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خنک کاری کمپرسورها 

 

صهاًیکِ دس کاستشدّای دها پاییي تا کوپشسَسّای یک هشحلِ ای استفادُ هی ضَد، دهای  R-22هثشد

دیسطاسط کوپشسَس تیص اص حذ افضایص یافتِ ٍ اص حذ استاًذاسد کوپشسَسّا تیطتش هی ضَد کِ ایي اهش تاعث 

-R-407A ،R-407C  ٍRهثشدّای دیگش هاًٌذ .هی ضَد سٍغي کوپشسَس پایذاسی تلٌذ هذت ًذاضتِ تاضذ

407F تشای جلَگیشی اص افضایص دهای دیسطاسط ٍ داغ ضذى . ًیض ّویي سفتاس سا اص خَد ًطاى هی دٌّذ

 . سیلٌذسّا اص سٍش تضسیق هثشد تِ کوپشسَس استفادُ هی ضَد

 

 دس ایي سٍش تش سٍی سشسیلٌذس کوپشسَس یک سٌسَس دها ًصة هی ضَد، تا افضایص دهای 1هطاتق تا ضکل

فشستادُ ٍ دسًتیجِ ضیش تضسیق هثشدتاص  (Module) دیسطاسط، سٌسَس یک سیگٌال تِ سلِ کٌتشل کٌٌذُ

هایع هثشد تضسیق ضذُ تِ . تضسیق هی ضَد (تعذ اص هَتَس)ضذُ ٍ هایع هثشد تِ هحفظِ هکص کوپشسَس 

کوپشسَس تثخیش ضذُ ٍ تاعث خٌک ضذى گاص هکص عثَسی اص سٍی هَتَس ٍ خٌک ضذى سیلٌذسّا هی ضَد ٍ 

 .دهای دیسطاسط کوپشسَس سا دس حذ ًشهال حفظ هی کٌذ

هایع هثشد تِ گاص هکص تعذ اص عثَس اص سٍی هَتَس تضسیق هی ضَد تا هقذاس هثشد الصم تشای تضسیق تِ حذاقل 

 تشسذ

 

 1ضکل 
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هی سٍد ٍ اًطعاب  (12)یکی تِ سوت اٍاپشاتَس. دٍ اًطعاب هی ضَد (10) هایع هثشد اص سسیَس2هطاتق تا ضکل

تَسط  (7)ٍ سایت گالس (8)تِ سوت کوپشسَس سفتِ ٍ پس اص عثَس اص فیلتش دسایش 10mmدیگش تا قطش 

 .تِ کوپشسَس تضسیق ضذُ ٍ خٌک کاسی اًجام هی دّذ (4)ضیشتضسیق

 

 

 2ضکل 

 

سسیذُ ٍ تِ  (5) تِ ضیشتضسیق4هایع هثشد تَسط لَلِ ضواسُ.  ًوای ٍاقعی کوپشسَس سا ًطاى هی دّذ3ضکل

 .یک في ًیض تشای خٌک کاسی تش سٍی سشسیلٌذس کوپشسَس قشاس گشفتِ. کوپشسَس تضسیق هی ضَد
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 3ضکل 

 

تشای ایٌکِ کوپشسَس دس ظشفیت ٍ ساًذهاى هٌاسة کاس کٌذ تضسیق هثشد تایذ هحذٍد تِ صهاًی تاضذ کِ ًیاص 

 است ٍ دهای دیسطاسط کوپشسَس تیص اص حذ افضایص هیاتذ

 جشیاى هایع هثشد ٍسٍدی تِ ضیش تضسیق تایذ تذٍى حثاب تخاس تاضذ، تشای ایي هٌظَس اًطعاب ضیش تایذ اص 

  قسوت افقی لَلِ هایع گشفتِ ضَد

.سَپشّیت تِ حذاقل تشسذ   

جزب حشاست اص خط هکص تاعث افضایص سَپشّیت تخاس هثشد هی ضَد کِ ًتیجِ آى افضایص تضسیق هایع تِ 

 کوپشسَس است کِ تش سٍی ساًذهاى ٍ ظشفیت کوپشسَس تاثیش هی گزاسد

 سَپشّیت ضذى هثشد دس اٍاپشاتَس دس حذاقل هوکي ًگاُ داضت ضَد

اٍاپشاتَس ٍ کٌذاًسَس کن دس ًظش گشفتِ ضَد  هیضاى  دلتا تی    

دس ًظش گشفتِ ضَد هیلی هتش 10 سایض لَلِ اًطعاب تِ ضیشتضسیق حذاقل    

هیکشٍى استفادُ 25دس خط تضسیق هایع قثل اص ضیش تضسیق اص یک فیلتش دسایش تا قثلیت حزف رسات تِ سیضی 

 ضَد

  کاس هی کٌٌذ اص یک في تش سٍی سشسیلٌذس کوپشسَس استفادُ ضَد22دس کوپشسَسّایی کِ تا هثشد 

دس سیستن ّایی کِ اص تضسیق هایع هثشد استفادُ هی ضَد، کٌذاًسَس تِ سٍش هعوَل  اًتخاب کٌذاًسَس

 اًتخاب هی ضَد ٍ تضسیق هثشد تِ کوپشسَس تاثیشی تش سٍی ظشفیت کٌذاًسَس ًذاسد

 

 www.hvac-eng.comهٌثع 

koohi2012@gmail.com

koohi2012@gmail.com

koohi2012@gmail.com

koohi2012@gmail.com

ed
Typewritten Text
defrost.ir بانک اطلاعات رایگان تعمیرکاران و قطعه فروشان لوازم خانگی




