده در 
باشد اين ميكــرو كــامپيوتر اطالعــات ارســالي آن مجهز مي

تمــام حســگرهاي الزم بــراي كــار اركانديشــن را پــردازش 
كند. موتور دريچه وضعيت (مد)، موتــور دريچــه اخــتالط مي

هوا، موتــور دريچــه هــواي ورودي، موتــور فــن دمنــده و 
  شوند. ور باين ترتيب كنترل ميكمپرس

هــاي كنتــرل وجود تقويت كننده اتوماتيك بــراي ميكانيزم
هاي كليــدهاي مختلــف و پتانســيومتر ضروري است. ســيگنال

مســتقيمًا وارد تقويــت كننــده اتوماتيــك  (PTC)كنترل دما 
شوند. اعمال عيب يابي هوشمند نيــز در تقويــت كننــده مي

اشــكاالت سيســتم اركانديشــن  اتوماتيك تعبيه شده است تا
  اتوماتيك را به سرعت كنترل كند. 

   (PTC)پتانسيومتر كنترل دما 
در تقويــت كننــده اتوماتيــك  (PTC)پتانسيومتر كنترل دما 

اركانديشن تعبيه شده و با فشار دادن دكمه درجه حــرارت 
 18ºCتا  32ºC (90ºF) [در حدود 0.5ºC (1.0ºF)توان آنرا با نرخ مي

(60ºF) [  تنظيم نمود. دماي تنظــيم شــده بصــورت ديجيتــالي
  شود. ظاهر مي

  

 هاي عملي زير، عالئم عيب را تائيد كنيد. با انجام آزمايش . 1
 وضعيت (مد) اتوماتيك –لي آزمايش عم

a .  دكمهAUTO  .را فشار دهيد 
b .   نمايشگر بايستيAUTO  را نشان دهد (نهECON.( 

شود (با نگاه تائيد كنيد كه كالچ كمپرسور درگير مي
 كردن يا شنيدن) 

(هواي خروجي و سرعت فن دمنده به درجه حرارت هواي 
 بيرون، هواي داخل و دماي تنظيم شده بستگي دارد).

شوند) آزمايش رضايت بخش است (عالئم عيب تكرار نمي اگر
  (*2)عملي را كامل انجام دهيد. 

اگر رضايت بخش نيست (عالئم عيب مورد تائيد است)، با 
 كار را ادامه دهيد.  2رجوع به مرحله 

.   مدار منبع تغذيه برق و 3.   كتابچه و نشريات سرويس 2

.  تقويت 4به مدار سيستم اركانديشن 
كننده اتوماتيك 
كنيد. تعويض را
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  كنترل مدار منبع اصلي تغذيه برق و مدار و  اتصال بدنه 
  كنترل مدار منبع تغذيه برق 

  مدار منبع تغذيه سيستم اركانديشن را كنترل كنيد. 
»  -POWER –نقشه مدار تغذيــه بــرق اركانديشــن «    ELبه 

  مراجعه كنيد.
  
  
  
  
  

  روش تشخيص و عيب يابي 
  عالئم عيب:

  شود. سيستم اركانديشن روشن نمي  
  
  
  
  
  

  كنترل مدار منبع تغذيه برق تقويت كننده اتوماتيك 1
  و اتصال بدنه را كنترل كنيد.  33 ,27 ,26ولتاژ بين سرسيمهاي 

  
  نوك قلم ولت متر                           ولتاژ         

       )                    (+) -           (  
         26    
  12Vاتصال بدنه               تقريبًا               27       
        33  

  
  رضايتبخبش است يا رضايت بخش نيست

رضايت بخش است       
  

  رجوع كنيد.   2به مرحله 

     رضايت بخش نيست 
  

  مدار اتصال بدنه تقويت كننده اتوماتيك را كنترل كنيد. 
   10فيوزA  15واقع در بلوك فيوز) و فيوز  12 ,19(شماره هايA 

  واقع در بلوك فيوز) را كنترل كنيد.  52,51هاي (شماره
  اگر فيوزها سالم هستند، دسته سيمها را از نظر قطعي كنترل

  كنيد. در صورت نياز تعمير يا تعويض كنيد. 
  اگر فيوزها ناسالم هستند، فيوزها را تعويض كرده دسته سيم

مدار را از نظر اتصالي بازديد كنيد. در صورت نياز تعمير 
  يا تعويض كنيد. 
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  كنترل كردن مدار اتصال بدنه تقويت كننده اتوماتيك 2

  ويت كننده اتوماتيك و اتصال بدنه وجود دارد؟تق 32آيا پيوستگي بين سرسيم 
  

  هاي ولت متر                  پيوستگي نوك قلم              
               )               (+) -(                
  اتصال بدنه                بلي            32               

  
  

  بلي يا خير
بلي                 

  
  تقويت كننده اتوماتيك را تعويض كنيد. 

  پايان بازرسي 
خير                 

  
  دسته سيم را تعمير يا تعويض كنيد. 
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 موتور دريچه وضعيت (مد)
   (LAN)يابي موتور دريچه وضعيت روش تشخيص و عيب

  عالئم عيب 
  كند. دريچه هواي خروجي تغيير نمي  
  كند.                          ترتيب موتور دريچه وضعيت (مد) بطور معمول كار نمي

  بازرسي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                         
 *ر                                                                          

  است
 *ر                                                                          

  نيست
  است                                                *ر               

 *ر                                                                         
  نيست

  است *ر                 
 *ر                                                                         

  نيست                                                                      
                              ]علت بوسيله عيب يابي هوشمند قابل تائيد نيست [است         *ر  

  نيست    *ر 
  

  است *ر               
  

است                                                                *ر               
    بلي   
        

است       *است                                                   ر  *ر               
 ]داردوجودنيزديگريعيبعالمت[
  

                                                                 است  *ر              
  خير

                  HA       =*1     *2=HA     
*3= HA       *4=HA *5=HA         *6=HA       *7=HA                    *8=HA   

9= *10=HA      *11=HA  *12=HA  *13=HA  *14=HA* (  HA)روش تائيد عملكرد

.  تمام نشريات سرويس را 2

 با انجام آزمايش هاي عملي زير، عالئم عيب را تائيد كنيد.  . 1
 هواي خروجي  –آزمايش عملي 

a .  بار فشار داده سپس دكمه   4دكمه وضعيت (مد) را
 ديفراست را فشار دهيد. 

b .  رهاي وضعيت بايستي تغيير حالت دهند. تمام نمايشگ
 
 
 
 

c .   تائيد كنيد كه هواي خروجي بر طبق جدول سمت راست
 شود. تقسيم و خارج مي

 مراجعه كنيد.  (*1)» هاي جريان هواخروجي«به 
 توجه:

 شوند)، اگر رضايت بخش است (عالئم عيب تكرار نمي
  (*2)آزمايش عملي را كامل انجام دهيد. 

ضايت بخش نيست (عالئم عيب مورد تائيد اگر ر        
در زير   كار را ادامه  2است) با رجوع به مرحله 

 دهيد. 
  هنگاميكه وضعيت دريچه زير شيشهDEF         را

انتخاب كرديد، درگير شدن كالچ كمپرسور (بازديد 
چشمي) و قرار داشتن دريچه هواي ورودي در وضعيت 

 را تائيد كنيد.  FRESHهواي تازه 
وضعيت دريچه هواي ورودي در مرحله بعد          

 كنترل خواهد شد. 
 
 

عيب يابي هوشمند  2.  مرحله 4
عيب يابي هوشمند  1.  مرحله 3

به مدار سنسورمعيوب مربوطه 

عيب يابي هوشمند  3حله .  مر5
به روش تشخيص و عيب يابي مدار موتور دريچه 
وضعيت (مد)، مدار موتور دريچه اختالط هوا و 

كنيد ه مراج دي ر اي ه دريچه ر ت م مدار
عيب يابي هوشمند  4.  مرحله 6

اهرمهاي كنترل دريچه  
را كنترل كنيد  وضعيت (مد)

(11*)

اهرمهاي 
كنترل را 
يا مير ت

.  مدار سنسوردماي هواي7

.  مدار سنسورداخل خودرو را8

.  مدار سنسورشدت تابش9

.  مدار سنسورهواي ورودي10

اگر عالئم عيب هنوز وجود 
دارد، آزمايش عملي را بطور 

و  (*12)كامل انجام دهيد 
وجود عالئم ديگر عيب را 

 كنترل كنيد. 
 (*13)به جدول عالئم عيب  [

شود. ]رجوع

به روش 
عيب  تشخيص و

يابي براي 
عالئم عيب 
مربوطه 

تقويت كننده 
اتوماتيك را 

كن ض ت

پايان 

.  مدار موتور دريچه اختالط هوا11
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  شرح سيستم 
  قطعات اجزاء

  اجزاء سيستم كنترل دريچه وضعيت (مد) عبارتند از :
  تقويت كننده اتوماتيك )1
  (LCU)موتور دريچه وضعيت (مد)   )2
  سنسورداخل خودرو   )3
  سنسوردماي هواي بيرون   )4
  سنسورشدت تابش خورشيد  )5
  سنسوردماي هواي ورودي  )6

  نحوه كار كرد سيستم 
كند. تقويت كننده، اطالعات ويت كننده اتوماتيك، اطالعات تمام حسگرها را دريافت ميتق

د). اختالط هوا و هواي ورودي را به موتور دريچه هاي وضعيت (مزاويه باز شدن دريچه
  كند. ارسال مي LCUو موتور دريچه هواي ورودي  LCU، موتور دريچه اختالط هوا LCUوضعيت 

عيت ، دريچه هواي مخلوط و هواي ورودي سيگنالهاي مربوطه به خود را موتورهاي دريچه وض
  خوانند. با توجه به سيگنال آدرس مي

هاي هريك از سيگنالهاي زاويه باز شدن دريافت شده از تقويت كننده اتوماتيك و سيگنال
موجود در هريك از موتورها با تصميم  LCUها، بوسيله حسگرهاي موقعيت موتور دريچه

شود. پس از آن وضعيت گرم / سرد يا باز / بسته جود و زاويه هاي باز بودن مقايسه ميمو
شود. اطالعات وضعيت جديد نيز مجددًا به تقويت كننده يا ديفراست / تهويه انتخاب مي

  شود. اتوماتيك برگشت داده مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مشخصات كنترل دريچه وضعيت (مد)
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  شرح اجزاء
ور دريچه وضعيت به واحد بخاري وصل شده اســت. چــرخش موت

هائيكه توســط تقويــت موتور باعث خارج شدن هوا از دريچه
شود. حركت موتور به اتصالي كننده اتوماتيك مشخص شده مي

  شود. كند منتقل ميكه دريچه وضعيت (مد) را فعال مي
  
  
  
  
  

ضــعيت دريچــه، يــابي مــدار موتورهــاي وروش تشخيص و عيب
  ريچه اختالط هوا و دريچه هواي ورودي د

عالئم عيب : موتورهاي وضعيت دريچه، دريچه اختالط هــوا و 
  كنند. دريچه هواي ورودي بطور معمول (نرمال) كار نمي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .  LCUكنترل منبع تغذيه براي تقويت كننده اتوماتيك. سمت  1
  و اتصال بدنه وجود دارد؟ (LCU)دسته سيم 21ولت بين سرسيم شماره  12آيا حدود 

  
  
  
  
  
  
  

  توجه:
اگر پس از بازديد پيوستگي مدار، نتيجه رضايت بخش نيست، سيم كشي يا سوكت را تعمير 

  كنيد. 
  بلي يا خير

بلي                 
  

  رجوع كنيد.   2به مرحله 

خير                 
  

  . (LCU)تقويت كننده كنترل اتوماتيك را تعويض كنيد. 
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 LCUكنترل سيگنال تقويت كننده اتوماتيك سمت 2

و اتصال بدنه وجود  (LCU)تقويت كننده اتوماتيك  16ولت بين سرسيم شماره  5.5آيا حدود 
  دارد؟

  
  
  
  
  
  

  توجه:
يوستگي مدار نتيجه رضايت بخش نيست، سيم كشي يا سوكت را تعمير اگر پس از بازديد، پ

  كنيد. 
  بلي يا خير

بلي                 
  

  مراجعه كنيد.  3به مرحله 

خير                 
  

  را تعويض كنيد.  LCUتيك تقويت كننده كنترل اتوما

  
 كنترل منبع تغذيه سمت موتور 3

موتور دريچه و اتصال بدنه وجود  (LCU)سيم كشي  1ولت بين سرسيم شماره  12آيا حدود 
  دارد؟

  
  
  
  
  
  
   

  بلي يا خير
بلي                 

  
  مراجعه كنيد.  4به مرحله 

                خير 
  

  سيم كشي يا سوكت را تعمير كنيد. 

  
كنترل سيگنال سمت موتور 4

  ) و اتصال بدنه وجود دارد؟ (LCU 3ولت بين سرسيم شماره  5.5آيا حدود 
  
  
  
  
  
  
  

  بلي يا خير
بلي                 

  
  مراجعه كنيد.  5به مرحله 

خير                 
  

  سيم كشي يا سوكت را تعمير كنيد. 
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 كنترل مدار اتصال بدنه موتور 5

موتور وضعيت دريچه  و اتصال بدنه  (LCU)سيم كشي  2آيا پيوستگي بين سرسيم شماره 
  د است؟موجو

  
  
  
  
  
   

  بلي يا خير
بلي                 

   
  مراجعه كنيد.  6به مرحله 

خير                 
  

  سوكت يا سيم كشي را تعمير كنيد. 

  
كنترل نحوه كاركرد موتور 6

  قطع و وصل كرده و نحوه كار موتور را تائيد كنيد.  سوكت موتور را
  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

رضايت بخش است (به 
كاركرد معمول موتور 

                 گردد) بر مي
      

  اتصال ضعيف در سوكت موتور 

رضايت بخش نيست (به 
كاركرد معمول موتور 

      گردد)   بر نمي
  

  مراجعه كنيد. 7به مرحله 

  
  كنترل نحوه كاركرد موتورهاي وضعيت دريچه و دريچه اختالط هوا 7
  سوكت موتور دريچه هواي ورودي را قطع كنيد.  .1
سوكت موتور وضعيت دريچه و اختالط هوا را دوباره وصل كرده و كاركرد موتور وضعيت   .2

  الط هوا را تائيد كنيد.  دريچه و اخت
  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

رضايت بخش 
وضعيت (موتورهاياست

اختالط هوا دريچه و
 كنند) كار ميطبيعي

                                             

  موتور دريچه هواي ورودي را تعويض كنيد. 

رضايت بخش نيست 
اي وضعيت (موتوره

دريچه و اختالط هوا 
  كارنميكنند). طبيعي

  مراجعه كنيد.  8به مرحله 

  
  كنترل عملكرد موتور دريچه اختالط هوا و موتور دريچه هواي ورودي  2
  سوكت اتصال موتور وضعيت دريچه را قطع كنيد.  .1
سوكت موتور دريچه هواي ورودي را دوباره وصل كرده و كاركرد موتورهاي دريچه   .2

  ختالط هوا و دريچه هواي ورودي را تائيد كنيد.  ا
  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

رضايت بخش 
(موتورهاي دريچه است

اختالط هوا و دريچه 
هواي ورودي طبيعي 

            كنند). كار مي
       

  موتور وضعيت دريچه را تعويض كنيد.

رضايت بخش نيست 
اي دريچه (موتوره

اختالط هوا و دريچه 
هواي ورودي طبيعي 

 كنند).      كار نمي
                  

  مراجعه كنيد.  9به مرحله 
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www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir



  عيب يابي 
  موتور دريچه وضعيت (مد)

64  

  
  كنترل نحوه كاركرد موتور وضعيت دريچه و موتور دريچه هواي ورودي  9
  سوكت اتصال دريچه اختالط را قطع كنيد.  .1
اتصال موتور وضعيت دريچه را دوباره وصل كرده و كاركرد موتور دريچه هواي سوكت   .2

  ورودي و موتور وضعيت دريچه را تائيد كنيد.  
  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

رضايت بخش است 
(موتور دريچه هواي 

ورودي و موتور وضعيت 
دريچه طبيعي كار 

  كنند.)          مي
  

  موتور دريچه اختالط هوا را تعويض كنيد. 

رضايتخبش نيست 
(موتور دريچه هواي 

ورودي و موتور وضعيت 
دريچه طبيعي كار 

                    كنند.) نمي
        

  تقويت كننده اتوماتيك را تعويض كنيد. 

  
  تنظيم اهرمهاي كنترل 

  يچهوضعيت در
موتور وضعيت دريچه را روي بخاري نصب كرده و آنــرا  .1

  به سيم كشي اصلي وصل كنيد. 
يــابي هوشــمند را عيب 4شماره كــد موجــود در مرحلــه  .2

  رجوع شود.    HAتنظيم كنيد. به 
اهرم جانبي را با دست حركت داده و موتــور دريچــه   .3

  را در وضعيت زير شيشه (ديفراست) قرار دهيد. 
عيت دريچــه را بــه پايــه نگهدارنــده ميله موتور وض .4

  ميله اهرم جانبي وصل كنيد. 
مطمئن شويد زمانيكه با فشار دادن دكمه دريچه زيــر  .5

تغييــر حالــت  46تــا  41شيشــه (ديفراســت) از شــماره 
  كند. ميدهيد.  موتور وضعيت دريچه بخوبي كار مي
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 موتور دريچه اختالط هوا 
   (LAN)دريچه اختالط هوا يابي موتور روش تشخيص و عيب

  عالئم عيب 
  كند. دماي هواي خروجي تغيير نمي  
  كند. موتور دريچه مخلوط هوا كار نمي  

  ترتيب  بازرسي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                         
 *ر                                                                          

  است
 *ر                                                                          

  نيست
  است                                                *ر               

 *ر                                                                         
  نيست

               ]يابي هوشمند قابل تائيد نيستعلت بوسيله عيب [ است      *ر                 
  است *ر 

                                                                                    
                                             نيست *ر               

                    است                                                 *ر                 
  

: HA     *2: 1*                  است *ر               
HA       

                    *3 :HA    *4 :HA        
است                                                                *ر               

*5 :HA       *6                            روش تائيد عملكرد  :  
]داردوجود نيزديگريعيبعالئم[بلي                                    
  (   HA)مراجعه كنيد.  13به شماره     

است                                                              *ر               
        *7 :HA     *8 :HA       
                    *9 :HA     *10 :HA     

است                                                                 *ر              
*12 :HA     *13 :HA                            

                    *14 :HA    *15 :HA     
  
  

خير                    

.  تمام نشريات سرويس را2
كنيد كنترل

 با انجام آزمايش هاي عملي زير، عالئم عيب را تائيد كنيد.    1
 آزمايش عملي
 افزايش دما 

a   ساعت بچرخانيد هاي پيچ تنظيم دما را در جهت عقربه
 روي صفحه ظاهر شود.  32ºC (90ºF)تا 

b   هاي هواي خروجي كنترل خروج هواي گرم را از دريچه
 كنيد.

 
 

 كاهش دما :
a . هاي ساعت پيچ تنظيم دما را در جهت عكس عقربه

 روي صفحه ظاهر شود.   18ºC (60ºF)بچرخانيد. 
b . هاي هواي خروجي كنترل خروج هواي سرد را از دريچه

 كنيد. 
 

شوند). آزمايش اگر رضايت بخش است (عالئم تكرار نمي
 (10*)عملي را كامل انجام دهيد. 

اگر رضايت بخش نيست (عالئم عيب مورد تائيد است) با 
  در زير كار را ادامه دهيد.  2رجوع به مرحله 

عيب يابي هوشمند  2.  مرحله 4

يابي هوشمند را عيب 1.  مرحله 3

به مدار سنسورمعيوب مربوطه 
كن (*6)ا

عيب يابي هوشمند  4.  مرحله 5
به روش تشخيص و عيب يابي مدار موتور دريچه 
وضعيت (مد)، مدار موتور دريچه اختالط هوا و 

هو دريچه موتور كنيدمدار مراجعه ورودي (*7)اي

اهرمهاي كنترل موتور .  مدار سنسوردماي بيرون را6
دريچه اختالط هوا را كنترل 

(*8)كن

اهرمهاي 
كنترل را 
تعمير يا 

تنظيم 

.  مدار سنسوردماي داخل 7
(3*)

رشيد.  مدار سنسورشدت تابش خو8

.  مدار سنسورهواي ورودي را9

موتور دريچه اختالط PBR.  مدار 10

اگر عالئم عيب هنوز وجود دارد،آزمايش عملي
و وجود  (*12)را بطور كامل انجام دهيد 

 عالئم ديگر عيب را كنترل كنيد. 
آيا]رجوع شود.(*13)به جدول عالئم عيب [

به تشخيض 
عيب يابي 
براي عالئم 
مربوطه عيب

تقويت كننده اتوماتيك
كنيد يض ت ا

پايان 
از
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  شرح سيستم 
  اجزاء قطعات 

  اجزاء سيستم كنترل دريچه اختالط هوا  عبارتند از :
  )  تقويت كننده اتوماتيك1
  (LCU)اختالط هوا موتور دريچه  )2
  سنسوردماي داخل خودرو   )3
  سنسوردماي هواي بيرون   )4
  سنسورشدت تابش خورشيد  )5
  سنسوردماي هواي ورودي  )6

  نحوه كار كرد سيستم 
كند. تقويت كننده، اطالعات تقويت كننده اتوماتيك، اطالعات تمام حسگرها را دريافت مي

تورهاي دريچه هواي ورودي را به مو هاي وضعيت (مد). اختالط هوا وزاويه باز شدن دريچه
LCU دريچه اختالط هوا ،LCU  و دريچه هواي وروديLCU كند. ارسال مي  

موتورهاي وضعيت دريچه، دريچه اختالط هوا و هواي ورودي سيگنالهاي مربوط به خود را با 
  خوانند. توجه به آدرس سيگنال مي

هاي هريك از نده اتوماتيك و سيگنالسيگنالهاي زاويه باز شدن دريافت شده از تقويت كن
هاي موجود در هريك از موتورها با تصميم  LCUها بوسيله حسگرهاي موقعيت موتور دريچه

شوند. پس از آن وضعيت گرم / سرد يا ديفراست / موجود و زاويه باز بودن مقايسه مي
اتوماتيك برگشت ددًا به تقويت كننده شود. اطالعات وضعيت جديد نيز مجتهويه انتخاب مي

  شود. داده مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مشخصات كنترل دريچه اختالط هوا
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  شرح اجزاء
باشــد. موتور دريچه اختالط هوا  به واحد بخــاري وصــل مي

زمانيكه دريچه اختالط هوا بوسيله تقويــت كننــده كنتــرل 
اتوماتيك در حالت باز يا بسته قرار گيرد موتور بچــرخش 

آيد. چرخش موتــور از طريــق شــفت و وضــعيت دريچــه در مي
كــه در  PBRاختالط هوا به تقويت كننده اتوماتيك بوسيله 
  گردد. موتور دريچه اختالط هوا تعبيه شده منتقل مي

  
  
  
  

  روش عيب يابي 
  كند. عالئم عيب: دماي هواي خروجي تغيير نمي

   بهHA     .مراجعه كنيد  
  
  
  
  

  تنظيم اهرم كنترل 
  ه اختالط هوا دريچ

موتور دريچه اختالط هوا را روي واحد بخاري نصب كرده  .1
  و آنرا به دسته سيم اصلي وصل كنيد. 

ظيم را تن 4يابي هوشمند در مرحله عيب 41كد شماره  .2
  مراجعه كنيد.    HAكنيد. به 

اهرم دريچه اختالط هوا را با دست حركــت داده و  در   .3
  حالت كامالً سرد نگهداريد. 

دريچه اختالط هوا را به نگهدارنده ميلــه وصــل  اهرم  .4
  كنيد. 

از صحيح عمل كردن دريچه اختالط هوا در هنگام تغييــر  .5
بوسيله فشــار دادن دكمــه هــواي زيــر  44تا  41از كد 

  شيشه (ديفراست) مطمئن شويد. 
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 موتور دريچه هواي ورودي 
   (LAN)دريچه هواي ورودي  يابيروش تشخيص و عيب

  الئم عيب :ع
  كند. دريچه هواي ورودي تغيير نمي  
  كند. موتور دريچه هواي ورودي بطور معمول (نرمال) كار نمي  

  ترتيب بازرسي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                         
                                                                           

                                                                           
  

  است                                                             *ر                
                                نيست *ر                                       

  
   است *ر                

  
    است *ر                          

                   نيست *ر                                
    نيست *ر

                                                                                    
  ]لت بوسيله عيب يابي هوشمند قابل تائيد نيستع [است         *ر  

              *1  :HA    *2 :HA     *3 :HA     *4 :HA     
: روش HA     *6: 5*            است *ر               

  مراجعه كنيد. 13شماره ، به(   HA)عملكردتائيد
              *7  :HA    *8 :HA     *9 :HA    *10 :HA    

                                                            است    *ر               
*11 :HA    *12 :HA    *13 :HA                                                         

        
 است                                                               *ر               

  
است                                                                 *ر              

  
  

  بلي                      خير             
      

  
 نيزديگريعيـــــــبعالئم[                      

  ]داردوجود

.  تمام نشريات سرويس را 2

 با انجام آزمايش هاي عملي زير، عالئم عيب را تائيد كنيد.    1
 

a . .دكمه گردش دوباره هوا         را فشار دهيد 
 نمايشگر گردش مجدد هوا بايستي روشن شود.   
b . ) شما به تغيير حالت دريچه هواي ورودي گوش دهيد

 بايستي تغيير آرام صداي فن دمنده را بشنويد)
 

شوند)، اگر رضايت بخش است (عالئم عيب تكرار نمي
  (*9)آزمايش عملي را كامل انجام دهيد. 

اگر رضايت بخش نيست (عالئم عيب مورد تائيد است)، با 
 در زير كار را  ادامه دهيد.  2رجوع به مرحله 

 
 
 

عيب يابي هوشمند  2.  مرحله 4

عيب يابي هوشمند  1.  مرحله 3

به مدار سنسورمعيوب مربوطه 

عيب يابي هوشمند  4.  مرحله 5

به روش تشخيص و عيب يابي مدار موتور دريچه 
(مد)، مدار موتور دريچه اختالط هوا و  وضعيت

كن ا ا ت (*7)ا

.  مدار سنسوردماي هواي 6

اهرمهاي كنترل دريچه هواي  
 (*8)ورودي  را كنترل كنيد 

اهرمهاي 
كنترل را 
يا ير ت

.  مدار سنسوردماي هواي7

.  مدار سنسورشدت تابش خورشيد8

.  مدار سنسوردماي هواي ورودي9

موتور دريچه PBR.  مدار 10

اگر عالئم عيب هنوز وجود دارد، آزمايش عملي 
و وجود عالئم  (*11)را بطور كامل انجام دهيد 
يب به جدول عالئم ع [عيب ديگر را كنترل كنيد.

شود(*12) ]رجوع

به تشخيض عيب 
يابي براي عالئم 

طه رب عيب

تقويت كننده 
اتوماتيك را 
كنيد تعويض

پايان 
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  شرح سيستم 
  اجزاء قطعات 

  اجزاء سيستم كنترل موتور دريچه اختالط هوا  عبارتند از :
  )   تقويت كننده اتوماتيك1
  )   موتور دريچه هواي ورودي2
  )   سنسوردماي داخل خودرو 3
  )   سنسوردماي بيرون 4
  تابش خورشيد)   سنسورشدت 5
  )   سنسوردماي هواي ورودي 6 

  نحوه كار كرد سيستم 
كنترل دريچه هواي ورودي بر مبناي دماي بيرون، دماي هواي ورودي و دماي داخــل خــودرو 

يشــه ش، دريچه زير ECONكند. وقتيكه كليد اقتصادي  وضعيت دريچه هواي ورودي را معين مي
تقويت كننده اتوماتيــك دريچــه هــواي ورودي را فشار داده شوند، OFF(ديفراست) يا دكمه 

  دهد. در حالت هواي تازه قرار مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مشخصات كنترل دريچه هواي ورودي 
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  شرح اجزاء
موتور دريچه هــواي ورودي  بــه واحــد هــواي ورودي وصــل 

باشد. زمانيكه بوسيله تقويت كننده  اتوماتيــك هــواي مي
شــود موتــور دريچــه دريچه ورودي دميده مي تنظيم شده از

آيد. چرخش موتور بــه اهرمــي كــه هواي ورود بچرخش در مي
  شود. شود، منتقل ميباعث فعال شدن دريچه هواي ورودي مي

  
  
  
  

  روش عيب يابي 
عالئم عيب: موتور دريچه هواي ورودي بطور معمول (نرمال) 

  كند. كار نمي
   بهHA     .مراجعه كنيد  
  
  
  
  

  تنظيم اهرم كنترل 
  دريچه ورودي هوا 

موتور دريچه هــواي ورودي را روي واحــد هــواي ورودي   1
  سوار و آنرا به دسته سيم اصلي وصل كنيد. 

ظيم را تن 4يابي هوشمند در مرحله عيب 41كد شماره   2
    مراجعه كنيد.     HAكنيد. به 

.   از صحيح عمل كــردن دريچــه هــواي ورودي در هنگــام 3
بوسيله فشار دادن دكمــه هــواي  44تا  41كد تغيير از 

  زير شيشه (ديفراست) مطمئن شويد. 
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 موتور فن دمنده  
  موتور فن دمنده  يابيروش تشخيص و عيب

  عالئم عيب :
   .نحوه كاركرد موتور فن دمنده اشكال دارد  
  شود. ل مينحوه كاركرد موتور فن دمنده زمانيكه كنترل سرعت فن خاموش است دچار اشكا  

  روش  بازرسي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                         
          است *ر                  

    نيست *ر                             
  

  است *ر   
  خير                    

  
  

  بلي                   
  خير                    

  
          بلي                   

                    *1 :HA     *2 :HA     
  ]يابي هوشمند قابل تائيد نيست.علت بوسيله عيب [بلي                               

    *3 :HA     *4 :HA     
                *5 :HA       

       HA     *8 :HA     *9 :HA: 7*              است *ر        
                *10 :HA    *11 :HA    *12 :HA     
     HA    *14 :EL: 13*              است *ر       
 13، شماره (HA-44)= روش تائيد عملكرد 6*                

  مراجعه كنيد.
  است *ر      
      است *ر                        
    
  است              *ر     

  
  عالئم عيب ديگري نيز وجود دارد.  بلي                 است *ر     

  خير                               
                            
                             

.  تمام نشريات سرويس را2
كن ل كنت

 با انجام آزمايش هاي عملي زير، عالئم عيب را تائيد كنيد.    1
 فن دمنده  –آزمايش عملي 

a .  دكمه فن (سمت زياد) را يك بار فشار دهيد. فن
 بايستي در دور كم كار كند. 

 يك پره از عالمت فن بايد روشن شود. 
b .  يك بار ديگر دكمه فن (سمت زياد) را بطرف باال

كاركرد فن و عالمت فن در فشار داده و به بازديد 
 سرعتهاي مختلف ادامه دهيد. 

c .  .فن دمنده را در حداكثر سرعت رها كنيد 
شوند)، اگر رضايت بخش است (عالئم عيب تكرار نمي

  (*12)آزمايش عملي را كامل انجام دهيد. 
مورد تائيد است)، با  اگر رضايت بخش نيست (عالئم عيب

 دامه دهيد. در زير كار را ا 2رجوع به مرحله 

(*9)عيب يابي هوشمند را انجام دهيد. 2.  مرحله 4
 بايستي ظاهر شود.  20ثانيه كد شماره  4پس از حدود 

عيب يابي هوشمند را انجام دهيد.  1.  مرحله3
(1*)

به مدار سنسورمعيوب 
مربوطه مراجعه كنيد. 

(*6)

(*9)عيب يابي هوشمند را انجام دهيد. 4.  مرحله 5
آيا متناسب با هريك از كدها سرعت موتور فن 

 كند؟دمنده تغيير مي
44   43  42  41شماره كد                 

 45  46 

 50ºC (122ºF).   آيا دماي مايع خنك كننده موتور، كمتر از6
 ؟است  15ºC (59ºF)و درجه حرارت هواي بيرون كمتر از 

به مدار موتور فن 
دمنده مراجعه كنيد. 

(*7)

نحوه كاركرد موتور فن 
دمنده طبيعي (نرمال) 

است. ر فن دمنده مطابق با كنترل سرعت فن كار.  آيا موتو7
؟ كن

.  مدار سنسوردماي هواي8
ك ل ت ك (2*)ا

.  مدار سنسوردرجه حرارت هواي9
ك ل ت ك ا ل (3*)ا

.  مدار سنسورشدت تابش خورشيد10
ك ل ت ك (4*)ا

.  مدار سنسوردماي هواي ورودي11
ك ل ت ك (13*)ا

اختالطموتور دريچه PBR.  مدار 12
ك ل ت ك ا (5*)ا

اگر عالئم عيب هنوز وجود دارد، آزمايش عملي را بطور كامل 
به  [و عالئم عيب ديگر را كنترل كنيد.  (10*)انجام داده 

الئ گ]كن(11*)ل الئ ا آ

يابي تشخيص و عيببه
براي عالئم عيب مربوطه 

كنيد. مراجعه
تقويت كننده اتوماتيك 

ك ا

پايان 
از

به مدار فن
دمنده مراجعه 

(*8)

مداركنترل ارسال كننده 
حرارتي (فشنگي آب) را 

 EL-(*14)كنترل كنيد. به 
الكتريكي« قطعات »بازرسي
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  شرح سيستم 
  اجزاء قطعات 

  اجزاء سيستم كنترل  سرعت فن دمنده عبارتند از :
  )   تقويت كننده اتوماتيك1
  )   تقويت كننده كنترل فن 2
در موتور دريچه اختالط  PBRاركانديشن ( LAN)   سيستم 3

هوا، موتور وضعيت دريچه، موتور دريچه هواي ورودي 
  تعبيه شده ا ست.)  

  نسوردماي داخل خودرو )   س4
  )   سنسوردماي هواي بيرون 5
  )   سنسورشدت تابش خورشيد6
  )   سنسوردماي هواي ورودي 7 

  نحوه كار كرد سيستم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حالت (مد) اتوماتيك
سرعت موتور فــن دمنــده بوســيله در حالت (مد) اتوماتيك،

 PBRتقويت كننده اتوماتيك بر مبناي اطالعــات ارســالي از 
ــيد،  ــابش خورش ــدت ت ــودرو، سنسورش ــل خ ــوردماي داخ سنس
سنسوردماي هواي ورودي و سنسوردماي هواي بيــرون تعيــين 

ولــت  5منــده حــدود شود. محــدوده ولتــاژ موتــور فــن دمي
  باشد. ولت (بيشترين سرعت) مي 12(كمترين سرعت) تا 

ولــت)،  12تــا  5براي كنترل سرعت فن دمنــده (در ولتــاژ 
اي را بــراي كنتــرل ماتيك ولتاژي پايــهتقويت كننده اتو

كند. بر مبناي اين ولتاژ، تقويــت تقويت كننده فراهم مي
كننده كنترل فن  ولتاژ تغذيه شــده بــه  موتــور فــن را 

  كند. كنترل مي
  روشن شدن كنترل سرعت فن 

روشن شدن موتور در وضعيت مكش هواي ســرد (موتــور ســرد) 
  (حالت اتوماتيك)

رد كه دماي مايع خنك كننده موتور در شرايط استارت س
است، فن دمنده براي مدت كوتاهي در حدود  50ºC (122ºF)زير 

كند. مدت زمان دقيق تاخير در روشن ثانيه كار نمي 126
شدن به درجه حرارت هواي بيرون و دماي مايع خنك كننده 

  موتور بستگي دارد. 
در  در شديدترين حالت (دماي خيلي كم هواي بيرون) تاخير

 126روشن شدن فن دمنده همانطوريكه در باال ذكر شده 
باشد. پس از اين تاخير، فن دمنده در سرعت ثانيه مي

 55ºC (131ºF) كند تا درجه حرارت موتور بهپائين كار مي
برسد، در اين زمان سرعت فن دمنده تا سرعت دلخواه 

  افزايش خواهد يافت. 
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ا شرايط موتور گرم روشن شدن در حالت معمول (نرمال) ي
  (حالت اتوماتيك)

چند لحظه پس از فشار دادن دكمه اتوماتيك فن شروع بكار 
ثانيــه يــا كمتــر  3خواهد كرد سپس سرعت فــن بتــدريج در 

(بستگي به سرعت نهايي فن دلخواه دارد) به سرعت دلخواه 
  يابد. افزايش مي

  جبران سرعت فن دمنده 
  شدت تابش خورشيد

ل خودرو و دماي تنظيم شده بهم نزديــك زمانيكه دماي داخ
كند سرعت كم فــن بــه شــدت باشند، فن در سرعت كم كار مي

تابش خورشيد بستگي دارد. در شرايط شــدت تــابش خورشــيد 
ولــت) در  6است (حــدود » نرمال«سرعت كم فن دمنده طبيعي 

 5(حــدود » كــم«شرايط كاهش تابش خورشيد سرعت كم فن بــه 
  د. كنولت) تقليل پيدا مي

  
  
  
  

  مشخصات كنترل سرعت فن 
  
  
  
  
  
  
  

  شرح اجزاء 
  تقويت كننده كنترل فن 

تقويت كننده كنترل فن روي واحد فن و دستگاه خنك كننده 
قرار دارد. تقويت كننده كنترل فــن ولتــاژ پايــه را از 

كند و ولتاژ موتور فــن تقويت كننده اتوماتيك دريافت مي
  كند. گهداري ميولت ن 12تا  5ائيرا در حدود پله

  
  
  

  روش عيب يابي 
عالئم عيب : با روشن شدن كنترل سرعت فن نحوه كار موتور 

  شود.فن دچار مشكل مي
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  منبع تغذيه تقويت كننده كنترل فن را كنترل كنيد  1

  سوكت دسته سيم ، تقويت كننده كنترل فن را جدا كنيد. 
  ويت كننده كنترل فن و اتصال بدنه وجود دارد؟ تق 1ولت بين سرسيم شماره  12آيا حدود 

  
  
  
  
  
  
  
   

  بلي يا خير
بلي                 

  
  مراجعه كنيد.  2به مرحله 

خير                 
  

  مراجعه كنيد.  8به مرحله 

   
  صال بدنه تقويت كننده كنترل فن را كنترل كنيد. مدار ات 2

  تقويت كننده كنترل فن و اتصال بدنه موجود است؟ 3آيا پيوستگي بين سرسيم شماره 
  
  
  
  
  
  
   

  بلي يا خير
بلي                 

     
وصل كنيد و سوكت دسته سيم تقويت كننده كنترل فن را دوباره 

  مراجعه كنيد.  3به مرحله 
خير                 

  
  دسته سيم يا سوكت را تعمير كنيد

  
 كنترل ولتاژ خروجي تقويت كننده اتوماتيك 3

  يابي هوشمند را برقرار كنيد. عيب 4مرحله 
گيري سيم تقويت كننده كنترل فن و اتصال بدنه اندازهدسته  2ولتاژ را در سرسيم شماره 

  كنيد. 
  
  

ولتاژ                        شماره سرسيم                     شماره            
  كد 

                                        ) -(              (+)  
   45 – 41                    (2)ولت       اتصال بدنه       3تا  2.5حدود      

  
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است       

  
  مراجعه كنيد.  4به مرحله 

رضايت بخش نيست      
  

   2.5نتيجه كمتر ازV  تقويت كننده كنترل فن را تعويض.
  كنيد. 

   3نتيجه بيشتر ازV  مراجعه كنيد.  4.  به مرحله  
  
  

 تقويت كننده كنترل فن را كنترل كنيد. 4
  مراجعه كنيد.            HAبه 

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است       

  
  مراجعه كنيد.  5به مرحله 

رضايت بخش نيست      
   

  تقويت كننده كنترل فن را تعويض كنيد.  
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5  
تقويت كننده كنترل فن را  بين مدار تقويت كننده كنترل فن و تقويت كننده  

  كنترل كنيد. (LCU)اتوماتيك 
را جدا  LCUهاي دسته سيم تقويت كننده كنترل فن و تقويت كننده اتوماتيك سوكت .1

  كنيد. 
تقويت  2و سرسيم شماره  LCUتقويت كننده اتوماتيك  35پيوستگي بين سرسيم شماره   .2

  كننده كنترل فن را كنترل كنيد. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  پيوستگي بايد وجود داشته باشد.   

             اگر رضايت بخش است، دسته سيم را از نظر اتصالي بازديد كنيد. 
  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

بخش است       رضايت 
  

  مراجعه كنيد.  6به مرحله 

رضايت بخش نيست      
  

  دسته سيم يا سوكت را تعمير كنيد. 

  
 كنترل مدار ولتاژ برگشتي فن 6

  . را دوباره وصل كنيد LCUسوكت دسته سيم تقويت كننده اتوماتيك 
و اتصال بدنه وجود  LCUتقويت كننده اتوماتيك  33ولت بين سرسيم شماره  12آيا حدود 

  دارد؟
  
  
  
  
  
  
  

  بلي يا خير
بلي                 

                       
  مراجعه كنيد. 7به مرحله 

خير                 
  

واقع  52و  51آمپر (فيوز شماره  15مدار منبع تغذيه و فيوزهاي 
  در بلوك فيوز) را كنترل كنيد. 

  مراجعه كنيد.  – POWER –نقشه مدار تغذيه  EL-10به 
 .اگر رضايت بخش است، دسته سيم را از نظر قطعي كنترل كنيد  

  تعمير يا در صورت نياز تعويض كنيد.        
 را از نظر  يست، فيوز را تعويض و دسته سيماگر رضايت بخش ن

  اتصالي در مدار بازديد كنيد. 
  تعمير يا در صورت نياز تعويض كنيد.        

  
  
  

  منبع تغذيه تقويت كننده  اتوماتيك را كنترل كنيد. 7
دسته سيم تقويت كننده اتوماتيك و اتصال بدنه  34ولت بين سرسيم شماره  12آيا حدود 
  ؟وجود دارد

  
  
  
  
  
  
  

  بلي يا خير
  تقويت كننده اتوماتيك را تعويض كنيد.  .1بلي                 
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                       2.   يابي هوشمندعيب» «روش تائيد عملكرد«به  «HA  مراجعه
  د. يابي هوشمند را انجام دهيعيب 4كنيد و مرحله 

  فن دمنده را تائيد كنيد. كاركرد طبيعي (نرمال) موتور      
خير                 

                  
  مراجعه كنيد.   10به مرحله 

  
 كنترل منبع تغذيه موتور فن دمنده 8

  سوكت دسته سيم موتور فن دمنده را جدا كنيد.  
  ور فن دمنده و اتصال بدنه وجود دارد؟موت 1ولت بين سرسيم شماره  12آيا حدود 

  
  
  
  
  
  
  

  بلي يا خير
بلي                 

                       
  مراجعه كنيد. 9به مرحله 

خير                 
  

واقع  52و  51 آمپر (فيوز شماره 15مدار منبع تغذيه و فيوزهاي 
  در بلوك فيوز) را كنترل كنيد. 

  .رله موتور فن دمنده را كنترل كنيد  
  اگر رضايت بخش است، قطعي در مدار دسته سيم را كنترل

  كنيد. 
  تعمير و در صورت نياز تعويض كنيد.        

  اگر رضايت بخش نيست، فيوز را تعويض و دسته سيم را از نظر
  يد. اتصالي در مدار بازديد كن

  تعمير يا در صورت نياز تعويض كنيد.        
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  پيوستگي مدار بين موتور فن دمنده و تقويت كننده كنترل فن را كنترل كنيد.  9

  را جدا كنيد.  (LCU)سوكت موتور فن دمنده و سوكت تقويت كننده 
دسته سيم  1دسته سيم موتور فن دمنده و سرسيم شماره  2پيوستگي مدار بين سرسيم شماره 

  تقويت كننده كنترل فن را كنترل كنيد. 
  
  
  
  
  
  
  پيوستگي بايد وجود داشته باشد.   

             اگر رضايت بخش است، دسته سيم را از نظر اتصالي بازديد كنيد. 
  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

رضايت بخش است       
    

  رجوع كنيد.    HAدمنده را بازديد كنيد. به موتور فن 
  اگر رضايت بخش نيست، موتور فن دمنده را تعويض كنيد.  .1
مراجعه    HA» يابي هوشمندعيب«، » روش تائيد عملكرد«به  .2

يابي هوشمند را انجام دهيد. طبيعي عيب 4كنيد و مرحله 
  (نرمال) بودن عملكرد موتور فن دمنده را تائيد كنيد. 

بخش نيست       رضايت
  

  دسته سيم يا سوكت را تعمير كنيد. 

  
  را كنترل كنيد.  (LCU)مدار بين موتور فن دمنده و تقويت كننده اتوماتيك  10

دسته  34دسته سيم موتور فن دمنده و سرسيم شماره  2پيوستگي مدار بين سرسيم شماره 
  ماتيك را كنترل كنيد. سيم تقويت كننده اتو

  
  
  
  
  
  
  پيوستگي بايد وجود داشته باشد.   

             اگر رضايت بخش است، دسته سيم را از نظر اتصالي بازديد كنيد. 
  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

رضايت بخش نيست      
  

  دسته سيم يا سوكت را تعمير كنيد. 

  
  بازرسي اجزاء 

  موتور فن دمنده 
  گردش نرم موتور فن دمنده را بازديد كنيد. 

   از عدم وجــود هرگونــه شــيء خــارجي در واحــد ورودي
  مطمئن شويد. 
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  تقويت كننده كنترل فن 
  ها را بررسي كنيد. پيوستگي بين سرسيم

  پيوستگي  شماره سرسيمها
  بلي  3 – 2
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 كالچ مغناطيسي  
  يابي كالچ مغناطيسي وش تشخيص و عيبر

  عالئم عيب :
  شود. كالچ مغناطيسي درگير نمي  

  ترتيب بازرسي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                         
  است *ر               
    است *ر                          
  است *ر   
                    

                                                                           
  نيست *ر          

  است *ر             
                                    ]علت بوسيله عيب يابي هوشمند قابل تائيد نيست [        

                                                                         
  است *ر            

  
  است               *ر              

                                                                                    
                                                      است         *ر             

  
  است *ر               

  
است                                                                *ر               

    بلي                               
                                                                                    

  خير                          
                                                                                 

                                                   ]داردوجود نيزديگريعيبعالئم[    
  
       HA         *2 :HA    *3 :HA     *4 :HA     *5 :HA: روش تائيد عملكرد 1*
: HA       *8 :HA     *9: 7*مراجعه كنيد          13، شماره HA-44: روش تائيد عملكرد 6*

HA     *10 :HA      
*11 :HA    *12 :HA    *13 :HA     
  

ا .  تمام نشريات سرويس ر2

 مايش هاي عملي زير، عالئم عيب را تائيد كنيد. با انجام آز   1
 مد (وضعيت) اتوماتيك  –بازديد آزمايش عملي 

a .  دكمهAUTO  .را فشار دهيد 
b .   صفحه نمايشگر بايستيAUTO  را نشان دهد (نه

ECON.را ( 
درگير شدن كالچ كمپرسور را تائيد كنيد. (با ديدن يا 

 شنيدن صدا) 
رون،هواي دماي هواي بيخروجي و سرعت فن بستگي به هواي
 شده دارد. تنظيمخودرو و دمايداخل

شوند)، اگر رضايت بخش است (عالئم عيب تكرار نمي
  (*9)آزمايش عملي را كامل انجام دهيد. 

اگر رضايت بخش نيست (عالئم مورد تائيد است)، با رجوع 
 در زير كار را ادامه دهيد.  2به مرحله 

(*10)عيب يابي هوشمند را انجام دهيد. 2.  مرحله 4

  (*1)عيب يابي هوشمند را انجام دهيد. 1.  مرحله3

به مدار سنسورمعيوب مراجعه 

 (*10)عيب يابي هوشمند را انجام دهيد.  4.  مرحله 5
 (*7)به مدار كالچ مغناطيسي 

 مراجعه كنيد. 
   كالچ مغناطيسي را مكانيزم

كنيد كنترل

.  مدار سنسوردماي هواي بيرون6
(2*)

.  مدار سنسوردماي داخل خودرو7

.  مدار سنسورشدت تابش خورشيد8

.  مدار سنسوردماي هواي ورودي9

موتور دريچه اختالط PBR.  مدار 10

اگر عالئم عيب هنوز وجود دارد، آزمايش عملي را بطور كامل 
 و  عالئم ديگر عيب را كنترل كنيد. (*11)انجام دهيد

الئ[ گآ]ش(*12)ل الئ ا

به تشخيض عيب يابي 
براي عالئم عيب 

كنيد ه راج طه رب
تقويت كننده
اتوماتيك را 

كن ض ت
پايان 
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  شرح سيستم 
تقويت كننده اتوماتيك كاركرد كمپرسور را برمبناي دماي 

  كند. بيرون و سيگنال ارسالي از كامپيوتر كنترل مي
  كنترل حفاظتي دماي پائين 

تقويــت كننــده كنتــرل اتوماتيــك برحســب ســيگنالي كــه 
سنسوردماي هواي بيرون تشخيص داده و ارســال كــرده اســت 

كند. زمانيكــه دمــاي هــواي و خاموش ميكمپرسور را روشن 
باشد كمپرسور روشن و زمانيكــه  2ºC (28ºF)-بيرون بيشتر از 

باشد كمپرســور خــاموش  5ºC (23ºF)-دماي هواي بيرون كمتر از 
  شود. مي
  

  روش عيب يابي 
عالئم عيب: زمانيكه دكمــه  اتوماتيــك روشــن باشــد كــالچ 

  شود. مغناطيسي درگير نمي
  
  
  
  
  
  

 ل منبع تغذيه كمپرسوركنتر 1
كمپرسور و  1ولت بين سرسيم شماره  12سوكت دسته سيم كمپرسور را جدا كنيد. آيا حدود 

  اتصال بدنه وجود دارد؟
  
  
  
  
  
  
  
  

  بلي يا خير
بلي                 

                       
  سيم پيچ كالچ مغناطيسي را كنترل كنيد. 

    HAيت بخش نيست، كالچ مغناطيسي را تعويض كنيد. به اگر رضا .1
  رجوع كنيد. 

مراجعه     HA» يابي هوشمندعيب«، »روش تائيد عملكرد«به   .2
عيب يابي هوشمند را انجام دهيد. تائيد  4كنيد و مرحله 

  كنيد كه نحوه كار كالچ مغناطيسي طبيعي (نرمال)  است.
خير                 

  
  مراجعه كنيد.   2رله اركانديشن را جدا كنيد. و به مرحله 
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  كنترل پيوستگي مدار بين رله اركانديشن و كمپرسور 2

دسته سيم  1دسته سيم رله اركانديشن و سرسيم  شماره  3پيوستگي مدار بين سرسيم شماره 
  كمپرسور را كنترل كنيد. 

  
  
  
  
  
  
  
  ستگي بايد وجود داشته باشد. پيو  

             اگر رضايت بخش است، دسته سيم را از نظر اتصالي بازديد كنيد. 
  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

رضايت بخش است       
    

  مراجعه كنيد.  3به مرحله 

رضايت بخش نيست      
  

  دسته سيم يا سوكت را تعمير كنيد. 

  
 كنترل كردن منبع تغذيه رله اركانديشن 3

  رله اركانديشن را قطع كنيد. 
دسته سيم رله اركانديشن و اتصال بدنه  5و  1ولت بين سرسيمهاي شماره  12آيا حدود 

  وجود دارد؟
  
  
  
  
  
  
  

  بلي يا خير
بلي                 

                       
  مراجعه كنيد.  4به مرحله 

خير                 
  

واقع در بلوك  66و  19هاي (شماره 10Aمدار منبع تغذيه و فيوز 
  فيوز) را بازديد كنيد. 

   مراجعه كنيد. . – POWER –نقشه مدار تغذيه     ELبه 
  اگر رضايت بخش است، دسته سيم را از نظر قطعي در مدار

  كنترل كنيد. 
  تعمير يا  در صورت نياز تعويض كنيد.       

  اگر رضايت بخش نيست، فيوز را تعويض و دسته سيم را از نظر
  اتصالي مدار بازديد كنيد.

  تعمير يا در صورت نياز تعويض كنيد.        
  

  ز جدا كردن آن كنترل كنيد. رله اركانديشن را بعد ا 4
  مراجعه كنيد.  HA-86به 

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است       

     
  رجوع كنيد.  5رله اركانديشن را دوباره وصل كرده و به مرحله 

رضايت بخش نيست      
  

  ركانديشن را تعويض كنيد. رله ا .1
رجوع كنيد    HA » يابي هوشمندعيب«، »روش تائيد عملكرد«به   .2

  يابي هوشمند را انجام دهيد. عيب 4و مرحله 
تائيد كنيد كه نحوه كار كالچ مغناطيسي طبيعي (نرمال)        

  است.
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 كنترل مدار سمت سيم پيچ رله اركانديشن 5

  دسته سيم كامپيوتر و اتصال بدنه وجود دارد؟ 27رسيم شماره ولت بين س 12آيا حدود 
  
  
  
  
  
  
  

  بلي يا خير
بلي                 

                       
  مراجعه كنيد.  6به مرحله 

خير                 
  

  د. رله اركانديشن را جدا كني
  سوكت دسته سيم كامپيوتر را قطع كنيد. 

  مراجعه كنيد.  9به مرحله 
  

 كنترل ولتاژ كامپيوتر 6
  دسته سيم كامپيوتر و اتصال بدنه وجود دارد؟ 45ولت بين سرسيم شماره  12آيا حدود 

  
  
  
  
  
  
  

  بلي يا خير
بلي                 

                       
  سوكت دسته سيم كامپيوتر را جدا كنيد. 

  سوكت دسته سيم سنسورفشار گاز خنك كننده را جدا كنيد. 
  مراجعه كنيد.  7به مرحله 

خير                 
  

سرسيمهاي كامپيوتر و «،     ECكامپيوتر را كنترل كنيد. به 
  نيد. مراجعه ك» مقادير مرجع
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 كنترل سيگنال ورودي سنسورفشار گاز خنك كننده 7

  دسته سيم كامپيوتر و اتصال بدنه وجود دارد؟ 51ولت بين سرسيم شماره  0.0آيا حدود 
  
  
  
  
  
  
  

  بلي يا خير
بلي                 

                       
  مراجعه كنيد.  8به مرحله 

            خير     
  

  دسته سيم يا سوكت را تعمير كنيد.   .1
رجوع كنيد    HA» يابي هوشمندعيب«، »روش تائيد عملكرد«به   .2

  يابي هوشمند را انجام دهيد.عيب 4و مرحله 
تائيد كنيد كه نحوه كار كالچ مغناطيسي طبيعي (نرمال)       
  است.  

  
 كنترل سنسورفشار گاز خنك كننده 8

  مراجعه كنيد.    HAبه 
  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

رضايت بخش است       
     

  مراجعه كنيد.  9به مرحله 

رضايت بخش نيست      
  

  يض كنيد. سنسورفشار گاز خنك كننده را تعو

  
  كنترل پيوستگي مدار بين رله اركانديشن و كامپيوتر 9

دسته سيم  27دسته سيم رله اركانديشن و سرسيم شماره  2پيوستگي مدار بين سرسيم شماره 
  كامپيوتر را كنترل كنيد. 

  
  
  
  
  
  
  
  پيوستگي بايد وجود داشته باشد.   

             زديد كنيد. اگر رضايت بخش است، دسته سيم را از نظر اتصالي با
  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

رضايت بخش است       
    

سرسيمهاي كامپيوتر و «،    ECكامپيوتر را كنترل كنيد. به 
  مراجعه كنيد.» مقادير مرجع

رضايت بخش نيست      
  

  ته سيم يا سوكت را تعمير كنيد. دس
  تقويت كننده اتوماتيك را تعويض كنيد. 

  

  

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir



  عيب يابي 
  كالچ مغناطيسي

84  

  بازرسي اجزاء 
  رله اركانديشن 

  را كنترل كنيد.  5و  3پيوستگي بين سرسيمهاي 
  پيوستگي  وضعيت 

ولــت مســتقيم بــاطري بــين 12هنگاميكه برق 
  تغذيه شود. 2و  1هاي سرسيم

  بلي

 خير جريان برق تغذيه نشود
  اگر رضايت بخش نيست، رله را تعويض كنيد. 

  
  سنسورفشار گاز خنك كننده 

از باال رفتن ولتاژ خروجي سنسورفشار گاز خنك كننــده در 
نتيجه باال رفتن فشار گاز خنك كننده اركانديشــن مطمــئن 

  شويد.
  رجوع كنيد. » روش عيب يابي«   ECبه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

   خنكي كم
  يابي خنكي ناكافي روش تشخيص و عيب

  عالئم عيب :
  خنكي ناكافي  

  ترتيب  بازرسي 
  
  
  
  
  
  
  
  

 آزمايش هاي عملي زير، عالئم عيب را تائيد كنيد. با انجام    1
 كاهش دما –آزمايش عملي كاركرد 

a . يد تا هاي ساعت بچرخانپيچ تنظيم دما را عكس عقربه
18ºC (60ºF)  .روي صفحه ظاهر شود 

b .  ها را كنترل كنيد.  خروج هواي سرد از دريچه 
شوند)، اگر رضايت بخش است (عالئم عيب تكرار نمي

  (*10)لي را كامل انجام دهيد. آزمايش عم
اگر رضايت بخش نيست (عالئم مورد تائيد است)، با رجوع 

 در زير كار را ادامه دهيد.  2به مرحله 
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  است                        *ر           
                                                                          

 *ر                                                                          
  نيست

  است                                                *ر               
 *ر                                                                         

  نيست
  
  
   

  است *ر                
  نيست *ر                 

  
  نيست *ر             تاس *ر            

  
نيست                            *ر             است   *ر            

                                                                          
  است *ر               

  نيست *ر                      
              است *ر               
    نيست *ر                      
  (يخ زده است)             است *ر  زند.)(يخ نمي     

  
  نيست *ر               

است                                                                *ر               
                      *1= HA    *2=HA    *3= HA   

   
                                                                                    

*4= HA    *5  روش تائيد عملكرد =HA    13، به شماره                                    
  مراجعه كنيد.                      
          HA    *7=HA    *8=HA=6*              است *ر     

      *9=HA    *10=HA   *11=HA               *12=MA  *13=EC            
  

  آزمايش تشخيص كارآيي
  

  
رضايت                                                                         

  بخش نيست
  

  رضايت بخش است     
                                             

  ت بخش نيسترضاي
                                             

  به صفحه بعد برويد
  

  رضايت بخش               رضايت بخش نيست
  به صفحه بعد مراجعه كنيد.                        است                        

  
  
  

  
  نيست *ر     

                 
  
  

  نيست *ر             
  

.  تمام نشريات سرويس را 2

عيب يابي هوشمند  2.  مرحله 4

عيب يابي هوشمند  1.  مرحله 3

به مدار سنسورمعيوب مربوطه 

 به موارد معيوب مربوطه مراجعه كنيد.عيب يابي هوشمند  4.  مرحله 5
   مدار موتور دريچه اختالط هوا تا موتور

 (6*)وضعيت دريچه و موتور دريچه هواي ورودي 
 را كنترل كنيد. 

 (7*)كنترل كنيد.  مدار موتور فن دمنده را  
  .(8*)مدار كالچ مغناطيسي را كنترل كنيد 

.  كشيدگي تسمه كمپرسور را كنترل كنيد. به 6

اهرمهاي كنترل دريچه اختالط هوا  

تسمه كمپرسور را تنظيم يا 

ط هوا.  كاركرد دريچه اختال7

.  كاركرد موتور فن خنك كننده8

.  با وصل كردن گيج، فشار جريان گاز را9

.  يخ زدگي كوئل اواپراتور را كنترل10

رجوع » شرح سيستم« EC-(*13)به 

پايان
از

 خنكي ناكافي 

با كم و زياد كردن سرعت فن   كنترل جريان هوا 
دمنده كاركرد موتور فن دمنده 

  را كنترل كنيد. 

لر را روشن كرده و كليد كو
كاركرد كمپرسور را كنترل 

گرفتگي ورودي فن دمنده / 
گرفتگي كانال هوا / شل 

بودن اتصال كانال هوا / 
نشتي هوا، و غيره. تعمير 

با استفاده از جدول 
بخش فشار كم و  (*1)كارآئي 

آزمايش تشخيص كارآيي را انجام 

 كمپرسور را تعويض كنيد.

 نيد. كهاي هوا را برطرف نشتي

  (4*).   تنظيم نهائي دما را انجام دهيد. 12
يابي هاي كمكي را در سيستم عيبوضعيت مكانيسم )1

 د برقرار كنيد. هوشمن
عقربه)2 عكس را ا د تنظي بهپيچ ساعت هاي

وازم بازيافت، با استفاده از ل
گاز خنك كننده را بازيافت و به 

گ
با استفاده از جدول 

بخش فشار كم و  (*1)كارآئي 

فشار هردو بخش / 
فشاركم و فشار زياد، 

است زياد
فشار سمت / فشاركم 
خيلي كم و فشار سمت 
زياد خيل زياد فشار
فشار سمت فشار زياد 
خيلي كم و فشار سمت 
زياد خيل كم فشار

ر هردو سمت/ فشاركم فشا
و فشار زياد، خيلي كم  

است

ل د از استفاده با
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            نيست *ر             

  
  

     است *ر     
  
  
  
  
  

  است   *ر   
  

  يابي براي فشار غير معمول) آمده استتوجه : به مواردي كه در (عيب
  (3*)اشاره دارد 

  
*1= HA    *2=HA    *3=HA    *4=HA    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اشكال پره موتور فن 
دمنده

اشكال در مدار داخلي اشكال در مدار الكتريكي 
دمنده فن موتور

شل بودن پره فن / تماس 
نامناسب پره فن با 
بدنه / تغيير شكل 

قطع شدن ســيم پيچــي يــا 
اتصال ضعيف يا قطع شــدن 
اجزاء مــدارات / اشــكال 

ه و تقويت كننــد مقاومت،
غيره / سوختن فيــوز يــا  تعمير يا تعويض در 

نياز به روش تشخيص عيب موتور صورت
فن دمنده مراجعه كنيد. 

(2*)

كالچ مغناطيسي درگير 
شود.نم

خورد كالچ مغناطيسي سٌر مي
(بكسوات)

خورد تسمه سٌر مي
(بكسوات)

كالچ مغناطيسي را كنترل 
پيچي، كنيد. (مدار سيم 

لقي بين ديسك و پولي)

تسمه كمپرسور و ميزان 
كشيدگي تسمه را بازديد 

 *MA-(3به ([كنيد. 
رجوع »  بازديد تسمه«

مدار الكتريكي را 
كشي، كنترل كنيد. (سيم

(
فعال شدن تجهيزات 

حفاظتي و ايمني 
(مانند، كليد يا فشنگي

ت داخلي اشكال در قطعا
كمپرسور و كالچ

وجود شيئي خارجي روي 
سطح اصطكاك كالچ يا لقي 

  بيش از حد ديسك

اشكال در مدار 
الكتريكي (اتصال ضعيف، 

ولتاژ كم باطري و 

  پايان 

ل درنحوه كار كنترل دما اشكا
(تنظيم نامناسب دريچه اختالط 

. ]رجوع كنيد (4*)به [هوا)

سمت فشار كم بعضي 
 شود.اوقات منفي مي

سمت فشار كم داراي 
 شود.فشار منفي مي
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*1 :HA      *2 :HA       *3 :MA     
  
  
  
  
  
  

  آزمايش كارائي
  شرايط آزمايش

  آزمايش بشرح زير بايد انجام شود.
  يه (در محلي كه هوا خوب تهويه شود)داخل گاراژ يا در سا  موقعيت خودرو

  بسته   ها درب
  باز  هاي دربشيشه

  باز  درب موتور
  حداكثر خنكي  دما

  در حالت تهويه برقرار شود.         دكمه وضعيت (مد)
  حالت گردش مجدد هوا برقرار شود.         دكمه گردش مجدد هوا

  سرعت فن حداكثر تنظيم شود.  سرعت فن دمنده 
  دور آرام موتور   موتوردور 

  نيد. كدقيقه روشن  10گيري، سيستم اركانديشن را براي مدت قبل از اندازه
  نتيجه آزمايش

  جدول دماي هواي گردش مجدد به هواي خروجي 
هواي داخل (گردش مجدد هوا) در ورودي مجموعه فن

هواي خروجي در محل دريچه تهويه وسط  دمنده 
ºC (ºF)   

   ºC (ºF)دماي هوا    %رطوبت نسبي 

50 – 60  

15 (59) 3.5 – 5.4 (38 – 42)  
20 (68)6.6 – 8.9 (44 – 48) 
25 (77)9.5 – 12.6 (49 – 55) 
30 (86)13.4 – 16.5 (56 – 62) 
35 (95)17.6 – 21.3 (64 – 70) 

60 – 70  

15 (59)5.4 – 7.1 (42 – 45) 
20 (68)8.9 – 11.0 (48 – 52) 
25 (77)12.6 – 15.4 (55 – 60) 
30 (86)16.5 – 20.0 (62 – 68) 
35 (95)21.3-24.8 (70 – 77) 

  جدول درجه حرارت هواي بيرون به فشار عملي كاركرد 
بخش فشار زياد (سمت   هواي بيرون

  تخليه)

)psi, 2kPa (bar, kg/cm  

بخش فشار كم (بخش 
  مكش)

)psi, 2kPa (bar, kg/cm  
 ºCدمــاي هــوا    %رطوبت نسبي   

(ºF)  

50 – 70  

15 (59)  539 –657
(5.39 – 6.57, 5.5 – 6.7, 78 – 95)  

177 – 216 
(1.77 – 216, 1.8 – 2.2, 26 – 31)  

20 (68) 677 – 824
(6.77 – 8.24, 6.9 – 8.4, 98 – 119) 

167 – 206 
(1.67 – 2.06, 1.7 – 2.1, 24 – 30) 

25 (77) 843 – 1,030 
(8.43 – 10.30, 8.6 – 10.5, 122 – 149) 

177 – 226 
(1.77 – 2.26, 1.8 – 2.3, 26 – 33) 

30 (86) 1,030 – 1,275 
(10.30 – 12.75, 10.5 – 13.0, 149 – 185) 

216 – 255 
(2.16 – 2.55, 2.2 – 2.6, 31 – 37) 

35 (95) 1,245 – 1,520 
(12.45 – 15.20, 12.7 – 15.5, 181 – 220) 

265 – 324 
(2.65 – 3.24, 2.7 – 3.3, 38 – 47) 
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  تشخيص عيب براي فشار غير نرمال
هرگاه فشار سمت فشار كم و يا سمت فشار زياد از حدود معمول تجاور كند، بــا اســتفاده 

  يابي را انجام دهيد. از گيج مانيفولد عيب
عالمت باالي گيج(باند) در جدول زير نشاندهنده ميزان فشار معمول (نرمال) (اســتاندارد) 

جــدول «   HAر خودروهاي مختلف با يكــديگر تفــاوت دارد. بــه است. فشار معمول ( نرمال) د
  مراجعه كنيد. » نسبت دماي هواي بيرون به فشار عملكرد

  فشار هر دوسمت فشار كم و فشار زياد خيلي زياد است. 

  گيج –نشاندهنده 
جريان گاز خنك 

  تصحيح   علت احتمالي  كننده

فشار هر دو سمت / فشار كم و
  دفشار زياد خيلي زيا

  است. 

  پــس از پاشــيده
شــــــدن آب روي
ــار ــر فش كندانس
خيلي زود پائين

  آيد. مي

در زمـــان شـــارژ
گاز ، گــاز بــيش
از حد شارژ شــده

  است. 

گاز را كم كنيد
ــار ــه فش ــا ب ت
مشخص شده برسد.

هواي مكيده شده 
بوسيله فن خنك 

  كننده ناكافي است

عمل خنك كاري 
كندانسر ناكافي 

  است.
                

  
هاي پره .1

كندانسر 
گرفتگي دارد. 

چرخش نامناسب  .2
هاي فن خنكپره

  كننده 

   كندانسر را
  تميز كنيد.

   فن خنك
كننده را 

بازديد 
نموده و در 
صورت نياز 

تعمير كنيد. 

   / لوله سمت
فشار كم ، سرد 

  نيست.
  پس از خاموش

شدن كمپرسور 
مقدار فشار 

زياد به سرعت 
  به حدود

196kPa (1.96bar.2kg-

)28psi,
2

cm    
كند. و سپس افت مي 

  شود.بتدريج كم مي

تبادل حرارتي 
  ضعيف در كندانسر

(پس از خاموش 
شدن كمپرسور سمت 
فشار زياد خيلي 

شود. آهسته كم مي

  
هوا در مدارگاز 
خنك كننده وجود 

  دارد.

ات  ز را بكرگا
تخليه و سيستم 
را دوباره شارژ

  كنيد. 

سيستم خنك كاري   كندموتور گرم مي
موتور اشكال 

  دارد.

هريك از 
سيستمهاي خنك 
كننده موتور را

بازديد و 
  تعميركنيد. 
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   يك قسمت از
لوله فشار كم 

سردتر از قسمت 
نزديك به خروجي 
اواپراتور است. 

   صفحات گاهي
اوقات برفك 

  زند.يم

   مايع
كننده گازخنك

خيلي زياد در 
بخش فشار كم 

  وجود دارد.
  جريان گاز

خروجي خيلي 
  زياد است. 

  شير انبساط در
مقايسه با 

مشخصات كم باز
شده است.     

  
نصب نامناسب  .1

سوپاپ (شير) 
  حرارتي

تنظيم   .2
نامناسب شير 

  انبساط 

شير انبساط را 
  تعويض كنيد. 
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  فشار سمت فشار زياد خيلي زياد و فشار سمت فشار كم خيلي كم است. 

  گيج –نشاندهنده 
جريان گاز خنك 

  تصحيح   علت احتمالي  كننده

فشار سمت فشار زياد خيلي 
زياد و فشار سمت / فشار كم 

  خيلي كم است 

قسمت باالي كندانسر
و سمت فشــار زيــاد
داغ است، هــر چنــد
منبــع  مــايع گــاز

ننــده خيلــيخنــك ك
  داغ نيست

ســمت فشــار لوله
زياد يــا قطعــات
ــور و ــين كمپرس ب
كندانسر گرفتگــي
يـــا لـــه شـــدگي

  دارند.

  ــــــات قطع
ــــوب را معي
ـــــا تعميري
تعويض كنيد. 

 روغــــــــن
ــور را كمپرس
ــــــر از نظ
ــــودگي و آل
ـــــــي كثيف
ــــــد بازدي

  كنيد. 
  
  
  
  
  
  

  فشار سمت فشار زياد خيلي كم و فشار سمت / فشار كم خيلي زياد است.

  گيج –اندهنده نش
جريان گاز خنك 

  كننده
  تصحيح   علت احتمالي

فشار سمت پر فشار زياد خيلي
كم و فشار ســمت / فشــار كــم

  خيلي زياد است
  
  
  
  
  
  
  
  
  

پس از خــاموش شــدن
كمپرسور فشار ســمت
فشــار كــم و فشــار
ـــي زود ـــاد خيل زي

  شوديكسان مي

فشـــار كمپرســـور
  نامناسب است. 

                

  
ــل ــاي داخ پكينگه
كمپرســـور صـــدمه

  اند.ديده

ـــــور را كمپرس
  تعويض كنيد. 

اختالف دما بين سمت 
فشار كم و فشار 
  زياد وجود ندارد

فشـــار كمپرســـور
  نامناسب است.

                

  
ــل ــاي داخ پكينگه
كمپرســـور صـــدمه

  اند. ديده

ـــــور را كمپرس
  . تعويض كنيد
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  فشار هر دو سمت فشار كم و فشار زياد خيلي كم است.

  گيج –نشاندهنده 
جريان گاز خنك 

  تصحيح   علت احتمالي  كننده

فشار هر دو سمت فشــار كــم و
  فشار زياد خيلي كم است. 

 اختالف دماي خيلي
زياد بين لولــه
ورودي و خروجـــي
ـــود ـــر وج دراي
دارد، دمــــــاي
ـــي ـــه خروج لول

  خيلي كم است.
  ورودي منبعلوله

ــــاز ــــايع گ م
كننده مــايعخنك

و انبساط برفــك
  زده است.

ـــي ـــت خروج ظرفي
ــر ــور تغيي كمپرس

ــورسنمي ــد. (ك كن
پيستون كمپرســور
در حداكثر تنظيم

  شده است.)

  منبع مــايع
ـــك ـــاز خن گ
ــا ــده ي كنن
ــــــه مجموع
ــــر را دراي
تعويض كنيد. 

 روغــــــــن
ــور را كمپرس
ــــــر از نظ
ــــــودگي آل
ــــــد بازدي

  كنيد. 
 وديدماي لوله ور

شير انبساط  در
مقايســــه بــــا
محوطه نزديك به
منبع مايع گــاز
خنك كننده خيلي

  پائين است. 
 لوله ورودي شــير

انبســـاط ممكـــن
است برفك بزند. 

 ــا در ــتالف دم اخ
قســـــمتهايي از
سمت فشار زيــاد

  افتداتفاق مي

ــار ــر فش ــه پ لول
ـــين ـــع در ب واق
ورودي (دريافتي)
ـــير ـــر و ش دراي
ــي ــاط گرفتگ انبس

  . دارد

 قطعات معيوب
را بازديد و
تعمير كنيد. 

 روغــــــــن
ــور را كمپرس
ــــــر از نظ
ــــــودگي آل
ــــــد بازدي

  كنيد. 

 ،در هنگــام لمــس
ــاط و ــير انبس ش
منبع مايع گــاز
خنك كننده گــرم
ــرد ــط س ــا فق ي

  هستند. 

گاز خنــك كننــده
  كم شارژ شده 

                

   
ــــــــــتي در نش
ـــا ـــا ي فيتينگه

  وجود دارداجزاء 

ــاز را ــتي گ نش
  كنترل كنيد. 

ـــــــه  HA-127ب
بازرســي نشــت«،

»گاز خنك كننده
  مراجعه كنيد. 

اختالف دمــاي زيــاد
بين لولــه ورودي و
خروجي شير انبســاط
ــــــود دارد در وج
حاليكــه خــود شــير
انبســاط برفــك زده

  است.

ــاط در ــير انبس ش
ــــا ــــه ب مقايس
مشخصات كم بســته

  شود.مي
                

  
تنظيم نامناسب .1

  شير انبساط
ــــــكال در .2 اش

  سوپاپ حرارتي
لولــه ورودي و .3

ــن ــي ممك خروج
ــي ــت گرفتگ اس
  داشته باشند.

  با  استفاده
ـــــواي از ه
فشــرده شــيء
ــــارجي را خ
ـــــــرون بي

  آوريد. 
 روغن كمپرسور

ـــر را از نظ
ــــــودگي آل
ــــــد بازدي

  كنيد. 

يك قســمت از لولــه
فشار كم ســردتر از

ي نزديك بهقسمت ها
لولــــه خروجــــي

  اواپراتور است.

ــم ــار ك ــه فش لول
گرفتگي داشته يا

  له شدگي دارد.

 قطعات معيــوب
ـــد را بازدي
ــر ــا تعمي ي

  كنيد. 
 روغن كمپرسور

ـــر را از نظ
ــــــودگي آل
ــــــد بازدي

  كنيد. 
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مقدار جريــان هــوا
كافي نيست يا خيلي

  كم است 

اواپراتـــور يـــخ
  زده است

                

  
ـــي ـــت خروج ظرفي
ــر ــور تغيي كمپرس

كنـــد (كـــورسنمي
پيستون كمپرســور
در حداكثر تنظيم

  شده است )

ـــــور را كمپرس
  تعويض كنيد. 
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  شود. گاهي اوقات سمت فشار كم منفي مي

  گيج –نشاندهنده 
جريان گاز خنك 

  تصحيح   علت احتمالي  كننده

گاهي اوقــات ســمت فشــار كــم
  شود.منفي مي

 ركانديشنسيستم ا
ــار نمي ــد وك كن

ـــتمر ـــور مس بط
هــــواي داخــــل
ــك ــودرو را خن خ

  كند.نمي
 پــس از خــاموش و

روشن شدن مجــدد
كمپرسور، سيستم
براي مدتي بطور
مــــداوم كــــار

  كند.مي

گاز خنــك كننــده
مســـتمرًا تخليـــه

  شود. نمي
                

  
در لوله ورودي و
ــــير ــــي ش خروج

بت يخانبساط رطو
  زده است.

                

  
گاز خنــك كننــده
با آب مخلوط شده

  است.

  آب را از
ـــك ـــاز خن گ
كننده تخليه
يــا گــاز را
تعويض كنيد. 

 مخــزن مــايع
ـــك ـــاز خن گ
ــا ــده ي كنن
ــــــه مجموع
ــــر را دراي
تعويض كنيد. 

  
  
  
  
  

  شود. سمت فشار كم منفي مي

  گيج –نشاندهنده 
خنك  جريان گاز
  كننده

  تصحيح   علت احتمالي
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ــاز  شود.سمت فشار كم منفي مي ــايع گ ــزن م مخ
ــــاخنك ــــده ي كنن
هاي عقب و جلولوله

شير انبساط يخ يــا
  شبنم زده است. 

سمت فشــار زيــاد
بسته شده و گــاز
خنك كننده جريان

  ندارد. 
                

  
شير انبســاط يــا
مخزن مــايع گــاز
ــخ ــده ي ــك كنن خن

  زده است. 

ــــتم را در سيس
حالــت اســتراحت
قرار دهيــد تــا
يخ زدگي از بين
ــاره ــرود دوب ب
آنرا روشن كنيد
و كنتــرل كنيــد
ــت ــا عل ــه آي ك
اشكال وجــود آب
يا اشياء خارجي

  بوده است. 
  اگـــر علـــت

ـــــود آب وج
ـــــد در باش
ابتدًا خنكــي
ــت. ــوب اس خ
سپس يــخ زدن
ـــــث آب باع
ــــــي گرفتگ

ـــود. آبمي ش
ـــازرا از  گ

خنــك كننــده
ــا ــه ي تخلي
ــــــاز را گ
تعويض كنيد. 

 اگر علت وجود
شيئي خــارجي
ــير ــد ش باش
ـــاط را انبس
باز كــرده و
شــيء خــارجي
ـــيله را بوس
ـــــور كمپرس
ــك ــواي خش ه
ـــــــرون بي
ـــه آوريد.(ن
هــواي داخــل
  تعميرگاه) 

 ــر دو ــر ه اگ
ــاال ــورد ب م
ـــــكل را مش
برطرف نكرد،
شير انبســاط
ــــويض را تع

  كنيد. 
 ــايع ــزن م مخ

ـــك ـــاز خن گ
ــا ــده ي كنن
ــــــه مجموع
ــــر را دراي
تعويض كنيد. 

 روغن كمپرسور
ـــر را از نظ
ــــــودگي آل
ــــــد بازدي

  كنيد. 
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 گرماي كم  
  يابي گرماي ناكافي روش تشخيص و عيب

  عالئم عيب :
  گرماي ناكافي  

  ترتيب  بازرسي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                         
    

                                                                                    
  است *ر 

                                                                                    
  نيست *ر 
    

  است                                                *ر             
                                                                                    

  نيست *ر 
  است *ر            

  
  
    

                                                                                    
  ستني *ر 

  است      *ر            
                                                                                    

  نيست *ر 
  است *ر            

                                                                                     
  نيست *ر 

  است *ر               
        
شلنگ ورودي داغ                                                                    

  هر دو شلنگ گرم است
  شلنگ خروجي گرم    

                                                                                    
نيست                     *ر                                                         

  يستن *ر 
است       *است             توجه                                   ر  *ر              

توجه                                                                                
  
  

                                                                                  
  شلنگ ورودي داغ                                 هر دو شلنگ گرم است

                                                                               
شلنگ خروجي گرم

  
*1 :HA      *2:HA       *3*4 :HA    *5 :HA     *6روش تائيد عملكرد :HA     13به شماره 

     HA:   7*رجوع كنيد.
*8 :HA      *9 :HA     *10 :LC     *11 :MA    *12 :MA    *13 :LC    

.  تمام  نشريات سرويس 2

 با انجام آزمايش هاي عملي زير، عالئم عيب را تائيد كنيد.    1
 افزايش دما –آزمايش عملي كاركرد 

a . هاي ساعت پيچ تنظيم دما را در جهت  عقربه
 ظاهر شود.  32ºC (90ºF)بچرخانيد تا 

b . ا كنترل هاي خروجي هوا رخروج هواي داغ از دريچه
 يد.  كن

شوند)، تكرار نمي اگر رضايت بخش است (عالئم عيب
  (*1)آزمايش عملي را كامل انجام دهيد. 

اگر رضايت بخش نيست (عالئم مورد تائيد است)، با 
 در زير كار را  ادامه دهيد.  2مراجعه به مرحله

يابي هوشمند را انجام سيستم عيب 2.  مرحله 4

مند را انجام يابي هوشسيستم عيب 1.  مرحله 3

به مدار سنسورمعيوب مربوطه 

به موارد اشكاالت مربوطه مراجعه  (*4)جام دهيد. يابي هوشمند را انعيب 4.  مرحله 5
 .كنيد

   موتور دريچه اختالط هوا، مدار
دريچه و مدار  موتور، وضعيت

موتور دريچه هواي ورودي را 
.  موارد زير را كنترل كنيد.6
  به[موتور كنندهخنكمايعسطحMA-(*12)»مايع تعويض

  ]كنيد. رجوع»موتوركنندهخنك
   شلنگها از نظر نشتي و پيچيدگي 
   درب رادياتور بهLC-(*13) »كنترل سيستم «

 مراجعه كنيد.
تعمير و در صورت نياز تعويض  

يابي دريچه به روش تشخيص و عيب
. (LAN)اختالط هوا مراجعه كنيد 

(*9)

.  نحوه كاركرد دريچه اختالط هوا را 7
(5*)

هوا را از نظر هايكانال .8

.  بوسيله لمس كردن دماي شلنگهاي ورودي و9

نحوه سوار كردن 
بررسي ترموستات را

-LCبه[كنيد
بخاري را از نظر هايشلنگ

ها را برطرف نشتي

ـــــر و در  تعمي
ـــزوم  ـــورت ل ص
ــــــــــويض  تع
كنيــــد.دوباره 

ترموستات را تعويض 
كنيد. دوباره آزمايش 

كنيد
رادياتور بخاري را شستشو دهيد، تخليه 
و دوباره با مايع خنك كننده پر كنيد. 

بخش[ آزمايشMAبه دوباره شود رجوع

سيستم سالم

راديات بخاري را تعويض كنيد. مايع خنك 
-MAبه [كننده موتور را دوباره پر كنيد. 

ات(11*)
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 صدا

  يابي صدا روش تشخيص و عيب
  عالئم عيب:

   صدا  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  است *نيست           ر  *صدا ثابت است        ر               
  
  
  
  
  
  
  
  

  است *ر                                                  
  
  
  

  است *ر                                           
  
  
  

                                             
  

                                                 *1 :HA      *2 :HA     *3 :HA   
  *4 :HA     *5 :MA    

با انجام آزمايش عملي . عالئم را  .1
  تائيدكنيد. 

شوند)، اگر رضايت بخش است (عالئم عيب تكرار نمي
 (4*)آزمايش عملي را كامل انجام دهيد. 

س را .   تمام نشريه سروي2اگر رضايت بخش نيست (عالئم مورد تائيد است)، با 
كنيد كنترل

.   جائي را كه از آن صدا 3
م كنيدشنيده بررس شود

  مهتسهاي گاز لولهشير   كمپرسورموتور فن 

صــــدا را در 
ـــــــــام  تم

ها و وضــــعيت
دماهـــــــاي 
متفـــــــاوت 

كالچ كمپرســور 
پــــــولي و  /

پـــولي هـــرزه 
ــــــــرد را  گ
  بازرسي كنيد. 

شير انبساط 
را تعويض 

 كنيد.

موتور فــن 
ــده را  دمن
از نظــــر 
وجود شيئي 
خــــــارجي 

كالچ و پــولي 
كمپرســـور را 
تعويض كنيد. 

رجــوع*1به 

ها كامالً لوله
به بدنه 

ها محكم لوله
  نيستند. 

ها را لولــــه
با الستيك يا 
ــــــــياء  اش

گير ضــــــربه

ها را لولــــه
كـــامالً ســـفت  ـــين  ـــي ب لق

ديسك و پولي 
را كنتـــــرل 

*2كنيد. به 

موتور فــن 
ـــده و  دمن
پروانه را 
از نظــــر 
ـــودگي  فرس

ـــــــــن  روغ
كمپرســـور را 
بازديـــــد و 
تنظيم كنيد.

ــــور و  كمپرس
ــايع  ــزن م مخ
گازخنك كننده 
ـــــويض را تع هـــــاي كانال

ــوا  ــي ه خروج
را از نظــــر 
موانع، شــي، 
خـــارجي يـــا 

لبــــه تســــمه   تسمه شل است

ميزان ســفتي 
تســــــمه را 
دوبـــــــاره 

م كنيد. تنظي
ــــه   MA-(5*)ب

بازديــــــد «
ا

ــولي  ــز پ مرك
تسمه تنظــيم 
ــز  ــت مرك نيس
پــــــولي را 
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 سيستم هوشمند عيب ياب  
  مند يابي هوشيابي سيستم عيبروش تشخيص و عيب

  عالئم عيب :
  كند. سيستم عيب يابي هوشمند كار نمي  

  ترتيب بازرسي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                         
                                                                           

                                                                           
  است                                                *ر               

  شود.يابي هوشمند تائيد نميعلت بوسيله عيباست                    *ر      
                  

                                                                                    
  است    *ر       

  
                

است                                                                       *ر        
  است *ر 

                است                                                *ر               
  است  *ر      

    خير                                                         *ر               
                                                                      بلي    

         
است                                                                        *ر       

  
                           
  ئم ديگر عال                        
ـــري                          ـــب ديگ عي

  وجود دارد.
*1 :HA       *2 :HA       *3 :HA      *4 :HA       *5 :HA      
*6 :HA       *7 :HA       *8 :HA       *9 :HA       

= رضـــــايت  *ر 
  بخش

  

.  تمام نشريات نشريه 2

 با انجام آزمايش هاي عملي زير، عالئم عيب را تائيد كنيد.    1
 حالت (مد) اتوماتيك –آزمايش عملي كاركرد 

a .  دكمهAUTO  .را فشار دهيد 
b .   نمايشگر بايستيAUTO  را نشان دهد. (نهECON( 

شود (با ديدن يا تائيد كنيد كه كالچ كمپرسور درگير مي
 شنيدن).

(مقدار هواي خروجي و سرعت فن دمنده به دماي بيرون، 
 ) داخل خودرو و دماي تنظيم شده بستگي دارد
شوند)، اگر رضايت بخش است (عالئم عيب تكرار نمي

  (*9)آزمايش عملي را كامل  انجام دهيد. 
اگر رضايت بخش نيست (عالئم مورد تائيد است)، با رجوع 

 در زير كار را  ادامه دهيد.  2به مرحله 
 
 

.  مدار سنسوردماي هواي 4

و اتصال .  مدار منبع تغذيه اصلي برق 3

.  مدار سنسوردماي داخل 5

.  مدار سنسورشدت تابش خورشيد 6

.  مدار سنسوردماي داخل خودرو7

موتور دريچه اختالط PBR.  مدار 8

پايان بازرسي

اگر عالئم عيب هنوز وجود دارد، آزمايش 
و عالئم  (*7)عملي را كامل انجام دهيد 
به جدول  [عيوب ديگر را كنترل كنيد.

ائيد ن ع رج عيب عالئ(*8)]عالئ آيا

به تشخيض 
عيب يابي 
براي عالئم 
مربوطه عيب

تقويت كننده 
اتوماتيك را 
د كن ض ت

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir



  عيب يابي 
  عمل حافظه

98  

 عمل حافظه  
  عمل حافظه يابيروش تشخيص و عيب

  عالئم عيب :
  كندحافظه كار نمي  

  ترتيب  بازرسي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                         
                                                                           
                                                                           

                                                               
است                                                                 *ر              

  
  است *ر             

                
  

  
*1 :HA       *2 :HA       *3 :HA       *4 :HA      
  
  
  
  
  
  

= رضايت بخش  *ر 

.  تمام نشريات سرويس را 2

 الئم عيب را تائيد كنيد. با انجام آزمايش هاي عملي زير، ع   1
 عمل حافظه  –آزمايش عملي 

a .  90دما را رويºF  32ياºC  .تنظيم كنيد 
b .   دكمهOFF .را فشار دهيد 
c .  .سوئيچ را ببنديد 
d .  .سوئيچ را باز كنيد 
e .   دكمهAUTO  .را فشار دهيد 
f.  تائيد كنيد كه دماي تنظيم شده روي دماي قبلي

 ماند. باقي مي
g .  دكمهOFF  .را فشار دهيد  

شوند)، اگر رضايت بخش است (عالئم عيب تكرار نمي
  (*2)آزمايش عملي را كامل انجام دهيد. 

اگر رضايت بخش نيست (عالئم مورد تائيد است)، با رجوع 
 در زير كار را ادامه دهيد.  2به مرحله 

 
 
 
.  مدار منبع تغذيه اصلي برق و 3

به مدار سيستم اركانديشن 

.   تقويت كننده اتوماتيك را4

  .  بررسي نهائي 5
يابي هوشمند به روش قدم به قدم به عيب    

    2و مرحله  (*3)وارد شويد. 
يابي هوشمند را انجام دهيد. تائيديبع   
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 (ECON)حالت (مد) اقتصادي 
   (ECON)ي حالت مد اقتصاد يابيروش تشخيص وعيب

  عالئم عيب :
  كندحالت  اقتصادي كار نمي  

  ترتيب  بازرسي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                         
  
  

                                                                           
           رضايت بخش است                                                            

                                                     
                                                                          

  رضايت بخش است     
                                                                                    

                                                                            
  

               
  

                                                                                    
        

*1 :HA      *2 :HA       *3 :HA       *4 :HA                               
  
  
  

 مدار سنسوردماي هواي بيرون 
  شرح اجزاء 

سنسوردماي هواي بيرون در جلو و بسمت راست كندانسر وصل 
دهد شده است، اين سنسور، دماي هواي بيرون را تشخيص مي

و آنرا به واحد (مقدار) مقاومت تبديل نموده و سپس به 
  كند. تقويت كننده اتوماتيك ارسال مي
                                                        

  
  
  

.  تمام نشريات سرويس را 2

 با انجام آزمايش هاي عملي زير، عالئم عيب را تائيد كنيد.    1
 (ECON)حالت (مد) اقتصادي  –آزمايش عملي  

a    25دما را رويºC (75ºF) .تنظيم كنيد 
b     دكمهECON   .را فشار دهيد 
c .   نمايشگر بايستيECON د نه را نشان ده(AUTO)    

تائيد كنيد كالچ كمپرسور درگير نيست. (بازرسي با 
 چشم)

(مقدار هواي خروجي و سرعت فن دمنده به دماي بيرون، 
 داخل خودرو و دماي تنظيم شده بستگي دارد).  

شوند)، اگر رضايت بخش است (عالئم عيب تكرار نمي
  (*2)آزمايش عملي را كامل انجام دهيد. 

نيست (عالئم مورد تائيد است)، با رجو به  اگر رضايت بخش
  در زير كار را ادامه دهيد.  2مرحله 

.  مدار منبع تغذيه اصلي برق و 3

به مدار سيستم اركانديشن 

ننده .   تقويت ك4

 .   بررسي نهائي5
با روش قدم به قدم به 

رد شويد. يابي هوشمند واعيب
يابي عيب 2و مرحله  (*3)

 هوشمند را انجام دهيد. 
شماره كد كنيد ظاهر20تائيد
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  پردازش ورودي دماي هواي بيرون 
بــراي ورودي » مدار پردازش«تقويت كننده اتوماتيك شامل 

 كه دماي كشفباشد. هرچند زمانيسنسوردماي هواي بيرون مي
شده بوسيله سنسوردماي هواي بيرون بسرعت افــزايش پيــدا 

كند، مدار پردازش عمل تقويت كننده اتوماتيك را كنــد مي
شود كه تقويت كننــده اتوماتيــك كند. اين عمل باعث ميمي

فقط قادر به تشخيص افزايش درجه حرارت بيرون به مقــدار 
0.33ºC (0.6ºF)  قف براي ثانيه باشد. براي مثال: تو 100در هر

صرف يك فنجان قهوه پس از رانندگي با سرعت زياد هر چند 
اســت، دمــاي در حــال  كه دماي واقعي بيرون تغيير نكرده

كشف بوسيله سنسورافزايش خواهد يافــت ايــن امــر بخــاطر 
قرار داشتن سنسوردماي هواي بيرون در محوطه شــبكه جلــو 

ر بــه شود تشعشع گرماي موتوباشد كه باعث ميرادياتور مي
  آن مستقيمًا برخورد نمايد.

   
  روش تشخيص و عيب يابي سنسوردماي هواي بيرون  

عالئم عيب: مدار سنسوردماي بيرون قطعي يا اتصالي دارد. 
 21–يــا  21يابي هوشمند عدد عيب 2(در نتيجه انجام مرحله 

  شود).روي صفحه نمايشگر ظاهر مي
  
  
  
  
  

  يم سنسوردماي بيرون و بدنه كنترل كردن ولتاژ بين سوكت دسته س 1
  سوكت دسته سيم سنسوردماي هواي بيرون را جدا كنيد. 

دسته سيم سنسوردماي هواي بيرون و اتصال بدنه  1ولت بين سرسيم شماره  5آيا حدود 
  وجود دارد؟

  
  
  
  
  
  
  

  بلي يا خير
بلي                 

                       
  مراجعه كنيد.  2حله به مر

خير                 
  

  مراجعه كنيد.   4به مرحله 
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   LCUمدار مابين سنسوردماي هواي بيرون و تقويت كننده  اتوماتيك را كنترل كنيد.  2
  را جدا كنيد. (LCU)سوكت دسته سيم تقويت كننده اتوماتيك  .1
دسته سيم سنسوردماي هواي بيرون و سرسيم شماره  2ي مدار بين سرسيم شماره پيوستگ  .2

  را كنترل كنيد.  (LCU)دسته سيم تقويت كننده اتوماتيك  11
  
  
  
  
  
  
  

  پيوستگي بايد وجود داشته باشد.       
  اگر رضايت بخش است، دسته سيم را از نظر اتصالي بررسي كنيد. 

  ترضايت بخش است يا رضايت بخش نيس
رضايت بخش است       

     
  مراجعه كنيد.  3به مرحله 

رضايت بخش نيست      
  

  دسته سيم يا سوكت را تعمير كنيد. 

  
 كنترل سنسوردماي بيرون 3

  مراجعه كنيد.      HAبه 
  ترضايت بخش است يا رضايت بخش نيس

رضايت بخش است       
     

   (LCU)تقويت كننده اتوماتيك را تعويض كنيد.  .1
مراجعه كرده     HA» يابي هوشمندعيب» «روش تائيد عملكرد«به  .2

يابي هوشمند را انجام دهيد. ظاهر شدن كد عيب 2و مرحله 
  را تائيد كنيد.   20شماره 

ت      رضايت بخش نيس
  

  سنسوردماي هواي بيرون را تعويض كنيد. 

  
   (LCU)مدار مابين سنسوردماي هواي بيرون و تقويت كننده  اتوماتيك  4
  را جدا كنيد.  (LCU)سوكت دسته سيم تقويت كننده اتوماتيك  .1
 2ي بيرون و سرسيم شماره دسته سيم سنسوردماي هوا 1پيوستگي مدار بين سرسيم شماره  .2

  را كنترل كنيد.  (LCU)دسته سيم تقويت كننده اتوماتيك 
  
  
  
  
  
  

  پيوستگي بايد وجود داشته باشد.        
  اگر رضايت بخش است، دسته سيم را از نظر اتصالي بررسي كنيد. 
  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

رضايت بخش است       
     

   (LCU)تقويت كننده اتوماتيك را تعويض كنيد.  .1
مراجعه    HA، »يابي هوشمندعيب«، »تائيد عملكرد«به روش  .2

يابي هوشمند را انجام دهيد. ظاهر شدن عيب 2كرده و مرحله 
  را تائيد كنيد. .  20كد شماره 

رضايت بخش نيست      
  

  م كشي يا سوكت را تعمير كنيد. سي
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  بازرسي اجزاء 
  سنسوردماي هواي بيرون 

پس از جدا كردن سوكت دسته سيم سنسوردماي هواي بيــرون، 
دسته سيم سنسوررا بــا  1و  2مقاومت بين سرسيمهاي شماره 
  گيري كنيد. استفاده از جدول زير اندازه

  Kمقاومت   ºC (ºF)دما 

-15 (5)  12.73  

-10 (14) 9.92 

-5 (23) 7.80 

0 (32) 6.19 

5 (41) 4.95 

10 (50) 3.99 

15 (59) 3.24 

20 (68) 2.65 

25 (77) 2.19 

30 (86) 1.81 

35 (95) 1.51 

40 (104) 1.27 

45 (113) 1.07 
اگر رضايت بخش نيست، سنسوردماي هواي بيــرون را تعــويض 

  كنيد. 
  
  
  
  

 وردماي داخل خودرو مدار سنس
  شرح اجزاء 

  سنسوردماي داخل خودرو 
سنسوردماي داخل خودرو روي قسمت پائين جلو داشبورد 

قرار دارد. و تغييرات دماي هواي اطاق كه از مجراي مكش 
كند. و مكيده ميشود را به (مقدار) مقاومت تبديل مي

مقدار اين مقاومت يكي از مقادير ورودي به تقويت كننده 
  ماتيك است. اتو
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مجراي مكش (تنفس) هوا در سمت جلوي بخــاري قــرار دارد. 
خروج (جريان) هــوا از واحــد بخــاري باعــث ايجــاد مكــش 
(وكيوم) در اين مجرا شــده و در نتيجــه آن هــواي اطــاق 

  شود.  دائمًا توسط مجراي مكش، مكيده مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  روش عيب يابي 
ي داخل خودرو قطعي يا اتصالي عالئم عيب: مدار سنسوردما

–يا  22يابي هوشمند عيب 2دارد (در نتيجه انجام مرحله 
  شود).روي صفحه نمايشگر ظاهر مي 22
  
  
  
  
  

  
  كنترل مدار بين سنسوردماي داخل خودرو و اتصال بدنه  1

  سوكت دسته سيم سنسوردماي داخل خودرو  را جدا كنيد. 
دسته سيم سنسوردماي داخل خودرو و اتصال بدنه  1ولت بين سرسيم شماره  5آيا حدود 

  وجود دارد؟
  
  
  
  
  
  
  

  بلي يا خير
بلي                 

                       
  مراجعه كنيد.  2به مرحله 

خير                 
  

   مراجعه كنيد.  4به مرحله 
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  را كنترل كنيد.  (LCU)مدار مابين سنسوردماي داخل خودرو و تقويت كننده اتوماتيك  2
  سوكت دسته سيم تقويت كننده اتوماتيك را جدا كنيد.   1
دسته سيم سنسوردماي داخل خودرو و سرسيم شماره  2پيوستگي مدار بين سرسيم شماره    2

  زديد كنيد. را با (LCU)دسته سيم تقويت كننده اتوماتيك  11
  
  
  
  
  
  
  

  پيوستگي بايد وجود داشته باشد.       
  اگر رضايت بخش است، دسته سيم را از نظر اتصالي بازديد كنيد. 

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است       

     
  مراجعه كنيد.  3به مرحله 

رضايت بخش نيست      
  

  دسته سيم يا سوكت را تعمير كنيد. 

  
 كنترل كردن سنسوردماي داخل خودرو 3

  مراجعه كنيد.    HAبه 
  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

رضايت بخش است       
     

   تقويت كننده اتوماتيك را تعويض كنيد.   1
مراجعه     HA، »يابي هوشمندعيب«، »روش تائيد عملكرد«به  .  2

عيب يابي هوشمند را انجام دهيد. تائيد  2كرده و مرحله 
  ظاهر شده است.  20كنيد كد شماره 

رضايت بخش نيست      
  

  سنسوردماي داخل خودرو  را تعويض كنيد. .1
مراجعه     HA» يابي هوشمندعيب«، »به روش تائيد عملكرد«  .2

يابي هوشمند را انجام دهيد. تائيد كنيدعيب 2كرده و مرحله 
  ظاهر شده است.   20كد شماره 
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4  
كنترل مدار سنسوردماي داخل خودرو بين سنسورهواي بيرون خودرو تقويت كننده 

  (LCU)اتوماتيك 
  جدا كنيد. را  (LCU)سوكت دسته سيم تقويت كننده اتوماتيك   1
دسئه سيم سنسوردماي داخل خودرو  و سرسيم شماره  1پيوستگي مدار بين سرسيم شماره   2

  دسته سيم تقويت كننده اتوماتيك را بازديد كنيد.  3
  
  
  
  
  
  

  پيوستگي بايد وجود داشته باشد.        
  اگر رضايت بخش است، دسته سيم را از نظر اتصالي بازديد كنيد. 

  رضايت بخش نيسترضايت بخش است يا 
رضايت بخش است       

     
  را تعويض كنيد.  (LCU)تقويت كننده اتوماتيك   1

مراجعه     HA» يابي هوشمندعيب«، »روش تائيد عملكرد«.   به 2
يابي هوشمند را انجام دهيد. تائيد كنيد كد عيب 2و مرحله 

  ظاهر شده است.  20شماره 
رضايت بخش نيست      

  
  دسته سيم يا سوكت را تعمير كنيد. 

  
  

  بازرسي اجزاء 
  سنسوردماي داخل خودرو 

پس از جدا كردن سوكت دسته سيم سنسوردماي داخل خودرو، 
سنسوررا با استفاده از  2و  1مقاومت بين سرسيمهاي 

  . گيري كنيدجدول زير اندازه
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  Kمقاومت   ºC (ºF)دما 

-15 (5)  12.73  

-10 (14) 9.92 

-5 (23) 7.80 

0 (32) 6.19 

5 (41) 4.95 

10 (50) 3.99 

15 (59) 3.24 

20 (68) 2.65 

25 (77) 2.19 

30 (86) 1.81 

35 (95) 1.51 

40 (104) 1.27 

45 (113) 1.07 
بخش نيست، سنسوردماي داخل خــودرو را تعــويض اگر رضايت 

  كنيد. 
  
  
  
  

 مدار سنسورشدت تابش خورشيد 
  شرح اجزاء 

سنسورشدت تابش خورشيد در روي شبكة زير شيشه (ضد بخار) 
سمت راست قرار دارد. اين سنسورشدت تابش خورشيد را از 

  كند. طريق شيشه جلو توسط ديود نوري حس مي
ا به جريان الكتريكي تبديل و سنسورشدت تابش خورشيد ر

  نمايد. سپس به تقويت كننده اتوماتيك ارسال مي
  
  

  فرايند دريافت سنسورشدت تابش خورشيد
تقويت كننده اتوماتيك همچنــين شــامل مــدار پردازشــگري 

باشد كه متوسط تغييرات شدت تــابش خورشــيد كشــف شــده مي
ي بوسيله سنسور(در طول مقاطع ثابتي از زمان ) را مبنــا

دهد. اين عمل از بروز نوســانات شــديد شدت تابش قرار مي
در سيستم كنترل درجه حرارت اركانديشن اتوماتيك در اثر 
كشف تغييرات كم و يا تغييرات شديد شــدت تــابش خورشــيد 

  كند. جلوگيري مي
هاي آن در ايي كــه حاشــيهبراي مثال تصور كنيد در جــاده

ن تنومنــد پوشــيده فواصل مختلف بوسيله انبوهي از درختا
كنيد. در لحظاتيكه درختــان جلــوي شده باشد، رانندگي مي
كنند، مقدار شدت تابش خورشيد كشــف نور خورشيد را سد مي

شده بوسيله حسگر، تغيير فوري خواهد داشت. در اين حــال 
مدار پردازشگر، متوسط تغييرات كشف شده بوسيله سنسوردر 

شدت تابش خورشــيد  (طول مقاطع) ثابتي از زمان را مبناي
دهد تا تاثير سد شدن ناچيز خورشيد توسط درختان قرار مي

باعث تغيير در شرايط عملكرد سيستم اركانديشن اتوماتيك 
هــاي نشود. از طرف ديگر، در هنگــام وارد شــدن بــه تونل

طوالني، پس از مدت كوتاهي سيستم تغيير شدت تابش خورشيد 
  ل خواهد كرد.دهد و بر مبناي آن عمرا تشخيص مي
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  روش عيب يابي 
عالئم عيب: مدار سنسورشدت تــابش خورشــيد قطــع اســت يــا 

يابي هوشــمند عيب 2اتصالي دارد. (در نتيجه انجام مرحله 
  شود.) روي صفحه نمايشگر ظاهر مي 25–يا  25عدد 

  
  
  
  
  

 

  كنترل كردن مدار بين سنسورشدت تابش خورشيد  و اتصال بدنه  1
  سيم سنسورشدت تابش خورشيد  را جدا كنيد.  سوكت دسته
دسته سيم سنسورشدت تابش خورشيد و اتصال بدنه  1ولت بين سرسيم شماره  5آيا حدود 

  وجود دارد؟
  
  
  
  
  
  
  

  بلي يا خير
بلي                 

                       
  مراجعه كنيد.  2به مرحله 

    خير             
  

  مراجعه كنيد.   4به مرحله 

  
   (LCU)كنترل مدار بين سنسورشدت تابش خورشيد  و تقويت كننده  اتوماتيك  2
  را جدا كنيد.  (LCU)سوكت دسته سيم تقويت كننده اتوماتيك   1
خورشيد  و سرسيم شماره  دسته سيم سنسورشدت تابش 2پيوستگي مدار بين سرسيم شماره   2

  را كنترل كنيد.  (LCU)دسته سيم تقويت كننده اتوماتيك  11
  
  
  
  
  
  

  پيوستگي بايد وجود داشته باشد.        
  اگر رضايت بخش است، سيم كشي را از نظر اتصالي بازديد كنيد. 
  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

رضايت بخش است       
     

  مراجعه كنيد.  3به مرحله 

رضايت بخش نيست      
  

  دسته سيم يا سوكت را تعمير كنيد. 
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 كنترل سنسورشدت تابش خورشيد 3

  مراجعه كنيد.     HAبه 
  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

رضايت بخش است       
     

   (LCU)تقويت كننده اتوماتيك را تعويض كنيد.   1
مراجعه    HA، »يابي هوشمندعيب«، »روش تائيد عملكرد«.   به 2

يابي هوشمند را انجام دهيد. تائيد كنيد كد عيب 2و مرحله 
  ظاهر شده است.  20شماره 

رضايت بخش نيست      
  

  سنسورشدت تابش خورشيد را تعويض كنيد. .1
مراجعه و     HA، »يابي هوشمندعيب«، »روش تائيد عملكرد«به  .2

يابي هوشمند را انجام دهيد. تائيد كنيد كد عيب 2مرحله 
  ظاهر شده است..   20شماره 

  
  (LCU)كنترل كردن مدار بين سنسورشدت تابش خورشيد و تقويت كننده اتوماتيك   4
  را جدا كنيد.  (LCU)كت دسته سيم تقويت كننده اتوماتيك سو  1
دسته  12سنسورشدت تابش خورشيد  و سرسيم شماره  1پيوستگي مدار بين سرسيم شماره   2

  را كنترل كنيد.  (LCU)سيم تقويت كننده اتوماتيك 
  
  
  
  
  
  

  پيوستگي بايد وجود داشته باشد.        
  اتصالي بازديد كنيد.  اگر رضايت بخش است، دسته سيم را از نظر

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است       

     
  را تعويض كنيد.  (LCU)تقويت كننده اتوماتيك   1

مراجعه    HA، »يابي هوشمندعيب«، »روش تائيد عملكرد«.   به 2
د كنيد كد تائي يابي هوشمند را انجام دهيد.عيب 2و مرحله 

  ظاهر شده است.  20شماره 
رضايت بخش نيست      

  
  سيم كشي يا سوكت را تعمير كنيد. 
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  بازرسي اجزاء 
  سنسورشدت تابش خورشيد

تقويــت كننــده اتوماتيــك و  12ولتاژ بين سرســيم شــماره 
ايت بخش نيســت، گيري كنيد. اگر رضاتصال بدنه را اندازه

  سنسورشدت تابش خورشيد را تعويض كنيد. 
  كنترل سنسورشدت تابش خورشيد را در جائي كه خورشــيد

  مستقيمًا به آن بتابد انجام دهيد. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مدار سنسوردماي هواي ورودي 
  شرح اجزاء 

  سنسوردماي هواي ورودي 
ر دارد. اين سنسوردماي هواي ورودي روي اواپراتور قرا

سنسوردماي هوا را پس از عبور از اواپراتور به مقدار 
مقاومت تبديل كرده و به تقويت كننده اتوماتيك ارسال 

  كند. مي
پس از جدا كردن سوكت دسته سيم سنسورهواي ورودي، 

سمت دسته سيم سنسوررا  2و  1مقاومت بين سرسيم شماره 
  . گيري كنيدبا استفاده از جدول زير اندازه
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  Kمقاومت   ºC (ºF)دما 

-15 (5)  12.73  

-10 (14) 9.92 

-5 (23) 7.80 

0 (32) 6.19 

5 (41) 4.95 

10 (50) 3.99 

15 (59) 3.24 

20 (68) 2.65 

25 (77) 2.19 

30 (86) 1.81 

35 (95) 1.51 

40 (104) 1.27 

45 (113) 1.07 
ست، سنسوردماي داخل خــودرو را تعــويض اگر رضايت بخش ني

  كنيد. 
  
  

  روش عيب يابي 
عالئم عيب: مدار سنسوردماي هواي ورودي قطع است يا 

يابي هوشمند عيب 2اتصالي دارد. (در نتيجه انجام مرحله 
  شود.)روي صفحه نمايشگر ظاهر مي 24–يا  24عدد 

  
  
  
  
  

  بدنه كنترل مدار بين سنسوردماي هواي ورودي  و اتصال 1
  سوكت دسته سيم سنسوردماي هواي ورودي را جدا كنيد. 

دسته سيم سنسوردماي هواي ورودي و اتصال بدنه  1ولت بين سرسيم شماره  5آيا حدود 
  وجود دارد؟

  
  
  
  
  
  
  

  بلي يا خير
بلي                 

                       
  مراجعه كنيد.  2به مرحله 

خير                 
  

  مراجعه كنيد.   4به مرحله 
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  (LCU)كنترل مدار بين سنسوردماي هواي ورودي  و تقويت كننده اتوماتيك   2
  را جدا كنيد.  (LCU)سوكت دسته سيم تقويت كننده اتوماتيك   1
سيم سنسوردماي هواي ورودي  و سرسيم شماره  دسته 2پيوستگي مدار بين سرسيم شماره   2

  را كنترل كنيد.  (LCU)دسته سيم تقويت كننده اتوماتيك  11
  
  
  
  
  
  

  پيوستگي بايد وجود داشته باشد.        
  اگر رضايت بخش است، دسته سيم را از نظر اتصالي بازديد كنيد. 

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است       

     
  مراجعه كنيد.  3به مرحله 

رضايت بخش نيست      
  

  دسته سيم يا سوكت را تعمير كنيد. 

  
كنترل سنسوردماي هواي ورودي 3

  مراجعه كنيد.    HAبه 
  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

رضايت بخش است       
     

  تقويت كننده اتوماتيك را تعويض كنيد.   1
مراجعه    HA، »يابي هوشمندعيب«، »روش تائيد عملكرد«.   به 2

يابي هوشمند را انجام دهيد. تائيد كنيد كد عيب 2و مرحله 
  ظاهر شده است. 20شماره 

رضايت بخش نيست      
  

  سنسوردماي هواي ورودي را تعويض كنيد. .1
مراجعه و    HA، »يابي هوشمندعيب«، »روش تائيد عملكرد«به   .2

يابي هوشمند را انجام دهيد. تائيد كنيد كد عيب 2مرحله 
  ظاهر شده است. 20شماره 

  
   (LCU)كنترل مدار بين سنسوردماي هواي ورودي  و تقويت كننده  اتوماتيك.  4
  سوكت دسته سيم تقويت كننده اتوماتيك را جدا كنيد.   1
دسته سيم سنسور دماي هواي ورودي و سرسيم شماره  1پيوستگي مدار بين سرسيم شماره   2

  دسته سيم تقويت كننده اتوماتيك را كنترل كنيد.  1
  
  
  
  
  
  

  پيوستگي بايد وجود داشته باشد.        
  اتصالي بازديد كنيد. اگر رضايت بخش است، دسته سيم را از نظر 

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است       

     
  تقويت كننده اتوماتيك را تعويض كنيد.   1

مراجعه و    HA، »يابي هوشمندعيب«، »روش تائيد عملكرد«به    2
نيد كد د. تائيد كيابي هوشمند را انجام دهيعيب 2مرحله 
  ظاهر شده است. 20شماره 

رضايت بخش نيست      
  

  دسته سيم يا سوكت را تعمير كنيد. 
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 موتور دريچه اختالط هوا  PBRمدار 
  روش عيب يابي 

براي شرح مدار موتور دريچه اختالط هــوا، موتــور وضــعيت 
رجــوع     HA    دريچه و موتــور دريچــه هــواي ورودي بــه 

  كنيد. 
قطع بــوده يــا اتصــالي داشــته  PBRعالئم عيب: اگر مدار 

 26عيب يابي هوشمند عدد   2باشد، در نتيجه انجام مرحله 
  شود.روي صفحه نمايشگر ظاهر مي 26–يا 

روش عيب يابي هوشمند را براي موتور دريچه اختالط هــوا، 
انجــام  واي وروديهــوضعيت دريچه و موتور دريچــه موتور 

  مراجعه كنيد.     HAدهيد. به  
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 روش سرويس 
  HFC-134a (R-134a)روش شارژ گاز 

  تخليه گاز خنك كننده
  هشدار

از استنشاق بخار روغن و گاز خنك كننده اجتناب كنيد. مجاورت در معرض بخار گــاز خنــك 
ارژ تائيــد كننده ممكن است باعث خارش چشمها و بيني و گلو گرددد. از لوازم تخليه و ش

نيد. اگر بطور ناگهاني تخليــه كاستفاده  HFC-134a (R-134a)شده براي تخليه گاز خنك كننده 
گاز سيستم اتفاق افتاد، قبل از شروع مجدد به سرويس، محوطه كارگاه را بوسيله تهويــه 

  از گاز تخليه كنيد. 
گــاز خنــك كننــده  هاي روغــن وتوان  از كارخانــهاطالعات بيشتر ايمني و بهداشتي را مي

  دريافت نمود. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تخليه سيستم و شارژ گاز خنك كننده 
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  HFC – 134 a (R-134a)روش شارژ گاز 

114  

  *1رجوع شود.» بازديد و تنظيم«تخليه روغن، به 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    نيست  * است                                                          ر *ر      
                                                                                     

  1توجه : 
  
  

  نيست  *ر                                                                        
  
     اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت *ر  

  1توجه : 
  
  

    2توجه:                      
  

  نيست *ر                                                                         
  

  است *ر    
  
  
  

*1 :HA       *2  :HA        *3 :HA       *4 :HA        ــــايت  *ر = رض
  بخش
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تجهيزات بازيافت / 
آماده را گاز شارژ

گاز خنك كننده را در تجهيزات 
كنيد. تخليه شارژ و بازيافت

قطعات را تعمير يا 
كنيد. هواي داخل سيستم را  (بيش از تعويض

كنيد.25 تخليه دقيقه)

آب بندي بودن سيستم را 
كنيد. كنترل

 200حدود  [مقداري گاز شارژ
7)]گرم 05 oz)كنيد

بازديد مقدماتي نشتي 
  گاز خنك كننده 

»به بازديد مقدماتي«

عمل شارژ گاز را كامل كنيد 
ه (مقدار مشخص شد

مقدار شارژ جزئي منهاي

گاز خنك كننده را  نشتي
كنترل كنيد به (روش 
 3*بازرسي) رجوع كنيد. 

قبل از شارژ   1توجه: 
گاز از خاموش بودن 

  موتور مطمئن شويد. .
قبل از بازديد  2وجه: ت

نشتي، موتور را روشن 
كنيد تا سيستم 

اركانديشن كار كند سپس 
  موتور را خاموش كنيد. 
درپوش شير شارژ گاز را 

  *4آزمايش تشخيص كارآيي 

نحوه كار و خنك كردن  
سيستم اركانديشن را 

  كنترل كنيد.

اتصاالت شارژ گاز را از 
شيرهاي سرويس 

  اركانديشن جدا  كنيد. 

گازهاي باقيمانده در 
شلنگهاي شارژ گاز را 

  تخليه كنيد. 

تجهيزات شارژ گاز را  
كنيد. پياده

درپوش شيرهاي سرويس 
كنيد. نصب را گاز

تعميركني
د
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 نگهداري مقدار روغن در كمپرسور
روغن موجود در كمپرسور همراه گاز در درون سيستم گــردش 

كنيد يا پس از نشتي اي را تعويض ميكند. وقتي كه قطعهمي
زياد گاز كه ممكن است اتفاق بيافتد، روغن به كمپرســور 
اضافه كنيد. حفظ مقدار معين روغن داراي اهميــت زيــادي 
است. اگر مقدار روغن بــه ميــزان مناســب نباشــد، باعــث 

  جاد عيوب زير مي شود:اي
   كمبود روغن: ممكن اســت بــه گريپــاژ كــردن كمپرســور

  منتهي شود.
  زيادي روغن: اختالل در خنــك كــردن (اخــتالل در تبــادل

  حرارتي) 
  روغن كمپرسور

   Sنام: روغن سيستم كولر نيسان نوع  
   KLH00-PAGS0شماره فني: 

  بازرسي و تنظيم كردن 
  يش زير تنظيم كنيد. مقدار روغن را مطابق جدول آزما

 كنترل عمل برگشت روغن 1
  شود؟آيا عمل برگشت روغن انجام مي

  كند.سيستم كولر بطور صحيح كار مي  
 .عالئم مشخص از نشت زياد روغن وجود ندارد  

  بلي يا خير
بلي                 

                       
  مراجعه كنيد.  2به مرحله 

خير                 
  

  مراجعه كنيد.   3به مرحله 

  
 عمليات برگشت روغن را بشرح زير انجام دهيد. 2
  موتور را استارت زده و شرايط زير را فراهم كنيد.  .1

  وضعيت آزمايش       
   rpm 1200دور موتور: دور آرام تا        
   ONيد كولر يا كليد اركانديشن:  روشن كل       
  سرعت فن دمنده: وضعيت حداكثر        
تنظيم  30ºC (77 – 86ºF) - 25پيچ كنترل دما: دلخواه (دماي هواي ورودي را درحد        
  كنيد.)

است. گيج منيفولد را وصل كنيد و بازرسي كنيد كه V-6مرحله بعدي در مورد كمپرسور   .2

  يا بيشتر باشد.  psi 85, 2kPa (5.9 bar, 6 kg/cm 588(اد فشار سمت فشار زي
اگر كمتر از مقدار مشخص شده بود با قرار دادن سطحي پوششي در جلو كندانسر       

  فشار باال خواهد رفت 
  دقيقه انجام دهيد.  10عمليات برگشت روغن را حدود  .3
  موتور را خاموش كنيد.   .4

  احتياط
  نشت بيش از حد روغن مالحظه شده عمليات برگشت روغن را انجام ندهيد.اگر

رضايت بخش است       
     

  مراجعه كنيد.  3به مرحله 

  
  كنترل كمپرسور 3

  آيا كمپرسور بايد تعويض شود؟
  بلي يا خير

بلي                 
                       

  مراجعه كنيد.  (   HA)» روش تنظيم روغن براي تعويض كمپرسور«به 

خير                 
  

  مراجعه كنيد.   4به مرحله 
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 كنترل هر يك از قطعات 4

نسور ، مخزن مايع گاز كندا –آيا قطعاتي وجود دارد كه بايد تعويض شوند؟ (اواپراتور 
  خنك كننده يا شواهدي كه وجود يك نشتي بزرگ را نشان دهد.)

  
  بلي يا خير

بلي                 
                       

به تنظيم مقدار روغن براي اجزاء به غير از كمپرسور مراجعه 
  (   HA)كنيد. 

خير                 
  

  آزمايش عملكرد اركانديشن را انجام دهيد. 

  روش تنظيم مقدار روغن براي تعويض اجزاء بجز كمپرسور 
بعد از تعويض هر يك اجزاء اصلي زيــر، مقــدار معــين از 

  روغن را به سيستم اضافه كنيد. 
  مقدار روغني كه بايد اضافه شود. 

قطعات تعويض شده 

روغني كه به 
سيستم بايد 
  مالحظات   اضافه شود.
  مقدار روغن

)lmp fl oz(m  
  ـــــ  (2.6) 75  اواپراتور
  ـــــ (1.2) 35  كندانسور

مخــزن مــايع گــاز
 (0.2) 5  خنك كننده 

اگر كمپرسور 
تعويض نشده، 

  (*1)اضافه كنيد 

در حالت نشت گاز 
  نشت زياد  (1.1) 30
  (*2)نشت كم  ـــــ

: اگر كمپرسور تعويض شده، مقــدار روغــن اضــافي شــامل 1*
ـــز      ـــدول ني ـــده در ج ـــان داده ش ـــن نش ـــدار روغ مق

  باشد.   مي
: اگر نشتي گاز كم است، نياز به اضــافه نمــودن روغــن 2*

  باشد. نمي
  روش تنظيم مقدار روغن پس از تعويض كمپرسور

تخليه كنيــد. روغــن  گاز را در تجهيزات بازيافت گاز .1
  گيري كنيد. تخليه شده در تجهيزات بازيافت را اندازه

پيچ تخليه كمپرسور قديمي را باز كنيد. روغــن را در  .2
  يك ظرف مدرج تخليه و مقدار آنرا ياد داشت كنيد. 

پيچ تخليه را باز كرده و روغن كمپرسور جديــد را در  .3
  ظرفي تميز تخليه كنيد. 

تخليه شده از كمپرسور قديمي  باندازه و بميزان روغن .4
از روغن تخليه شده از كمپرسور جديد برداريــد. ايــن 
روغن را از طريق سوراخ مكش به كمپرسور جديد اضــافه 

  نمائيد. 
مقداري معادل روغن تخليه شده در تجهيــزات بازيافــت  .5

گاز، از روغن جديد برداشته و به كمپرســور جديــد از 
  طريق سوراخ مكش اضافه كنيد. 

  چ تخليه را به مقدار مشخص شده سفت كنيد. پي .6
18 – 19 N.m (1.8 – 1.9 kg-m, 13 – 14 ft-lb)  

اگر همچنين نياز به تعويض مخزن مايع گاز خنك كننده  .7
روغن اضافي در اين موقع،  lmp fl oz 0.2(m 5(باشد، مقدار 

  اضافه نمائيد. 
m 5)0.2 كنيد مقدار مي اگر فقط كمپرسور را تعويض      
lmp fl oz)  .روغن را اضافه نكنيد  
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 كمپرسور
  پياده و سوار كردن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 كالچ كمپرسور
  

  تعمير كالچ كمپرسور 
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  پياده كردن 
 كنيد، ديسك كالچ يهنگاميكه پيچ وسط كمپرسور را باز م

  را با آچار مخصوص ديسك كالچ نگهداريد. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   ديسك كالچ را با اســتفاده از پــولي كــش ديســك كــالچ

هاي بيرون آوريد. هر سه پين نگهدارنده را در ســوراخ
ديسك كالچ جــا بزنيــد. نگهدارنــده را در جهــت حركــت 

. ســپس هاي ساعت بچرخانيد تا در صفحه قالب شــودعقربه
پيچ مركزي را سفت كنيد تا ديسك كالچ جدا شــود. بعــد 

ها را از ميــل شــفت از بيرون آوردن ديسك كــالچ، شــيم
  محرك يا ديسك كالچ جدا كنيد. 

  
  
  
  
  
   .خار فنري را با استفاده از خار باز كن خارج كنيد  
  
  
  
  
  
  
  
   پياده كردن پولي  

قــرار  مركز پولي كش را بر روي انتهاي ميل شــفت       
  ولي كش پولي را با استفاده از پ دهيد و مجموعة

  قابل دسترس بيرون بكشيد.        
براي جلوگيري از تغيير شكل شكاف پــولي، چنگــال        

  پولي كش را بر روي لبة مجموعه 
  پولي قرار دهيد.          
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   با استفاده از يك انبردست بست نگهدارنده سيم كوئل
  يد.را بيرون بكش

  
  
  
  
  
  
   
  با استفاده از خار بــاز كــن، خــار فنــري را بيــرون

  بكشيد.
  
  
  
  
  
  
  
  

  بازرسي
  ديسك كالچ

هاي خراب شدن بدليل گرماي بــيش از اگر سطح تماس، نشانه
  لي را تعويض كنيد.دهد، ديسك كالچ و پوحد را نشان مي

  پولي 
ظاهر مجموعه پولي را بازديد كنيد. اگر سطح تماس پــولي 

خش و خط زياد باشد، ديسك كالچ و پــولي را تعــويض  داراي
كنيد. سطح تماس مجموعه پولي را با محلول مناسب قبل از 

  نصب دوباره، تميز كنيد. 
  

  سيم پيچ (كوئل)
سيم پيچ (كوئل) را از نظر شل بودن اتصال يــا تركيــدگي 

  عايق بازرسي كنيد. 
  
  
  

  سوار كردن 
  ( كوئل) نصب سيم پيچ  

پين كوئل را با سوراخ جلو كمپرسور در يــك حتمًا        
  راستا تنظيم كنيد. 

  بست نگهدارنده سيم كوئل را با استفاده از يــك پــيچ
  گوشتي نصب كنيد. 
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  مجموعه پولي را بوسيله واسطه جا زننده و پرس دســتي
سوار كنيد، سپس خار فنري را با استفاده از خار باز 

  كن سوار كنيد. 
  
  
  
  
  
  
  
 هاي اصلي بر روي شفت محرك چ را همراه با شيمديسك كال

سوار كنيد. ديسك كالچ را با دست به سمت پائين فشــار 
  دهيد. 

  
  
  
  
  
  
  با استفاده از نگهدارنده براي جلوگيري از چرخش

  ديسك، پيچ را بمقدار 
       14 N.m (1.4 kg-m, 10 ft-lb) .سفت كنيد  
پولي را كنترل بعد از محكم كردن پيچ، چرخش نرم        
   كنيد. 

  
  
  
  
  
  
   .لقي را در تمام نقاط ديسك كالچ كنترل نمائيد  

  لقي بين ديسك و پولي:           
    0.3 – 0.6 mm (0.012 – 0.024 in)   

اگر لقي مشخص نشده بدست نيامد، واشر تنظيم فاصله را   
  تعويض كرده سپس دوباره تنظيم كنيد. 

  
  
  
  
  

  آب بندي
موعه كالچ كمپرسور، هميشه عمــل آب بنــدي پس از تعويض مج

را انجام دهيد. اين عمل با درگيــر كــردن و آزاد كــردن 
بار انجام مي گيرد. عمل آب بندي سبب  30كالچ براي حداقل 

  گردد. باال رفتن ميزان انتقال گشتاور مي
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 واحد بخاري (رادياتور بخاري)
  پياده كردن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
تعويض «،    MAه را تخليه كنيد. به سيستم خنك كنند .1

  مراجعه كنيد» مايع خنك كننده موتور
مراجعه     HAسيستم اركانديشن را تخليه كنيد. به  .2

  كنيد.
هر دو شلنگ بخاري را از سمت داخل محفظه موتور جدا  .3

  كنيد. 
مراجعه     HAفن و واحد خنك كننده را پاك كنيد. به  .4

  كنيد.
پياده و    BTكنيد. به  مجموعة رام فرمان را پياده .5

  سوار كردن مراجعه كنيد
  بخاري را پياده كنيد.  .6
  راديات بخاري را پياده كنيد.   .7

  سوار كردن 
بطور معمول سوار كردن برعكس ترتيب پياده كردن انجام 

  مي شود. 
 MAبراي پر كردن رادياتور با مايع خنك كننده موتور به 

  ه كنيد. مراجع» تعويض مايع خنك كننده موتور«    
  مراجعه كنيد.     HAاركانديشن را دوبار شارژ كنيد. به 
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 فن دمنده و واحد خنك كننده (اواپراتور اركانديشن)
  پياده كردن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
رجوع    HAسيستم اركانديشن را تخليه نمائيد. به  .1

  كنيد. 
هر دو لوله گاز خنك كننده را از محفظه موتور جدا  .2

  كنيد.
هاي اركانديشن را به منظور جلوگيري از لوله       

  ورود رطوبت به داخل سيستم با درپوش ببنديد.  
جعبه داشبورد و تزئينات مربوط را پياده كنيد. به  .3

BT    »رجوع كنيد. » پياده و سوار كردن  
  سوكت تقويت كننده حرارتي را جدا كنيد.  .4
  سوكت سنسورهواي ورودي را جدا كنيد.  .5
كنترل فن و سوكت فن دمنده را جدا تقويت كننده  .6

  كنيد. 
  فن دمنده و واحد خنك كننده را پياده كنيد.  .7
فن دمنده و پوسته واحد خنك كننده را از هم جدا  .8

  كرده و اواپراتور را پياده كنيد. 
هر سه پيچ را باز كرده سپس موتور را از پوسته فن  .9

  جدا كنيد. 
  سوار كردن 

  ياده كردن انجام مي شود. بطور معمول سوار كردن برعكس پ
 رجوع شود.    HAسيستم اركانديشن را دوباره شارژ كنيد. به 

  
  

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir



  روش سرويس  
  هاي گاز خنك كنندهلوله

124  

 هاي گاز خنك كننده لوله
  پياده و سوار كردن 

   به صفحةHA   »مراجعه كنيد. » هاي گاز خنك كنندهپيش هشدارهائي براي اتصاالت لوله  
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  بازرسي نشت گاز خنك كننده 
  بازرسي اوليه 

  ز نظر ظاهري تمام قطعات سيستم گــاز خنــك كننــده، ا
فيتينگهــاي شــلنگها و قطعــات را بــراي پيــدا كــردن 

هائي از نشت روغن اركانديشــن، صــدمه ديــدگي و نشانه
هاي آلوده به نشــت روغــن زنگ زدگي بازديد كنيد. محل

اركانديشن را يادداشت كنيد تا در هنگام بازرسي بــا 
زمــان بيشــتري در ايــن ياب الكترونيكــي دستگاه نشــت

  ها صرف نمائيد. محل
  اگر رنگ مشاهده گرديد، با نشت ياب الكترونيكي نشتي

گاز خنك كننده را تائيد نمائيد. اين احتمــال وجــود 
دارد كه نشتي مربوط به تعمير انجام شده قبلي باشــد 

  كه خوب تميز نشده است. 
  هنگام جستجو براي يافتن نشتي، در صورتيكه يك مــورد

تي پيدا شد، جستجو را متوقف ننمائيــد. و بازرســي نش
 هاي ديگر در تمام اتصاالت و اجزاءرا براي وجود نشتي
  سيستم ادامه دهيد. 

  ــاب ــت ي ــاز از نش ــت گ ــراي نش ــتجو ب ــام جس در هنگ
الكترونيكي استفاده كنيد و نوك سنسورگاز را در طول 

ر ثانيه داينچ  2تا  1هاي مشكوك به نشتي با سرعت محل
ايــنچ  از اجــزاء فاصــله  ¼ركــت داده، و بيشــتر از ح

  نداشته باشيد. 
  توجه 

هرچه نوك سنسورنشت ياب الكترونيكي آهسته تــر و نزديــك 
تر در محل مشكوك به نشتي حركت كند شــانس يــافتن نشــتي 

  بيشتر خواهد بود. 
  

پيش هشدارهائي براي كار با دستگاه آشكار ساز نشتي گاز 
  كولر 

ت گاز از نشت يــاب گــاز اركانديشــن يــا براي بازرسي نش
مشابه آن استفاده نمائيد. از كــاليبره (تنظــيم) بــودن 
دستگاه مورد استفاده و تنظيم كردن مناسب آن مطابق بــا 

  هر دستور العمل كاري، مطمئن شويد
باشــد بــراي دستگاه آشكار ساز يك وسيله دقيق و ظريف مي

تگاه را هاي كــار بــا دســاســتفاده مناســب، دســتورالعمل
  ها نگهداري كنيد. مطالعه و از آن مطابق دستورالعمل

ــزاء  ــواد روي اج ــا م ــار ي ــل ك ــه در مح ــاي متفرق گازه
ها و كنندهاركانديشن، مانند ضد يخ، مايع شيشه شوي، پاك

روغنها ممكن است دستگاه آشكار ساز را بطور مجازي فعال 
  كنند.

راي تميز از تميز بودن سطوح مورد آزمايش مطمئن شويد. ب
كردن از پارچه خشك و تميز و يا از هواي فشــرده موجــود 
در تعميرگاه استفاده كنيد. هرگز اجازه ندهيد كــه نــوك 

اي تماس پيــدا كنــد سنسوردستگاه آشكار ساز با هيچ ماده
تواند باعث فعال شدن مجازي دســتگاه چون اين عمل نيز مي

  آشكار ساز و صدمه به دستگاه شود.  
  
  
ائي كــه دورتــر از نقطــه mm (3/16 in) 5وررا حدود نوك سنس .1

ميبايستي كنترل شود نگهداشته سپس اقدام به بازرســي 
  نمائيد. 
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ــدام از   .2 ــراف هرك ــتي دور و اط ــي نش ــان بازرس در زم
فيتينگها (اتصاالت) را بطور كامل بوسيله سنسوركنترل 

  كنيد. 
  
  
  
  
  
  
  
دودًا با ســرعت نوك سنسوررا در طول اجزاء و قطعات، ح .3

2in)  50)  1تا mm  در ثانيه حركت دهيد.  25تا  
  
  
  
  
  
  

  روش بازرسي 
براي جلوگيري از نتايج غير دقيق يا غلط، مطمــئن شــويد 
كه هيچگونه بخار يا گاز خنك كننده يــا دود توتــوني در 
اطراف خودرو وجود نــدارد. آزمــايش نشــتي را در محيطــي 

دهيد تا گاز حاصــل از آرام (با جريان آرام هوا) انجام 
  نشتي پراكنده نشود. 

  موتور را خاموش كنيد.  .1
گيج مناسب اركانديشن را به سوراخهاي سرويس گاز وصل  .2

  كنيد. 
بايــد  16ºC (61ºF)فشار گاز در درجه حرارت بيشتر از     .3

حـــــــــــــــــــــداقل برابـــــــــــــــــــــر     

)psi 50, 2bar, 3.52 kg/cm kPa (3.45 345  .باشد، آنرا كنترل كنيــد
اگر كمتر از مقدار مشخص شده بود سيستم را تخليــه و 

  به مقدار مشخص شده باگاز خنك كننده شارژ نمائيد.
  توجه:

نشتي ممكن است آشــكار  16ºC (61ºF)در درجه حرارت كمتر از  
 kPa 345مكن است به مقدار  نگردد بدليل اينكه فشار گاز م

)psi 50, 2bar, 3.52 kg/cm 3.45(  .نرسد  
تخليــه  aعمل آزمايش نشــتي را از ســمت فشــار زيــاد ( .4

ورودي اواپراتور) به سمت  فشار كم  eكمپرسور به طرف 
)e  تخليه اواپراتور به طرفj  .سيل شفت) انجام دهيــد

رسي نشتي براي مــوارد ذكــر مراجعه كنيد. باز    HAبه 
شده در زير بايد با دقت انجام شود. اجزائــي را كــه 
مورد آزمايش هستند را تميز كرده ونوك سنســورگاز را 

  كامالً در دور اتصاالت و اجزاء حركت دهيد.
  كمپرسور  

شلنگهاي فشار زياد و فشار كم، شــير  فيتينگ          
  فشار شكن و سيل شفت را بازرسي كنيد. 

   مخزن مايع گاز خنك كننده  
ها، سنسورفشار گاز خنك كننده، فيتينــگ لولــه         

  ازرسي كنيد.بحرارتي (فيوز) را  جوش درزها و درپوش
   شيرهاي سرويس گاز خنك كننده  

دور و اطــراف تمــام شــيرهاي شــارژ گــاز را            
هــاي روي بازرسي كنيد. از بسته و محكــم بــودن درپوش

  مئن شويد (تا از نشتي جلوگيري شود). شيرها مط
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  توجه
پس از پياده كردن گيج منيفولــد اركانديشــن از شــيرهاي 

هاي روي شيرها را تميــز كنيــد شارژ گاز، تمام پس مانده
  تا از فعال شدن مجازي دستگاه آشكار ساز جلوگيري شود. 

  (اواپراتور) واحد خنك كننده  
ا در دور (زيــاد) ، فــن رOFFبا موتــور خــاموش          

ثانيه روشن نگهداريد تا هرگونه آثــار  15حداقل بمدت 
گاز خنك كننده در واحد خنك كننده محو شــود. حــداقل 

دقيقه قبل از جــا زدن نــوك سنســوردر داخــل شــلنگ  10
هاي توصيه شده كارخانه ســازنده بــراي تخليه (به روش

زمان واقعي انتظار مراجعه كنيد). براي انباشته شدن 
  ز صبر كنيد. گا

ثانيــه نــوك سنســوررا در داخــل شــلنگ  10براي حداقل 
نگهداريد. مراقب آلوده نشــدن نــوك سنســوربه آب بــا 

  ليه باشيد. هاي احتمالي داخل شلنگ تخآلودگي
در صورتيكه دستگاه آشكار ساز موفق به كشف نشتي شد،  .5

موضوع را حداقل يكبار بوسيله دميدن هواي فشــرده در 
نشــتي مــورد بررســي قــرار داده، ســپس محل مشكوك به 

  مجددًا آزمايش را تكرار كنيد. 
در صورتيكه موفق به كشــف يــك نشــتي شــديد، متوقــف   .6

هاي ديگر در تمام اجزاء نشويد، براي پيدا كردن نشتي
سيستم بازرســي را ادامــه دهيــد. در صــورتيكه نشــتي 

  مراجعه كنيد.  10تا  7مشاهده نشد، به مرحله 
  كنيد. موتور را روشن  .7
كليدهاي كنترل كننده بخــاري و اركانديشــن را بنحــو  .8

  زير برقرار كنيد: 
  روشن  AUTOيا اتوماتيك  A/C كليد اركانديشن، )1
  خروجي هوا، وضعيت صورت )2
  روشن   كليد گردش مجدد هوا، )3
  درجه حرارت، حداكثر سرد  )4
  سرعت فن حداكثر  )5
روشن  rpm 1500دقيقه در دور  2موتور را براي حداقل  .9

  هداريد.نگ
موتور را خاموش كنيد و دوباره بازرسي نشتي را از  .10

  انجام دهيد.  6تا  4مراحل 
  

بازديد نشتي بالفاصله پس از خاموش شدن موتور بايد شروع 
ياب از كمپرسور شروع كنيد. پس از توقف شود. با نشت

گردش گاز، فشار در سمت فشار زياد بتدريج افت، و در 
به افزايش خواهد كرد. همانطور  سمت فشاركم بتدريج شروع

كه در تصوير سمت راست نشانداده شده است. بعضي از 
تر قابل كشف ها در زمان زياد بودن فشار راحتنشتي

  هستند. 
  
  

با اســتفاده از تجهيــزات تائيــد شــده، گــاز سيســتم  .11
اركانديشــن را تخليــه كنيــد. در صــورت لــزوم نشــتي 

  فيتينگها و قطعات را تعمير كنيد. 
ستم اركانديشن را تخليه و شــارژ كــرده و آزمــايش سي .12

  نشتي را از نظر تائيد نبود نشتي گاز انجام دهيد.
ــان از  .13 ــراي اطمين ــن را ب ــارآيي اركانديش ــايش ك آزم

  كاركرد مناسب سيستم انجام دهيد. 
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 نشتي ياب رنگ فلورسنتي 
  پيش هشدارهائي براي استفاده از نشتي ياب رنگ فلورسنتي 

 ياب ياب رنگ فلورسنتي جايگزين دستگاه نشتنشتي
ياب رنگ الكترونيكي گاز خنك كننده  نيست. نشت

ياب فلورسنتي را بايد همراه با دستگاه نشت
هاي سوزني بكار الكترونيكي براي پيدا كردن نشتي

  گرفت. 
  براي ايمني خود و رضايت مشتري، قبل از شروع به

دارهاي كارخانه ها و هشانجام كار تمام دستورالعمل
  سازنده را مطالعه وانجام دهيد. 

  ياب گازستفاده از نشتيهشدارهائي براي اپيش«به«  ،
HA    .مراجعه كنيد  

ياب رنگ بازرسي نشتي در سيستم با استفاده از نشت
  فلورسنتي 

سيستم اركانديشن را با استفاده از چراغ ماوراء  .1
ي كم نور در محل (J-42220)و عينك ايمني  (UV)بنفش 

باشد) از نظر وجود تر مي(محيط بدون پنجره مناسب
ها نشتي كنترل كنيد. كليه اجزاء، فيتينگها و لوله

را با چراغ ماوراء بنفش روشن كنيد. رنگ روشن سبز/ 
زرد در محل نشتي ظاهر خواهد شد. مشاهده رنگ 

فلورسنتي در محل سوراخ تخليه اواپراتور حاكي از 
وعه اجزاء خنك كننده (اواپراتور) وجود نشتي در مجم

  باشد. مي
در صورتيكه محل مشكوك به نشتي براي ديدن و بررسي  .2

مشكل باشد، از يك آئينه قابل تنظيم استفاده نمائيد 
و يا اينكه محل آلوده را به وسيلة دستمال تميز پاك 
كرده و سپس دستمال را بوسيله چراغ ماوراء بنفش از 

  رد آزمايش قرار دهيد. نظر وجود مواد رنگي مو
نشتيهاي مشكوك را بوسيلة دستگاه نشت ياب  .3

  الكترونيكي بررسي و تائيد كنيد. 
پس از تعمير نشتي، هرگونه مواد باقيمانده رنگي را  .4

 (J-43872)بوسيله تميز كننده مخصوص مواد رنگي     
 هاي ديگر پاكبراي جلوگيري از اشتباه در تشخيص

  كنيد. 
يستم را انجام و عدم وجود نشتي در آزمايش كارآيي س .5

ياب الكترونيكي محل تعمير شده را بوسيله دستگاه نشت
  تائيد شده، كنترل كنيد. 

  تزريق رنگ فلورسنتي
اين روش فقط در زماني ضروري است كه سيستم بعلت نياز، 

شارژ مجدد شده يا كمپرسور بعلت گيرپاژ بودن تعمير شده 
  باشد.

   HA، »ي استفاده از نشتي ياب گازهشدارهائي براپيش«به 
  مراجعه كنيد. 

فشار استاتيك يا ثابت (در حال استراحت) سيستم را  .1
 kPa 345بازرسي نمائيد. فشار بايد حداقل           

)psi 50, 2bar, 3.52 kg/cm 3.45(  .باشد  
در ) از مواد رنگي فلورسنتي را (ounce / 7.4 cc ¼بك بطري  .2

   (J-41459)داخل انژكتور تخليه كنيد.         
ابزار تزريق را به اتصال (فيتينگ) سرويس در سمت   .3

  فشار كم اركانديشن وصل كنيد. 
موتور را روشن كرده و كليد اركانديشن را روشن   .4

  كنيد. 
كند (كمپرسور در حال در حاليكه اركانديشن كار مي .5

رنگ فلورسنتي را از  (ounce / 7.4 cc 1/4)كار است) يك بطري
طريق شير سرويس سمت فشار كم بوسيله انژكتور رنگ 

تزريق نمائيد. (به دستور العمل  (J-41459)فلورسنتي 
  كارخانه سازنده مراجعه كنيد).

در حاليكه موتور هنوز در حال كار است، ابزار تزريق  .6
  (انژكتور) را از اتصال (فيتينگ) سرويس جدا كنيد. 
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  هشدار
بت از پاشيده شدن با مراق

يا ريختن رنگ فلورسنتي 
در هنگام جدا كردن ابزار 

تزريق (انژكتور) از 
  سيستم جلوگيري كنيد

  توجه
اگر در حال تعمير سيستم 

اركانديشن يا تعويض 
اجزاء آن هستيد، رنگ 
فلورسنتي را مستقيمًا 

بداخل اتصاالت سيستم باز 
هاي انجام روشريخته و به

  سرويس ادامه دهيد. 
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سيستم اركانديشن  .7
(كولر) را حداقل به 

دقيقه روشن  20مدت 
نگهداريد تا رنگ با 

روغن مخلوط شود. بسته 
به اندازة نشت، وضعيت 

عملكرد و محل نشت، 
زمان الزم براي نفوذ 
رنگ در نشت و قابل 

رويت شدن نشتي ممكن 
است از چند دقيقه تا 

چند روز بطول 
  بيانجامد. 

  
  
  

 تسمه 
  ه تنظيم تسم

   بهMA   » بازرسي تسمه
  مراجعه كنيد. » موتور

  
  
  

 شير كنترل هواي كمكي –شير كنترل هواي دور آرام 
  بازرسي 

   بهEC    وHA    ،»مراجعه كنيد. » شرح  
  
  

 فيلتر تهويه هوا 
  عملكرد

با نصب فيلتر تهويه هوا در واحد خنك كننده، هواي درون 
ا و هواي تازه هاي گردش مجدد هواطاق خودرو در وضعيت

  شود. تميز نگهداشته مي
  توجه

   MA» اينگهداري دوره«براي تعويض فيلترتهويه هوا، به 
  رجوع كنيد. 

برچسب هشدار در داخل جعبه داشبورد نصب شده است. 
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  مدل فرمان سمت چپ 

  جعبه داشبورد را پياده كنيد.  .1
قسمت پاييني صفحه جلو داشبورد را از جلو داشبورد   .2

  اده كنيد. پي
  بست نگهدارنده قاب فيلتر را باز كنيد.  .3
قاب فيلتر را به سمت باال بلغزانيد و سپس از واحد  .4

  خنك كننده جدا كنيد. 
  فيلتر تهويه هوا را از واحد خنك كننده جدا كنيد.  .5
فيلتر را با فيلتر جديد تعويض و بر روي واحد خنك  .6

  كننده مجددًا نصب نمائيد. 
گهدارنده، قسمت پائيني جلو قاب فيلتر، بست ن  .7

  داشبورد و داشبورد را دوباره سوار كنيد. 
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 اطالعات سرويس و مشخصات 
 اتوماتيك 

  كمپرسور

  KANSEI  CALSONICساخت  V-6  مدل 

 حجم متغير  V-6  نوع 

  حجم جابجائي 

.(cu in)/rev 2cm    

 (11.228) 184  ماكزيمم
 (0.885) 14.5  مينيمم

 mm (in)  [2.3 – 28.6 (0.091 – 1.126)] × 37 (1.46)(كورس)  × قطر داخلي سيلندر 

  جهت چرخش
هاي  ساعت در جهت حركت عقربه

 (رويت از سمت پاياني شفت محرك)
  (شكل) Vپلي   تسمه محرك 

  روغن

   KANSEI  CALSONICساخت  V-6  مدل 

  Sروغن اركانديشن نيسان نوع   نام

  KLH00-PAGS0   *عه شماره قط

  ظرفيت
)lmp fl oz( m   

 (6.3) 180  كل سيستم 
مقدار شارژ 

كمپرسور (بخش 
  سرويس)

180 (6.3) 

  هميشه براي آخرين اطالعات قطعات با بخش قطعات تماس بگيريد. : *
  گاز خنك كننده

  HFC-134a (R-134a)  نوع 
  ظرفيت 

kg (lb)  
  (1.10) 0.50   براي خاور ميانه
  (1.54 – 1.32) 0.70 – 0.60  بجز خاور ميانه 

  دور آرام موتور (هنگاميكه اركانديشن روشن است)
   بهEC   »مراجعه كنيد. » شرح  

  مقدار تنظيم (سفتي) تسمه 
   بهMA   »مراجعه كنيد. » هاي موتوركنترل تسمه  
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 پيش هشدارها
 »كشنده كمربند ايمني«و » كيسه هوا«شامل  (SRS)سيستم حفاظت و ايمني سرنشين 

همراه بــا » كشنده كمربند ايمني » «كيسه هوا«سيستم محافظت و ايمني تعبيه شده مانند 
كمربند ايمني به كم كردن شدت خطر مجروح شدن راننده و سرنشين جلو در بعضي از انــواع 

نيســان  A33 ه شــده در مــدلكند. مجموعه سيســتم ايمنــي و محافظــت تعبيــتصادفات كمك مي
باشد (مجموعه برحسب تقاضاي كشورهاي ســفارش دهنــده و تجهيــزات (ماكسيما) باين شرح مي

  اختياري ممكن است متفاوت باشد).
   براي تصادف از ناحيه جلو  

شامل كپسول كيسه هواي راننــده (واقــع در  (SRS)سيستم ايمني و محافظت تعبيه شده       
هواي سرنشــين جلــو   (واقــع در ســمت سرنشــين جلــو وسط غربيلك فرمان)، كپسول كيسه 

داشبورد)، كشنده كمربند ايمني، قطعه سنسورهوشمند، چراغ هشدار، دسته سيمها و كابل 
  باشد. مارپيچ مي

   براي تصادف از ناحيه كنار  
هاي هــواي جــانبي (واقــع در شــامل كيســه (SRS)سيستم ايمني و محافظت تعبيه شــده       

ائي، قطعــه سنســور هوشــمند (يكــي از هاي جلو)، سنسورماهوارهي صندليهاي بيرونكناره
ها، چراغ هشدار (يكي از اجــزاء سيســتم اجزاء سيستم ايمني تصادف از جلو)، دسته سيم

  باشد. ايمني تصادف از جلو) مي
  اين كتاب ارائه شده است.  RSاطالعات مورد نياز براي سرويس ايمن سيستم در بخش       
  هشدار

  توانــد موجــب براي جلوگيري از كار نكردن سيستم ايمنــي محافظــت از سرنشــين كــه مي
افزايش خطر مجروح شدن يا مرگ در صورت تصادف گردد، تمام كارهاي نگهداري و تعميرات 

  بايستي توسط تعميرگاههاي مجاز انجام پذيرد. 
   نگهداري نامناسب شامل پياده و سوار كردن غير صحيح سيستم(SRS) توانــد منجــر بــه يم

مجروح شدن تعميركار بعلت فعال شدن ناخواسته سيستم شود. بــراي پيــاده كــردن كابــل 
  مراجعه كنيد.  RSمارپيچ و كپسول كيسه هوا به بخش 

 هاي الكتريكي معمول (تســتر) در هــيچ يــك از مــدارهاي الكتريكــي از تجهيزات آزمايش
اســتفاده از آن در كتــاب توصــيه شــده استفاده نكنيد مگر آنكه  (SRS)مربوط به سيستم 

از رنگ زرد سوكت دســته ســيم قابــل شناســائي  SRSباشد. دسته سيمهاي مربوط به سيستم 
باشند (همچنين با روكش محافظ زرد رنگ دسته سيم يا نوار چســبي زرد رنــگ قبــل از مي

  ها قابل شناسائي هستند).سوكت
  HFC-134a (R-134a)پيش هشدارهائي براي كار با گاز خنك كننده 

   گازهاي خنك كنندهCFC-12 (R-12)  وHFC-134a (R-134a)  قابل جايگزيني با هم نيســتند، ايــن
حتي در مقدار خيلي كم اگر اين دو گاز بــا هــم گازها هرگز نبايد با هم مخلوط شوند،

  مخلوط شوند، خراب شدن كمپرسور تقريبًا حتمي است. 
  اي كولر و كمپرسورها و تجهيزاتي كه با گــاز فقط از روغن كمپرسور معين شده برHFC-

134a (R-134a) كنند استفاده كنيد. اگر از روغني غير از روغن مشخص شده اســتفاده كار مي
  شود، خراب شدن كمپرسور تقريبًا حتمي است. 

   روغن مخصوص گازHFC-134a (R-134a) هشــدارهاي كنــد. پيشرا جــذب مي به سرعت رطوبــت هــوا
  ه زير بايستي مورد توجه قرار گيرد. نگهدارند

a( پياده كردن اجزاء و قطعات مربوط به گاز خنــك كننــده بالفاصــله در آنهــا را  هنگام
  براي جلوگيري از ورود رطوبت با درپوش ببنديد. 

b(  هنگام سوار كردن اجزاء سيستم خنك كننده در با درپوش آنها تا قبل از ســوار كــردن
كردن ورود رطوبت در سيســتم ، اجــزاء و قطعــات را در نبايد برداشته شود. براي كم 

  حداقل زمان ممكن بهم وصل كنيد. 
c( اند اســتفاده و هائيكه در ظروف در بسته و آب بندي شــده نگهــداري شــدهفقط از روغن

بالفاصله پس از مصرف در روغن را دوبــاره محكــم و آب بنــدي كنيــد. بــدون آب بنــدي 
  شود.ه و غير قابل مصرف ميمناسب، روغن توسط رطوبت اشباع شد

d(   هرگز گاز خنك كننده يا بخار و رطوبت روغن كمپرسور را استنشاق نكنيد. تمــاس بــا
شــود. فقــط از گاز، بخار يا رطوبت روغن باعــث نــاراحتي چشــمها ، بينــي و گلــو مي

اســتفاده كنيــد. اگــر  HFC-134a (R-134a)تجهيزات مورد تائيد براي تخليه و شــارژ گــاز 
گهاني گاز اتفاق افتاد، قبل از انجام هر كاري هواي محل را تهويــه كنيــد. خروج نا

هرگونه اطالعات ايمني و بهداشتي در مورد گاز خنــك كننــده و روغــن را از كارخانــه 
  توانيد دريافت كنيد.سازنده مي

e(   نوع) اجازه ندهيد روغن مخصوص نيسانS با سطوح قطعات اسفنجي (اســتيروفوم) تمــاس (
  چون امكان صدمه ديدن آنها وجود دارد.  پيدا كند
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