
 
 

       

 
 

 کولر گازی
 

اش افزایش دمای اش جذب گرمای هواست، یک کمپرسور که وظیفهاین دستگاه عمدتاً از یک بخار کننده که وظیفه
دستگاه دارای مصرف بسیار باالی انرژی بخار ماده سرمازاست، یک کندانسور و یک دمنده تشکیل شده است. این 

 .است

 انواع کولرهای گازی
 

 ایکولرهای یک تکه یا پنجره .1
 کولرهای دو تکه )اسپلیت( .2
 کولر های پرتابل )قابل حمل( .3

 
 .در کولرهای یک تکه ای یا پشت پنجره ای به ابعاد پنجره و کولر دقت کنید

 
باشند و به آسانی در داخل قاب پنجره متداول و مورد توجه میای، خیلی کولرهای یک تکه دیواری، یا پشت پنجره

 شود. ولی به علت نوع کمپرسور آن مصرف برقنصب می
 

 .بیشتری نسبت به انواع دیگر آن دارد
 

ولی در کولرهای اسپلیت که دو تکه هستند در هنگام خرید به دستگاه خارجی و محل نصب آن و چگونگی اتصال 
 .د نظر قرار دهیدها به هم را هم مآن



 
 

 

 مقایسه کولر گازی و آبی
 

دهد پس در مناطق مرطوب کارایی زیادی کولرهای گازی بر خالف کولر های آبی رطوبت محیط را افزایش نمی

 .های شرجی بسیار مناسب استتوانند داشته باشند. از این جهت برای محیطمی

 

های شامل چرخه سرمایش مبتنی بر تراکم و انبساط دستگاهکولر گازی نام مصطلح فارسی است که به کلیه 

 .است Conditioner Air  شود. نام انگلیسی این گونه تجهیزاتگاز اطالق می

 هاهای سرمایشی موجود در ایران و مصارف برق آنسیستم
 

ها مباشند. از جمله این سیستمیگیرند در نقاط مختلف متفاوت های سرمایشی که در ایران مورد استفاده قرار میسیستم
گیرند، کولر که عمدتاً در مناطق جنوب و شمال کشور به علت آب و هوای گرم و مرطوب مورد استفاده قرار می

 .باشدگازی می
 

درصد از خانوارهای ایرانی در فصل گرما از کولر های آبی و یا گازی برای خنک کردن محیط زندگی  ۰۷ حدود
 .وات است 2۷۷۷ وات و در مورد کولرهای گازی بالغ بر ۰۷۷ نند. توان کولرهای آبی در حدودکخود استفاده می

 
کولرهای آبی در مناطقی که رطوبت هوا باال است، مانند شمال و جنوب کشور از کارایی خوبی برخوردار نیستند، لذا 

اطقی که شرایط آب و هوایی برای شود. لکن در مندر این مناطق از کولرهای گازی به طور گسترده استفاده می
 .استفاده از کولر آبی مساعد است، استفاده از کولر گازی اشتباه است

 
در مورد کولرهای آبی نیز می توانید با رعایت مواردی مثل سایه بان مناسب برای کولر و استفاده از دور کند به جای 

توانید مصرف برق این کولرها را تا حد قابل توجهی  روشن و خاموش کردن های پی در پی و استفاده از دور تند می
 .کاهش دهید

 
در ضمن تفاوت اصلی کولرهای گازی و آبی عالوه بر ساختار و نظام کاری آنها نبود ترموستات در سیستم کنترلی 

زرگی ب کولر آبی می باشد که بتواند زمان روشن بودن کولر را با توجه به دمای محیط مدیریت کند که این خود عیب
محسوب می شود و سبب می شود تا در فصول گرم مثل تابستان به علت رشن ماندن کولر در تمامی ساعات شب 

سبب سرما خوردگی و بیماری افراد استفاده کننده از این نوع کولر شود که البته کولر گازی این مشکل را ندارد و 
 .ی قابل حل می باشدخوشبختانه این مشکل با استفاده از کلید هوشمند کولر آب

 
مصرف باالی انرژی الکتریکی در کولرهای گازی، اهمیت بهینه سازی و کنترل مصرف انرژی الکتریکی را در این 

 .نمایدوسایل ایجاب می
 

ترین عوامل تأثیر گذار بر مصرف مقدار انرژی مصرفی در کولرهای گازی تابع عوامل مختلفی است که از مهم
توان به محل نصب، سرویس و نگهداری مناسب و تناسب ظرفیت برودتی کولر های گازی میانرژی الکتریکی کولر

 .با فضای مورد استفاده )از لحاظ مساحت، دما و رطوبت( اشاره نمود

 :توصیه های کاربردی
 

 



 
 

 برآورد ظرفیت مناسب 

 
ماییم. در جدول زیر ظرفیت فضایی که نیاز به برودت دارد توجه نالزم است در موقع خرید کولر گازی به مساحت 

 ستفاده، درج شده است.مورد نیاز کولر گازی به نسبت مساحت فضای مورد ا
 

 مساحت )مترمربع( BTU/hظرفیت 

۰۹۹۹ ۷۳-۷۳ 

۰۹۹۹۹ ۱۰-۷۳ 

۰۳۹۹۹ ۰۹-۱۰ 

۰۱۹۹۹ ۴۱-۰۹ 

۰۰۹۹۹ ۰۰-۴۱ 

۳۱۹۹۹ ۰۰۳-۰۰ 

 
گردد و درصد اضافه می 1۷ در جدول باال،های مندرج گیر باشد به ظرفیتچنانچه فضای مورد نظر آفتاب

درصد از ظرفیت مذکور کم خواهد شد و چنانچه کولر صرفا برای  1۷اگر فضای مورد نظر سایه باشد،
 .توان از یک رده باالتر استفاده کردرود، میآشپزخانه بکار می

 
انرژی باشد و با توجه به هنگام خرید دستگاهی را انتخاب کنید که دارای عالمت استاندارد و برچسب 

 .برچسب انرژی دارای باالترین درجه کار آیی و بازدهی باشد
 
 

  :E.E.rنسبت بازده انرژی. ۰

 
شود و در کولرهای گازی این نسبت توان خروجی به توان ورودی هر دستگاه برقی، بازده انرژی خوانده می

 .موسوم است E.E.r  آید و به، بدست میرقم از حاصل تقسیم ظرفیت سرمایشی کل به توان ورودی موثر
 

، رتبه انرژی و کالس کولر با توجه به شرایط E.E.r در هنگام خرید کولر گازی، در کاتالوگ آن به ضریب
ها باالتر باشند، کارایی کولر بیشتر است. برای کولرهای با اقلیمی منطقه توجه فرمایید. هرچه این شاخص

𝐵𝑡𝑢   ظرفیت کمتر از
ℎ⁄20000بایست، می  E.E.rباشد۰/1۷ حداقل برابر با. 

 

 :نوع کمپرسور. ۳

 
ترین قسمت کولر است. در حال حاضر سه تکنولوژی برای ساخت کمپرسور به کار کمپرسور مهم

  :دهدهای هر یک را نشان میگیجدول زیر ویژ. رودمی
 

 توان میزان سر و صدا مصرف برق تحمل حرارت نوع کمپرسور

پیستونی 

(reciprocal) 
 کم و متوسط + + +++++

 باال +++++ ++++ ++++++ (scrollاسکرول )

 کم تا زیاد ++++++ ++++++ ++ روتاری )موشکی(

 
 



 
 

 نتیجه میگیریم : 
 

نیاز دارید،  Btu 24000 بیش از کنید و به توان خنک کنندگی باالی گرمسیری زندگی میاگر در یک منطقه
 .بهترین انتخاب هستندکمپرسورهای اسکرول 

 
نیاز ندارید، Btu 24000  بیش از کنید و به توان خنک کنندگی باالی گرمسیری زندگی میاگر در یک منطقه

دارد و کنید که تابش مستقیم آفتاب نکمپرسورهای پیستونی بهترین انتخاب هستند. چنانچه کولر را در محلی نصب می
 .ی مناسبی هستندسورهای روتاری )از نوع تروپیکال( گزینههوا به خوبی در آن جریان دارد، کمپر

 
 .ی مناسبندکنید، کمپرسورهای روتاری گزینهی معتدل مرطوب زندگی میاگر در یک منطقه

 

 : ی کولربرند و کشور سازنده  .۷

 
 .هایی مطمئن بروید، ولی همه چیز یک برند خوب و خرج کردن پول زیاد نیستسراغ برند

 
 .بایست توسط تکنسین مجرب صورت پذیردبه جریان مصرفی باال، نصب کولر گازی میبا توجه 

 
 .شودها مینصب اینورتر در کولرهای گازی پنجره ای باعث افزایش راندمان آن

 
 .کاهدتمیز بودن کندانسورکولر به لحاظ عبور جریان هوا تا میزان زیادی از جریان برق مصرفی کولر می

 
 ها خواهدلرهای گازی در سایه باعث جلوگیری از اتالف میزان قابل توجهی از انرژی مصرفی آننصب کندانسور کو

 .شد
 

در صورت امکان کولر گازی را در مسیر باد نصب کنید، زیرا این کار باعث انتقال حرارت بهتر در کندانسور شده 
 .و در نتیجه افزایش بازده و کاهش مصرف انرژی حاصل خواهد شد

 
 .محوطه پشت کولر دارای فضای مناسبی جهت گردش هوا باشد سعی شود

 
درزگیری مناسب اطراف کولر، قرار نداشتن در معرض تابش مستقیم خورشید، سرویس به موقع و تمیز نمودن 

 .فیلترهای هوا و رادیاتور، تأثیر به سزایی در کاهش مصرف انرژی الکتریکی دارند
 

و هوای بسیار گرم و مرطوب هستند، کاشتن یک اصله درخت در نزدیکی در شهرهای جنوبی کشور که دارای آب 
درصد کاهش مصرف انرژی الکتریکی را به همراه خواهد داشت. عالوه بر اینکه  1۰ تا 1۷ کولر گازی، حدود

 .گرددها باعث زیبایی و عایق سرما و گرمای ساختمان نیز میکاشتن درخت در مجاورت ساختمان
 

ها( های کم مصرف )به دلیل تشعشع حرارتی کمتر این المپای گازی همزمان با استفاده از المپبرق مصرفی کولره
 .یابدبه میزان قابل توجهی کاهش می

 
هستند؛ لذا با توجه به اینکه بهترین درجه برودت منزل در  (تمامی کولرهای گازی دارای درجه تنظیم دما )ترموستات

 .بایست از سرد کردن بیش از حد محل سکونت خودداری کردگراد است، میسانتیدرجه  2۰ تا 2۷ فصل تابستان بین
 

 .تر نکنیدگراد خنکدرجه سانتی 2۰ های خواب را ازاتاق
 

باعث افزایش بار … استفاده بی مورد و یا همزمان از وسایل خانگی گرمازا مانند اجاق، سماور، المپ رشته ای 
زمان کار کولر گازی را جهت رسیدن به برودت مطلوب، افزایش داده و در نتیجه شود، که این امر گرمایی محیط می



 
 

بنابراین کارهایی نظیر پخت و پز،  .منجر به مصرف بیش از اندازه انرژی الکتریکی در کولر گازی خواهد شد
 .را در ساعاتی انجام دهید که گرمای هوا کمتر است… اتوکشی و 

 
ده گرمای ناخواسته در منزل وجود دارد؛ گرمای هوای خارج که از طریق سقف و در تابستان معموالً سه منبع عم

یابد و نور خورشید که از راه پنجره ها به ها و لوازم خانگی انتشار میشود، گرمایی که از المپدیوار هدایت می
توان نور خورشید را به سمت با استفاده از سایبان، پرده کرکره و یا پرده پارچه ای با رنگ روشن، می .تابدداخل می

 .بیرون منعکس نمود
 

 .باشدتعویض کمپرسور کولرهای قدیمی و استفاده از کمپرسور پربازده برای افزایش بازده کولر مفید می
 

هنگام روشن بودن کولر گازی از بکار گیری دستگاه رطوبت گیر بپرهیزید، زیرا رطوبت گیر باعث افزایش حجم 
 .شودشتر کولر میبرودتی و کاربرد بی

 
 .توان کاستدرصد از مصرف برق می ۰ تا 3 به ازای هر درجه کاهش دمای ترموستات کولر، حدود

 
 با توجه به پارامترهای باال الزم است به چند نکته اشاره کنیم و نتیجه مطلوب را بگیریم

 
ا از این ترین اطالعات رآن برند رفته و کاملتوجه داشته باشید که بعد از انتخاب برند مورد نظرتان به سایت اینترنتی 

 .طریق کسب کنید
 

ها ویژه مناطق گرم و مرطوب موتور برخی کولر های گازی برای مناطق جغرافیایی ساخته شده اند. مثالً برخی از آن
 .که قیمت باالتری دارند هستند

 
ها ندارید. پس قبل از خرید، نوع استفاده را کنید نیازی به این گونه کولر اگر شما در جایی مثل تهران زندگی می

 .تعیین کنید تا دچار ضرر نشوید

 

 
 

 

 



 
 

 قسمت های کولر گازی 
 

 فیلترهای کولر گازی  .1
تمیز نشود در کارکرد هستند که اگر به طور مرتب تعویض یا  گازی کولر نگهداری مهم ترین بخش در تعمیر و

کارامد کولر اختالل ایجاد می نمایند. فیلترهای کثیف و مسدود شده در واقع مانع گردش نرمال هوا می شوند و به طور 

هنگامی که جریان طبیعی هوا مسدود شود ، هوایی که از میان   قابل مالحظه ای بهره وری سیستم را کاهش می دهند.

فی ها را به طور مستقیم به کویل اپراتور منتقل می نماید و جذب گرمای کویل را مختل و فیلتر می گذرد آلودگی و کثی

 .کاهش داد %1۰تا  %۰توان مصرف انرژی کولر گازی را از تضعیف می کند. با تمیز نگه داشتن فیلتر می

 کویل های کولر گازی .2
و کویل کنداستور کثیفی ها را جمع می کنند در طول ماه هایی که از کولر گازی استفاده می کنید ، کویل اپراتور 

اگرچه وجود یک فیلتر ممکن است مانع از کثیف شدن کویل اپراتور ها شود اما در طول زمان حتی با وجود فیلتر   .

کثیفی ها را جمع می کنند . وجود این کثیفی ها گردش هوا را کاهش می دهد و کویل ها را عایق می کند و درنتیجه 

را در جذب گرما کاهش می دهد. بنابراین الزم است کویل اپراتور را هر چند سال یک بار چک کرده و  توانایی آن

 .هر زمان که الزم بود آن را تمیز کنید

 پره های کویل  .3
پره های آلومینیومی که روی کویل اپراتور و کویل کندانسور کولر گازی قرار گرفته اند به آسانی می توانند خم شوند 

تجهیزاتی به نام برس پره وجود دارد که بوسیله ی آن می توان پره ها   هوا از طریق کویل را مسدود سازند.و گردش 

 .را به موقعیت اصلی خود باز گرداند

 کانال های مسدود شده  .4
سعی کنید گاهی یک سیم کلفت را از کانال های گذر آب عبور دهید . اگر کانال ها مسدود شوند مانع از این 

ند که رطوبت کولر گازی کاهش یابد و باعث می شوند که رطوبت اضافی ایجاد شده منجر به تغییر می گرد

رنگ دیوارها و یا فرش شود. سعی کنید در ابتدای هر فصل کندانسور را تمیز کرده و گرد و غبار آن را 

 .درصد افزایش دهد 2۷حذف نمائید. این کار می تواند راندمان کولر را 
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 عیب یابی و تعمیر کولرهای گازی  
 

 .کلید فن را روي تمام حالت ها قرار داده ایم اما، فن روشن نمي شود )کمپرسور عمل مي کند(  

 .خازن راه انداز موتور فن معیوب شده  

کلید فن ، موتور صداي هوم داده وشروع به آمپر کشي مي کند که  1اگر مشکل از خازن باشد ،با حالت   
به موقع کلید فن در حالت خاموشي قرار نگیرد،موتور فن خواهد سوخت. همین واکنش موتور در سایر حالت هاي  اگر

کلید فن نیز با کمي شدت یا ضعف مشاهده مي شود خازن راه انداز موتور فن را از مدار خارج نموده و پس از تخلیه 
زمایش نمایید اگر خازن معیوب است آن را تعویض به یکي از روش هاي گفته شده در مبحث تست خازن ها آن را آ

 .نمایید

 .کلید فن را روي تمام حالت ها قرار داده ایم اما، فن روشن نمي شود )کمپرسور عمل مي کند( 

 .موتور فن معیوب است  

از آن جا که موتور فن قدري پیچیده است و از انواع آسنکرون هاي چند سرعته محسوب مي شود .   
سیم پیچ معیوب و رفع عیب آن تا حدودي مشکل است توصیه مي شود موتور را به تعمیرگاه منتقل و رفع تشخیص 

 .عیب آن را به تعمیر کاري مجرب واگذار کنید
 
 
 
 
 
 



 
 

 .کمپرسور و فن هر دو در حال کارند اما خنک کنندگي کولر بسیار کم است  

 .ترموستات تنظیم نیست  

جه مناسب قرار دهید تا سرمایي که کولر ایجاد مي کند پاسخگوي نیاز محیط ترموستات را بر روي در  
 .باشد

 کمپرسور و فن هر دو در حال کارند اما خنک کنندگي کولر بسیار کم است.  

 .موتور فن نیم سوز شده  

ود ب اگر سرعت فن تقلیل یابد،سرماي کمتري وارد محیط مي شود در نتیجه عملکرد کولر مطلوب نخواهد  
موتور فن را به تنهایي مورد آمپر کشي قرار دهید.اگر جریان اضافي مي کشد،نیم سوز است،نسبت به تجدید سیم پیچي 

 .موتور فن اقدام نمایید

 .کمپرسور و فن هر دو در حال کارند اما خنک کنندگي کولر بسیار کم است  

 .فیلتر خروجي هوا،کثیف است  

صفحه مراحل دستیابي به فیلتر نشان داده شده ،پس از خروج فیلتر آن را کامال" در اولین تصویر همین   
 .تمیز نمایید. جهت شستشوي فیلتر به مندرجات دفتر چه هاي راهنما دقیقا" توجه کنید

 .کمپرسور و فن هر دو در حال کارند اما خنک کنندگي کولر بسیار کم است  
 

 .مسیر ورودي هوا مسدود شده است  
 

 .توسط یک فرجه ورودي هاي هوا به داخل کولر را تمیز نمایید  
 
 
 
 
 



 
 

 .کمپرسور و فن هر دو در حال کارند اما خنک کنندگي کولر بسیار کم است  

 .یاتاقان هاي محور فن خراب است  

که از آن جا که صحت عملکرد یاتاقان ها در سرعت محور فن بسیار موثر است خرابي آن ها عالوه بر آن  
هواي خروجي را کاهش مي دهد صداي شدیدي را نیز ایجاد مي سازد. در صورت مشاهده این عیب یاتاقان ها را 

 .تعویض نمایید

 .کولر روشن نمي شود    

 .پریز برق ندارد،دوشاخه یا سیم رابط کولر معیوب است    

احتیاط جدا نموده و پس از آن که دو  رسي برق پریز و اطمینان از سالم بودن آن ،بدنه کولر را بابا بر   
شاخه را وارد پریز نمودید،بتوسط ولتمتر مقدار برق را در ترمینال اصلي مورد اندازه گیري قرار دهید.اگر در 

ترمینال اصلي ولتاژ وجود نداشت ابتدا دو شاخه و سپس سیم رابط را تعویض نمایید البته در صورتي که در بر رسي 
 .  مشاهده نشده باشد دو شاخه ،عیب خاصي

 .کولر روشن نمي شود   

 .کلید اصلي خراب است   

در بعضي از کولر ها کلید قدرت وجود دارد که در واقع فاز اصلي مدار از این کلید عبور نموده. در   
وان مشاهده مي شود .کلید قدرت را مي ت -1صورت معیوب بودن کلید قدرت، به سبب عدم وجود فاز در مدار ،عیب

پس از خارج نمودن دو شاخه از پریز مورد آزمایش قرار داد بهتر است یکي از سر سیم ها را جدا کنید. اهم متر را 

قرار داده و رابط ها را به پایه هاي کلید متصل سازید .اگر کلید سالم باشد با قرار دادن آن بر R* 1بر روي رنج 

ان مي دهد.در همین زمان با حرکت کلید بر روي ،عقربه منحرف شده و عدد صفر را نشON روي حالت

عقربه به سمت بي نهایت باز مي گردد. در غیر این صورت کلید معیوب است و مي بایست آن را OFF حالت

 .تعویض نمایید
 

 .کولر روشن نمي شود   

 .سیم هاي رابط قطع شده اند   

بوجود مي آید بنابراین الزم است صحت  1عیباگر در سیم بندي مدار اصلي ،فاز یا نول قطع شده باشد،  
 .اتصاالت تا محل انشعاب بین ترموستات و کلید موتور فن بر رسي شود



 
 

 .موتور فن روشن مي شود اما کمپرسور براه نمي افتد   

 .فاز یا نول اصلي کمپرسور قطع است   

از محل اتصال خود خارج شده سیم هاي رابط را مورد بر رسي قرار دهید.در صورت مشاهده سیمي که   
 .،نسبت به اتصال مجدد آن اقدام نمایید

 .موتور فن روشن مي شود اما کمپرسور براه نمي افتد  

 .ترموستات خراب است   

دو شاخه کولر را از پریز خارج نموده و پس از جدا نمودن سیم هاي رابط ترموستات رابط هاي اهم متر را   
حرکت ترموستات )ولوم ترموستات(در جهت عقربه هاي ساعت ، عقربه اهم متر منحرف شده به آن متصل نمایید.با 

ودر حدود عدد صفر مي ایستد و با قطع ترموستات )حرکت ولوم در جهت خالف عقربه ساعت( عقربه به سمت بي 
 است. ترموستات را نهایت باز مي گردد. اگر به هنگام تست کلید ،موارد مذکور مشاهده نشد کلید ترموستات معیوب

تعویض نمایید.حتما" هنگام خرید ترموستات جدید،توجه داشته باشید که ترموستات مختص کولر گازي را خریداري 
 .نمایید

 .موتورفن روشن مي شود اما کمپرسور براه نمي افتد  

 .اورلود،دائما"در حالت قطع است   

هستند که این اتصال بوسیله اهم متر دیده مي شود در  کنتاکت هاي اورلود در حلت عادي به یکدیگر متصل  
غیر این صورت اورلود با شماره کد مشابه خود تعویض مي شود.الزم است ذکر شود در اکثر کولر هاي گازي 

 اورلود درون پوسته آهني کمپرسور تعبیه شده که در این صورت رفع عیب قدري مشکل مي شود.
 

 .کمپرسور براه نمي افتدموتورفن روشن مي شود اما     

 .کمپرسور معیوب است    

بهتر است کمپرسور را در حالي که متصل به برق است مورد آزمایش قرار دهید.کولر را روشن نموده و    
موتور فن را به حرکت اندازید. ترموستات را نیز در حالت روشن قرار داده و اگر از قبل سر سیم هاي موتور را 

اید،ابتدا ولتاژ دو سر اصلي و مشترک و کمکي را مورد اندازه گیري قرار دهید واگر به هر دو سیم شناسایي نموده 
 .پیچ ولتاژ به اندازه کافي مي رسد اما حرکت نمي کند باید کمپرسور را تعمیر یا تعویض نمایید



 
 

 .موتور فن روشن مي شود اما کمپرسور براه نمي افتد   

 .معیوب است خازن راه انداز کمپرسور   

اگر خازن معیوب باشد، بمحض حرکت ترموستات در جهت عقربه هاي ساعت موتور میل به حرکت از   
خود نشان مي دهد اما براه نمي افتد.عموما"این حالت کمپرسور توسط کم نور شدن المپ هاي روشنایي منزل قابل 

ت مي کشد،اورلود نیز عمل مي کند.خازن را رویت و تشخیص است .بواسطه جریان اضافي که کمپرسور در این حال
از مدار خارج نموده ،وپس از تخلیه به یکي از روش هاي گفته شده در مبحث خازن ها آن را آزمایش کنید.در 

 .صورت مشاهده عیب خازن ، نسبت به تهیه خازن جدید اقدام نمایید

 .ي شود)کمپرسور عمل مي کند(کلید فن را روي تمام حالت ها قرار داده ایم اما،فن روشن نم   

 .فاز یا نول اصلي فن قطع شده است    

از جمله احتماالت مي تواند این باشد که فاز کلید چند حالته و یا نول خود موتور فن قطع شده باشد .دو خط    
طرف  مذکور را بر رسي نموده ودر صورت مواجهه با پارگي و یا جدا شدن سیمي از کنتاکت خود ،عیب را بر

 .سازید تا فن به کار خود ادامه دهد

 .کلید فن را روي تمام حالت ها قرار داده ایم اما، فن روشن نمي شود )کمپرسور عمل مي کند(  

 .کلید فن خراب است  

کولر را از برق جدا نموده و پس از آزاد ساختن کنتاکت هاي کلید فن ، یکي از رابط هاي اهم متر را روي   
(،مي بایست با اتصال رابط دوم اهم متر بر روي یکي از پایه  1ودي فاز قرار داده و با زدن کلید )حالت کنتاکت ور

کلید رابطین اهم متر بر روي کنتاکت مشترک ویکي دیگر از  2ها ،عقربه منحرف ودر حدود صفر بایستد.در حالت 
شن نمي شود در آزمایش کلید هیچ کدام از حالت پایه ها ارتباط را نشان خواهد دادواز آن جا که فن به هیچ وجه رو

کلید را تعویض کنید تا موتور فن با    هاي کلید انحراف عقربه در اهم متر را ایجاد نمي سازد)اگر کلید خراب باشد(.
 .حرکت کلید براه افتد

 .بدنه کولر برق دارد  

هاي رابط باشد.مانند سایر لوازم خانگي اتصال بدنه ممکن است از کمپرسور و یا فن ،خازن ها و یا سیم   
ابتدا ارتباط الکتریکي مصرف کننده هاي ماشین را با مدار قطع نمایید اگر اتصال بدنه از بین رفت یکي از آن ها 
داراي اتصال بدنه است هر کدام از مصرف کننده ها را جدا گانه بوسیله اهم متر یا المپ سري تست نمایید ودر 

قطعه معیوب ،سایر اتصاالت مدار را به شکل اولیه باز گردانیدو اتصال بدنه آن مصرف کننده را صورت برخورد با 
بر طرف نمایید.اما اگر با قطع مصرف کننده هاي مدار ،اتصال بدنه همچنان بر قرار بود، سیم بندي مدار را تعویض 

 .نمایید



 
 

 .ات نمي کندسرماي کولر بیش از حد زیاد است،و علیرغم کار مداوم اتوم   

این عیب مي تواند از جوش خوردن کنتاکت هاي کلید درون ترموستات باشد ولوم ترموستات را در جهت   
خالف عقربه هاي ساعت )به سمت صفر( بچرخانید.اگر ترموستات خاموش نشد آن را تعویض کنید البته مي توان قابه 

ت ها،از آن ها مجددا" استفاده نمود اما تجربه نشان داده مخصوص ترموستات را جدا نموده با سمباده کشي سطح کنتاک
است کنتاکت هاي جوش خورده پس از مدت اندکي مجددا" دچار همین عیب مي شوند زیرا سطح پالتین ها فرسوده 

شده .تعویض ترموستات منطقي تر است زیرا کار مداوم کولر به کمپرسور آسیب مي رساند ودر مقابل قیمت 
 ر کمپرسور به هیچ وجه مقرون به صرفه نیست.ترموستات تعمی

این عیب مي تواند از خروج لوله بلوي ترموستات از جایگاه خودش نیز باشد .همچنین این عیب مي تواند از ایجاد 
حفره باریکي در سیستم گاز ترموستات نیز ایجاد شود اگر کلید ترموستات سالم است )جوش نخورده(ولوله بلو نیز در 

است گاز درون ترموستات از خفره باریکي خارج شده و بناچار مي بایست ترموستات را تعویض محل خودش 
نمایید.اگر سیم بندي مدار را تغییر داده اید و یا تجدید نموده اید،یکي از احتماالت اشتباه در سیم بندي مدار است.مدار 

 را مجددا"مورد بر رسي قرار دهید.

 .فیوز مخصوص کولر ویا فیوز منزل قطع مي شودON بر حالت با قرار دادن کلید قدرت کولر 

اتصال کوتاه در کولر عموما"به سبب فاسد شدن عایق خازن هاي راه انداز مي باشد.در پوش کولر را جدا 
نموده و به ظاهر خازن ها توجه نمایید اگر در بدنه خازن ها یا یکي از خازن ها آثار سوختگي ویا شکافي مشاهده شد 

 ،خازن معیوب است ،خازن را تعویض کنید.

اتصال کوتاه مي تواند در کمپرسور یا فن نیز رخ دهد از اینرو سیم هاي رابط آن ها را جدا نموده،کولر رامجددا" 
روشن نمایید. اگر اتصال کوتاه صورت نگرفت، یا کمپرسور دچار اتصالي است ویا موتور فن که هر کدام را جداگانه 

 د معیوب را رفع عیب نمایید.بر رسي و مور
اما اگر با توجه به خارج نمودن فن و کمپرسور از مدار اتصالي همچنان رخ دهد کل سیم بندي مدار را تعویض 

 نمایید.

 .بادي که از کولر خارج مي شود گرم است  

ور در مپرساین عیب مي تواند با روشن نشدن کمپرسور مرتبط باشد صرفنظر از این عیب و به فرض آنکه ک
از کولر خارج شده است که مي بایست توسط تعمیر کاري مجرب بوسیله   22حال کار باشد بر اثر نشت ،گاز فریون 

فشاردهي محل نشت ، مشخص شده وپس از جوشکاري و آزمایش مجدد بوسیله فشار دهي ، هواي درون لوله ها 
گاز صورت پذیرد.اگر پروانه خنک کننده کندانسور  وکیوم پمپ )پمپ تخلیه هوا ( تخلیه شده و سپس شارژ بوسیله

هرزگرد شده باشد وعمل خنک شدن گاز درون آن صورت نگیرد سرماي ایجاد شده توسط کولر شدیدآ" تحت تاثیر 
 .قابل مقایسه با شرایط خنک شدن گاز درون کندانسور نخواهد بود قرار گرفته و به هیچ وجه


