
F-TS-15: شماره سند فرم سرويس بولتن
01  :شماره بازنگري 

عيب يابي عدم كاركرد كمپرسور خطي   روش:عنوان
1393/08/6 :ثبتتاريخ كارخانه سازنده :ارائه دهنده راه حلGISSVCB14053:بولتنشماره سرويس 

كليه نمايندگان :كنندهواحد درخواست محمدحسين طاهريان:پديد آورندهنمايندگان شركت مشتريان گلديران:دامنه كاربرد

:ايراد
عدم كاركرد كمپرسور 

:  ايرادعلت 

معيوب بودن برد - 1
معيوب بودن كمپرسور - 2
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:نحوه تست كمپرسور
چك اهمي: اول روش- 1

.منظور به ترتيب زير عمل نماييدبدين.چك نماييدسيم پيچ هاي كمپرسور را در حالت  كه برق قطع است 
.را باز كرده و به وسيله اهم متر، مقدار مقاومت دو سر سيم پيچ را چك مي كنيم OLPابتدا 

بين خطي كمپرسور پيچ سيم باشد8-6مقاومت باشداهم مي معيوب كمپرسور باشد رنج اين از خارج مقاومت اگر .اگر مقاومت خارج از اين رنج باشد كمپرسور معيوب مي باشد. اهم باشد68مقاومت سيم پيچ كمپرسور خطي بين
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اندازه گيري جريان: دوم روش
.زير بار چك مي كنيمجريان ورودي سيم پيچ كمپرسور در حالت
به دو علت اصلي جريان بيش از يك آمپر مي باشد.جريان كمپرسور حدودا يك آمپر مي باشد

كيپي در چرخه ي سرمايش - 1
كمپرسور-2 ورودي در گاز افزايشفشار افزايش فشار گاز در ورودي كمپرسور  2
خرابي كمپرسور- 3
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TCA34831501و  TCA3497150به شماره پارت   اندازي مستقيم كمپرسور خطي راه: روش سوم

.  تست كمپرسور خطي ساخت  JIKمطابق شكل مدار زير مي توان 
راه ندازي و تست كمپرسور با اين روش نبايد بيش از يك دقيقه بطول بانجامد، در غير اينصورت كمپرسور آسيب ديده:نكته مهم

از این دو سوکت .و يا مي سوزد
استفاده می  

نمایيم طبق تصویر 

کمپرسور کانکتور Capacitor(250V/8uF)سر
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سر کانکتور کمپرسور
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تنكته ا ه ا ش ه ها تTCA3497150TCA34831501ك شت ا ده ش
.ميكرو فاراد با مشخصات زير استفاده گردد 8براي ساخت اين تستر از خازن 

.شود به اين روش تست ميTCA34831501و TCA3497150كمپرسور ها به شماره پارت: نكته 

خازن مورد استفاده در تستر با 
ميکرو فاراد 8ظرفيت 

سر کانکتور جهت  
اتصال به کمپرسور
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:ظاهر روغن كمپرسور روش چهارم
.اگر حين شستشو سيكل روغن  روشن  و تميز باشد در صورت كاركردن كمپرسور نيازي به تعويض آن نيست

.در صورتي كه روغن سياه رنگ مانند شكل زير خارج گردد نياز تعويض كمپرسور مي باشد

روغن سياه روغن تميز
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:برد و بررسي ارورهاي راه انداز كمپرسور چك نمودن روش

1LEDچشمك ا وشن(دو شود)خاموشو م 1 - LEDمي شود)خاموش و روشن(دوبار چشمك

چشمک زدن چشمک زدن چشمک زدن چشمک زدن

خاموش خاموش

.پيستون كمپرسور زمانيكه در حالت ضربه زني قرار گرفته، مانعي از عملكرد آن جلوگيري مي كند : شواهد عيني 
.چشمك مي زند LEDزمانيكه كمپرسور بهيچ وجه كار نمي كند و : 1علت 

د مو د اشد1موا و مع اصل د و و كم ن كش م ت ا ممكن .ممكن است سيم كشي بين كمپرسور و برد اصلي معيوب باشد:1موارد مورد بررسي

.چشمك مي زند  LEDو ) خاموش و روشن شود(زمانيكه كمپرسور بطور متناوب كار كند :  2علت 
:  2موارد مورد بررسي 

نشوند وشن اتو اوا فن ا و كندان .فن كندانسور يا فن اواپراتور روشن نشوند          فن
نشتي گاز از دستگاه          
موئيكيپي لوله           

شارژ گاز اضافي

معاونت فنی و تضمين کيفيت شرکت مشتريان گلديران

.كمپرسور خاموش شده و سعي به روشن شدن بعد از يك دقيقه مي كند : نحوه عملكرد 
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.چشمك مي زند  LEDو ) خاموش و روشن شود(زمانيكه كمپرسور بطور متناوب كار كند :  2علت 
د د 2ا : 2موارد مورد بررسي

.فن كندانسور يا فن اواپراتور روشن نشوند      
نشتي گاز از دستگاه    
كيپي لوله موئي     

.كمپرسور خاموش شده و سعي به روشن شدن بعد از يك دقيقه مي كند:نحوه عملكرد
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2 - LED  قفل شدگی پيستون. (می شود) خاموش و روشن(پنج بار چشمک(

Blink OFFBlink Blink Blink Blink

.پيستون كمپرسور قفل شده است:شواهد عيني

ندارد:علت وجود پيستون طبيعي كاركرد امكان ديده، آسيب پيستون يا سيلندر كرده، پيدا نشت سيلندر درون به روغن .روغن به درون سيلندر نشت پيدا كرده، سيلندر يا پيستون آسيب ديده، امكان كاركرد طبيعي پيستون وجود ندارد : علت 
.همچنين قفل شدگي كمپرسور به علت ورود شئ خارجي در كمپرسور امكان پذير مي باشد 

جهت رفع  قفل شدگي پيستون . در صورت ايراد برطرف نگرديد. ابتدا اتصاالت را چك كرده، دستگاه را از برق جدا نمايد
كه درصفحات قبل طرز ساخت آن ) راه انداز(را با استفاده از تستر  TCA34831501 و TCA3497150كمپرسور ها با پارت 

.شرح داده شد راه ندازي نماييد
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3 .LED  ايتورتر و . (مي شود) خاموش و روشن(هفت بار چشمكIPM(

Blink OFFBlink Blink Blink Blink Blink Blink

. IPMكشي بيش از حد به علت اتصال كوتاه در –شامل جريان : شواهد عيني 

.معيوب شده است  IPM: علت 
.، صفر اهم مي باشد Aمقدار مقاومت بين نقاط واقع در منطقه ر ع و بين و بر ي هم ر

.ثانيه مي كند  20كمپرسور خاموش شده و سعي به روشن شدن بعد از : نحوه عملكرد 

A
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4 .LED  ايراد جرياني. (مي شود) خاموش و روشن(شش بار چشمك(

Blink OFFBlink Blink Blink Blink Blink

.كشي بيش از حد به علت بار اضافي –شامل جريان : شواهد عيني 

:علت 
مي باشد) درجه سانتيگراد 43باالي (دماي محيط بيش از حد معمول 

در اين حالت ؛. افزايش پيدا كرده است) به علت عدم وجود جريان مناسب( دماي كندانسور 
ا ش ك اش ك ازگش كا ا ش خا ا ك شIPMف معيوب شده IPMفن كندانسور خاموش بوده، امكان بازگشت پيستون در كمپرسور وجود نداشته، كمپرسورمعيوب شده و يا 

.است
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.دقيقه مي كند  6كمپرسور خاموش شده و سعي به روشن شدن بعد از : نحوه عملكرد 



F-TS-15: شماره سند فرم سرويس بولتن
01  :شماره بازنگري 

عيب يابي عدم كاركرد كمپرسور خطي   روش:عنوان
1393/08/6 :ثبتتاريخ كارخانه سازنده :ارائه دهنده راه حلGISSVCB14053:بولتنشماره سرويس 

كليه نمايندگان :كنندهواحد درخواست محمدحسين طاهريان:پديد آورندهنمايندگان شركت مشتريان گلديران:دامنه كاربرد

تاييديه كارشناس دفتر منطقه اي   TCA3497150و  TCA34831501به شماره پارت هاي  جهت تعويض كمپرسور: تذكر مهم
اشد م ي و .ضروري مي باشدض
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