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بررسی  ايراد و خطاها–تعمير دستگاه يخچال و سايد 

1  .Er FS ) سنسور فريزرخطاي(
راهنماي تعميرنتيجهبررسيموارد ي

اتصاالتبررسي

0Ωتعويض سنسوراتصال كوتاه

OFFسيم كشي خارجيقطعي
گ القا قان ل(ا ا لطا )قا

بررسي مقاومت سنسور از روي برد 
)مقابلمطابق با جدول(بررسي دما و مقاومتنرمالمقادير ديگر



بررسی  ايراد و خطاها–تعمير دستگاه يخچال و سايد 

) سنسور يخچالخطاي (  Er rS .2
تعميرنتيجه راهنماي

موارد بررسي  

راهنماي تعميرنتيجه

0Ωتعويض سنسوراتصال كوتاه

OFFسيم كشي خارجيقطعي

بررسي اتصاالت 
بررسي مقاومت سنسور از روي برد 

)مقابلمطابق با جدول (بررسي دما و مقاومتنرمالمقادير ديگر
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بررسی  ايراد و خطاها–تعمير دستگاه يخچال و سايد 

.
)به غير از چهار درب( Er R2)(خطای سنسور يخچال . 3

موارد بررسی

االت ات

راهنماي تعميرنتيجه

0Ωكوتاه تعويضسنسوراتصال بررسی اتصاالت
بررسی مقاومت سنسور از روی برد 

0Ωتعويض سنسوراتصال كوتاه

OFFسيم كشي خارجيقطعي

)مقابلمطابق با جدول(بررسي دما و مقاومتنرمالمقادير ديگر ر ي لير ور و ي ولبرر ج ب بلبق



بررسی  ايراد و خطاها–تعمير دستگاه يخچال و سايد 

.
شود چك كانكتور

آآ گيریاندازه عمليات

) يخسازسنسور خطاي (   Er‐IS 
.3

آبي چك شود- سيم هاي آبي گيریاندازه عمليات

0 Ω اتصال کوتاه سنسور تعويض

قطع باز اتصال استفاده از سيم کشی خارجی

ديگر مقادير نرمال  دما و رطوبت را مطابق جدول زير چک
کنيد
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بررسی  ايراد و خطاها–تعمير دستگاه يخچال و سايد 

4.Er FdS  ) فريزرسنسور ديفراست خطای(
ان6 ا

موارد بررسی 
راهنماي تعميرنتيجه

0Ωتعويض سنسوراتصال كوتاه

OFFخارجيقطعي كشي سيم
بررسی اتصاالت 

بررسی مقاومت سنسور از روی برد 

OFFسيم كشي خارجيقطعي
)مقابلمطابق با جدول (بررسي دما و مقاومتنرمالمقادير ديگر



بررسی  ايراد و خطاها–تعمير دستگاه يخچال و سايد 

)خطای هيتر ديفراست(  Er dH گسكت را چك كنيد. 5

قسمت ديفراست چك شود

قطعه اهم مقدار عمليات

ترموفيوز 0 Ω چک شود 3 مرحله

ديگرمقادير تعويض ترموفيوز

سنسور 
ديفراست

يوز
موف

تر )المنت(هيتر 34~42 Ω چک شود 3 مرحله

ديگر مقادير تعويض هيتر

سنسور 0 Ω چک شود 3 مرحله

قطع از سيم کشیاستفاده
هيتر ديفراست

: 3مد تست 
مرتبه فشار  3ميكروسوئيچ روي برد اصلي را 

دهيد

م
خارجی تنها در مدل های چهار  3تست مد : نکته

برای مدل . موجود است) NEXT(درب 

گ
 3آبي از كانكتور - ولتاژ بين سيم هاي نارنجي
روي برد اصلي چك شود ولت بود  240~220در صورتي كه ولتاژ بين 

رفته و در غير ايصورت برد  5به مرحله 
گردد تعويض اصل

مد نظر2های ديگر سايد تست مد

.می باشد
اصلي تعويض گردد

:مد تست نرمال 
مرتبه1ميكروسوئيچ روي برد اصلي را 

ديگر فشار دهيد

3آبي از كانكتور- ولتاژ بين سيم هاي نارنجي
روي برد اصلي چك شود ولت بود240~220در صورتي كه ولتاژ بين

 0برد اصلي تعويض گردد و در صورتي كه 
ولت بود ايرادي ندارد



بررسی  ايراد و خطاها–تعمير دستگاه يخچال و سايد 

.

: 1مد تست 
مرتبه   1ميكروسوئيچ روي برد اصلي را 

فشار دهيد 6 Er FF.)خطای فن فريزر(

 چك فن هواي جريان و شده باز فريزر درب
 به نداشتوجودهواجريان كه صورتي در.شود

 4 مرحلهبهاينصورت غير در و رفته 3 مرحله
برويد

فن فريزر چك شود فن را با دست بچرخانيد در صورتي كه به 
سختي حركت مي كرد فن موتور را

.تعويض كنيد
احتمال زنگ زدگي داخل موتور به علت رطوبت* 

وولتاژ فن موتور چك شود چ ور و ن ژ و
Point گيری اندازه عمليات

(2) – (3) ولت 7زير   برد اصلی تعويض

(1) – (3) 0 ~ 5 ولت   تعويض موتور فن

7كانكتور 



بررسی  ايراد و خطاها–تعمير دستگاه يخچال و سايد 

.

: 1مد تست 
مرتبه   1ميكروسوئيچ روي برد اصلي را 

فشار دهيد 6 Er FF.)خطای فن فريزر(

 چك فن هواي جريان و شده باز فريزر درب
 به نداشتوجودهواجريان كه صورتي در.شود

 4 مرحلهبهاينصورت غير در و رفته 3 مرحله
برويد

فن فريزر چك شود فن را با دست بچرخانيد در صورتي كه به 
سختي حركت مي كرد فن موتور را

.تعويض كنيد
احتمال زنگ زدگي داخل موتور به علت رطوبت* 

وولتاژ فن موتور چك شود چ ور و ن ژ و
Point گيری اندازه عمليات

(2) – (3) ولت 7زير   برد اصلی تعويض

(1) – (3) 0 ~ 5 ولت   تعويض موتور فن

7كانكتور 



بررسی  ايراد و خطاها–تعمير دستگاه يخچال و سايد 

.

: 1مد تست 
مرتبه   1ميكروسوئيچ روي برد اصلي را 

فشار دهيد 6 Er FF.)خطای فن فريزر(

 چك فن هواي جريان و شده باز فريزر درب
 به نداشتوجودهواجريان كه صورتي در.شود

 4 مرحلهبهاينصورت غير در و رفته 3 مرحله
برويد

فن فريزر چك شود فن را با دست بچرخانيد در صورتي كه به 
سختي حركت مي كرد فن موتور را

.تعويض كنيد
احتمال زنگ زدگي داخل موتور به علت رطوبت* 

وولتاژ فن موتور چك شود چ ور و ن ژ و
Point گيری اندازه عمليات

(2) – (3) ولت 7زير   برد اصلی تعويض

(1) – (3) 0 ~ 5 ولت   تعويض موتور فن

7كانكتور 



تست :1مد

)ارور فن يخساز )Er IF .7

: 1مد تست 
مرتبه   1ميكروسوئيچ روي برد اصلي را 

فشار دهيد

  فن هواي جريان و شده باز يخچال درب
ا ااكشكخ  هوا جريانكهصورتي در .شود چك يخساز
 غير در و رفته 4 و 3 مرحله به نداشت وجود

برويد5 مرحله به اينصورت
شود چك كانكتور

فن موتور چك شود

فن را با دست بچرخانيد در صورتي
كه به سختي حركت مي كرد فن  

.موتور را تعويض كنيد

علت* به موتور داخل زنگزدگي واحتمال چ ور و ن احتمال زنگ زدگي داخل موتور به علت*
رطوبت

ولتاژ فن موتور چك شود Point گيری اندازه عمليات

(2) – (3) ولت 7زير   برد اصلی تعويض

(1) – (3) 0 ~ 5 ولت   تعويض موتور فن

7كانكتو 7كانكتور
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Er (ارور فن کندانسور ) CF 8 .
: 1مد تست

مرتبه1ميكروسوئيچ روي برد اصلي را
فشار دهيد

شودچكموتورفنچرخش شود چك موتورفنچرخش
  مرحله به نداشت وجود هوا جريان كه صورتي در
برويد4 مرحله به اينصورت غير در و رفته3

فن كندانسور و قاب فن چك شود فن را با دست بچرخانيد در صورتي كه به 
سختي حركت مي كرد فن موتور را تعويض  

.كنيد

ولتاژ فن كندانسور چك شود Point گيری اندازه عمليات

(2) – (3) ولت 7زير   برد اصلی تعويض

(1) – (3) 0 ~ 5 ولت   تعويض موتور فن

7كانكتور 
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بررسی  ايراد و خطاها–تعمير دستگاه يخچال و سايد 

.
Er(خطای سنسور مخزن آب   SS(

موارد بررسیا

بررسی اتصاالت 
ن ت اقا آ ت اش300تا6قا ا ل ک .کيلواهم باشد300تا6مقاومت آن بايد بين :بررسی مقاومت سنسور



بررسی  ايراد و خطاها–تعمير دستگاه يخچال و سايد 

Er(خطای کيت يخساز  . It(

موارد بررسی

االت بررسی اتصاالتات

ولت   12تا  5ولتاژ خروجی بين : بررسی ولتاژ خروجی موتور يخساز 

باشد .بايد باشدبايد

بررسی وضعيت يخساز 
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:مد هاي تست  

: 1مد تست 
كند- مي كار توان ماكزيمم با كمپرسور

:2مد تست 
شود م ته ب دم

:3مد تست 
شود م فعال است ديف مت ت(ق ه كمپرسور با ماكزيمم توان كار مي كند  

دمپر باز مي شود ‐
تمامي فن ها كار مي كنند ‐

هيتر(قسمت ديفراست فعال مي شوددمپر بسته مي شود-
)ديفراست روشن مي شود

:هيتر درب بار   
.مي باشد kΩ 7اهم هيتر ديفراست حدود 

:سولنوئيد گپ يخريز  
.مي باشدΩ9.9 ~ 12.1اهم سولنوئيد



:موتور گيربكس يخريز 
.مي باشدمطابق جدول زير  3و  2و  1اهم موتور گيربكس بين نقاط 

Point Pointگيریاندازه گيریاندازه

(1) – (2) 111~151 Ω

(1) – (3) 69~94 Ω
(3)(3) :دمپر 

.مي باشدمطابق جدول زير  3و  2و  1اهم دمپر بين نقاط 
آبي

قرمز

Point گيریاندازه

4مقدار اندازه گيري شده 

سفيد

زرد         

Point ازه يریا

(2) – (3) 373~456 Ω

(1) – (3) 373~456 Ω

:سنسور سنجش مقدار آب   
سنسور قسمتاهم در كه آب مقدار سنجش سنجش مقدار آب كه در قسمتاهم سنسور

.مي باشدΩ 30 ~ 4شير برقي قرار دارد  

4مقدار اندازه گيري شده 



Er-gF)Flowپيام meter sensor(نمايشگردرSXSدادهنمايش

شده مشاهده :ايراد

Er-gF)Flow پيام meter sensor(نمايشگردرSXS دادهنمايش
  آب کم فشار يا و آب ورودی يا فلومتر خطای معنای به پيام اين .شود می

باشد می ورودی

ا ا آ ه ل ل

:ير  
  آب فشار سنجش سنسور در ايراد يا ورودی آب فشار بودن کم صورت در

  Er-gF ارور باشد، می وصل دستگاه پايين برقی شير به که شهر ورودی
.شود می ظاهر

:دليل به وجود آمدن ايراد

 و مشکی سيم است کافی ” آب فشار سنجش سنسور ” کردن چک برای
ممتغيرکيلواهم30تا4بينآنمقاومتوکنيماهمچکراآنقرمز

ايراد رفع جهت :اقدا

میمتغير کيلواهم30تا4بينآنمقاومتوکنيماهمچکراآنقرمز
.باشد

.باشد می DC ولت 5 سنسور اين ورودی برق يادآوريست به الزم

عکس سری مدلهای
 GR‐M931*,GR‐M929*

:اقدام جهت رفع ايراد
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شگOFFا ا شSXSن ا ناهااشان

درب 4در مدل های سايد  OFFنمايش پيام  :هدف

ا ا آ ه ل ل

عدممعنای به پياماين.شودمیدادهنمايشSXSنمايشگردرOFF پيام
 .شود می فعال نمايشگر و داخلی های LED تنها و بوده کمپرسور فعاليت
  فاقد دستگاه و شده طراحی ها فروشگاه در نمايش جهت حالت اين

.باشد می سرماسازی
:دليل به وجود آمدن ايراد

 نمايندگی توسط فروشگاه درخواست با است ممکن مورد اين شدن فعال
هادکمه فشردنبااشتباهبهمشتریياباشدپذيرفتهصورتتعميرات

:اقدام جهت رفع ايراد

پ
.باشد کرده قطع را کمپرسور فعاليت

لااذا ااا ا :دهيممیانجامترتيببهرازيرمراحلپياماينحذفبرای

.کنيم می باز را يخچال درب ابتدا  

fک iاکاگا

1

ICEدکمههمزمانوگيريممیراRefrigeratorدکمه  2 PLUS.سهرا
 تغيير قابل دماهای و شده شنيده بوق صدای  تا دهيم می فشار مرتبه
. شوند نمايان نمايشگر در يخچال و فريزر به مربوط

1ازکشقازاتگاشاخ ق5 قاق 3

2

1ازبعدوکشيدهبرقازرادستگاهشاخه دو   ~ برقبهمجددا دقيقه5
.کنيم می وصل

3



ا OFF شگ ا ن SXS ش ا ناهااشان

فوت 33در مدل های سايد  OFFنمايش پيام  :هدف

ا ا آ ه ل ل

OFFپيام نمايشگردر SXS عدممعنایبهپياماين.شودمیدادهنمايش 
LED تنها و بوده کمپرسور فعاليت  اين .شود می فعال نمايشگر و داخلی های 

 می سرماسازی فاقد دستگاه و شده طراحی ها فروشگاه در نمايش جهت حالت
.باشد

:دليل به وجود آمدن ايراد

 نمايندگی توسط فروشگاه درخواست با است ممکن مورد اين شدن فعال
فعاليتهادکمه فشردنبااشتباهبهمشتریياباشدپذيرفتهصورتتعميرات

:اقدام جهت رفع ايراد

پ
.باشد کرده قطع را کمپرسور

لااذا ااا ا :دهيممیانجام ترتيببهرازيرمراحلپياماينحذفبرای

.کنيم می باز را يخچال درب ابتدا  

ک f i کاگا ا

1

دکمه 2 Refrigerator دکمههمزمانوگيريممیرا Express Frz. سه را 
 تغيير قابل دماهای و شده شنيده بوق صدای  تا دهيم می فشار مرتبه

. شوند نمايان نمايشگر در يخچال و فريزر به مربوط

ازکشقازاتگاشاخ 1 5 ق قاق 3

2

ازبعدو کشيده برقازرادستگاهشاخهدو  1 ~ 5 برقبهمجددادقيقه 
.کنيم می وصل

3

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



OFF Mode - نمايش دما به صورت شمارنده در مدل های دوقلو :هدف

:ايراد مشاهده شده
 افزايشی شمارنده صورت به فريزر در که شمارنده صورت به دما نمايش
الد ندتهخ ا انکاهشش ا دن نش ناهاا

ا ا آ ه ل ل

معنایبه پيام اين.شودمینمايانکاهشیشمارندهصورتبهيخچالدر و
  می فعال نمايشگر و داخلی های LED تنها و بوده کمپرسور فعاليت عدم
 فاقد دستگاه و شده طراحی ها فروشگاه در نمايش جهت حالت اين .شود

.باشد می سرماسازی
:دليل به وجود آمدن ايراد

 نمايندگی توسط فروشگاه درخواست با است ممکن مورد اين شدن فعال
 ها دکمه فشردن با اشتباه به مشتری يا باشد پذيرفته صورت تعميرات
ت ال اشکقطاکف

:اقدام جهت رفع ايراد

.باشدکردهقطعراکمپرسورفعاليت

لااذا ااا ا

1

2

:دهيممیانجامترتيببهرازيرمراحلپياماينحذفبرای

.کنيم می باز را يخچال درب ابتدا  

fک iاکاگا

3

ExpressدکمههمزمانوگيريممیراRefrigeratorدکمه  2 Frz.را
 تغيير قابل دماهای و شده شنيده بوق صدای  تا دهيم می فشار مرتبه سه

. شوند نمايان نمايشگر در يخچال و فريزر به مربوط

1ازکشقازاتگاشاخ ق5 قاق 1ازبعدوکشيدهبرقازرادستگاهشاخه دو  3 ~ برقبهمجددا دقيقه5
.کنيم می وصل



ايرادات - کمپرسور خطی 
درهر زمانيکه اين عملکردها فعال شوند ؛.  عملکرد مختلف جهت حفاظت کمپرسور خطی و برد طراحی شده است  6

گ

انداز ا د تاخ ان ز ک ش ه ت داد ت

  LEDچشمک می زند و تازمانيکه ايراد رفع نشود ادامه پيدا خواهد کرد)سبز رنگ(روی برد.

.کمپرسور بعد از زمان تعيين شده، مجددا روشن می شود   

)جهت بررسی(علت و احتماالت  زمان تاخير در راه اندازی
کمپرسور

تعداد مرتبه چشمک
LEDزدن المپ 

کمپرسور جريان يا ولتاژ ايراد 30” 1

”00  ’1  )اندازی راه( اوليه زنی ضربه حلت در پيستون ماندن باقی واسطه به کمپرسور فعاليت عدم 2

کمپرسوربرقاتصاالت قطعی 2’ 00” پ4

کمپرسور شدگی قفل 2’  30” 5

بار اضافه علت به حد از بيش کشی جريان 6’  00” 6

کمپرسور انداز راه IPM بودن معيوب 20’’ 7

يخچال قسمت در اتصاالت بودن معيوب - 8
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آشنايی با سيکل تبريد
كمپرسور به مربوط هاي خطا .2
  
 تعدادصورت درخطي،هايكمپرسورهوشمندعملكردبهتوجه با

چشمک
راهنمای تعميرعلت 

داده نشانخطابردرويبرهاكمپرسورايننامناسبعملكرد
.شود مي

 با كه است، شده طراحي برد روي بر LED يك منظور اين براي
جه اعهت ادان حه(ا ن)زش كLEDا زندچش

و وصل برق قطع.1برد2
تعويض برد.2

قطع و وصل برق.1قفل شدن پيستون5
برد.2 تعويض ويض بر.2.زند ميچشمكLEDاين)زيرشرحبه(ايرادانواعبهتوجه
تعويض کمپرسور.3

برق قطع و وصل.1اضافه جريان6
تعويض برد.2
تعويض کمپرسور.3

قطع و وصل برق.1برد7
تعويض برد.2

LEDخاموش شدن  تعداد روشن وزمان خاموش بودن كمپرسورايراد

2ثانيه60.از شرايط عادي خارج شده استپيستون

5ثانيه 150.پيستون قفل شده است

6ثانيه 360.از مقدار عادي تجاوز كرده است جريان

IPM)د)د دا اد ه2ا 7ثان IPM)7ثانيه20.ايراد دارد)برد



آشنايی با سيکل تبريد
IPMبررسی عملکرد ايرادات - کمپرسور خطی 

– COMMبررسی مقدار ولتاژ بين پايه های   POWER  وFULL – COMM )همانطور که در شکل ذيل مشخص می باشد (

Con201

Power

COMM FULL

از ولتاژ اينکه از کردن حاصل اطمينان برای ابتداي رسدIPMبررس م کمپرسور به .به کمپرسور می رسدIPMبررسی ابتدايی برای اطمينان حاصل کردن از اينکه ولتاژ از 
بررسی ولتاژ خروجی .در حقيقت، مسلم شدن اين موضوع که ايا کمپرسور به صورت عادی فعال می باشد•

.در حين فعاليت سيکل تبريد

.  ميباشد ACولت  230تا  ACولت  10با فعاليت عادی کمپرسور، بازه فعاليت کمپرسور از •



آشنايی با سيکل تبريد
سيم کشی و کمپرسورايرادات - کمپرسور خطی 

.را اندازه گيری می کنيم  Cو  A ،Bمقدار مقاومت بين هر کدام ار نقاط 

PO COBA

)مقاومت بينهايت(اندازه گيری مقاومت بين برق ورودی در کمپرسور و زمين دستگاه : سنجش مقاومت 

PO CO
PO: Power
FL : Full
CO: Common

1

R i t

2

FL
Resistance

1. CO-PO 3 ~ 5Ω

2. CO-FL 5 ~ 9Ω

مقدار تناوب به اين علت است که اين مقاومت باتوجه به دمای محيط 
.و کارکرد دستگاه متغير خواهد بود 

مولتی
متر

OLP Check(0~1 ohm)

C

مولتی
متر

زمين

) بی نهايت(سنجش مقاومت  

متر
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نحوه تست كمپرسور خطي
1تست 

باري ب حالت در را كمپرسور پيچ سيم مقاومت اول مرحله قطع(در كنيم)برق م .چك .چك مي كنيم)برق قطع(در مرحله اول مقاومت سيم پيچ كمپرسور را در حالت بي باري
سيم پيچ هاي ) مقاومت(بهترين راه براي بررسي كمپرسوري كه به كاركرد آن مشكوك هستيم اندازه گيري امپدانس 

:بدين منظور به ترتيب زير عمل مي كنيم . كمپرسور است
.را باز كرده و به وسيله اهم متر ،مقدار مقاومت دو سر سيم پيچ كمپرسور را چك مي كنيمOLPابتدا يمب ي چ ر ور مپر پيچ يم ر و و ر ر م ي و ب و ر ز ب ر

.اهم باشد 8~6مطابق با استاندارد كمپرسور هاي خطي ،رنج مقاومت كمپرسور بايد بين 
.حال اگر مقدار مقاومت خارج از اين رنج بود كمپرسور معيوب است 

:رابطه زير مي تواند اين امر را اثبات كند ر ر ن و ي ر ز ر
R=ρL/A
ρ :  مقاومت ويژه
L : ل ط

PO: Power
CO: Common

L :  طول سيم پيچ 
A : سطح مقطع سيم پيچ PO

C

CO

Ohm
Tester

ک ت قا ک ک

Hermetic terminal

چک کردن مقاومت کمپرسور

مقاومت

CO-PO 6~ 8Ω



2تست 
.چك مي كنيم ) برق وصل(در مرحله دوم جريان ورودي سيم پيچ كمپرسور را در حالت زير بار

از ت ك د ا ك دي ان ج اكز خط هاي ك د تاندا ا ا ق اشد1طا آ .آمپر باشد 1مطابق با استاندارد كمپرسور هاي خطي ،ماكزيمم جريان ورودي كمپرسور بايد كمتر از
:آمپر بيشتر بود مي تواند دو دليل اصلي داشته باشد كه بايد حتما چك شوند  1حال اگر مقدار اندازه گيري شده از 

a(كيپي در چرخه ي سرمايش
b(سو كمپ ودي و د گاز فشا افزايش b(افزايش فشار گاز در ورودي كمپرسور

1

Amper

چک کردن جريان کمپرسور

p
Tester

جريان

مدار باز ~ 1 A
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بررسی عملکردايرادات - کمپرسور خطی 

1 .LED  می شود) خاموش و روشن(يکبار چشمک.

چشمک زدن

خاموش

چشمک زدن

خاموش

.ايراد ولتاژ يا جريان مربوط به کمپرسور : شواهد عينی 
.بررسی ولتاژ و جريان کمپرسور و همچنين ولتاژ خازن راه انداز زمانيکه کمپرسور خاموش می باشد 

عملکرد از:نحوه بعد شدن روشن به سع و شده خاموش کند30کمپرسور م ثانيه

Protection
logic Blink 1 time

.ثانيه می کند30کمپرسور خاموش شده و سعی به روشن شدن بعد از:نحوه عملکرد

logic (FCT 0) Check B1

Out of spec?
(2 2 2 8 ) Replace Driver PCB

Y
(2.2 – 2.8V) Replace Driver PCB

Reset Power

N
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بررسی عملکردايرادات - کمپرسور خطی 

2 .LED  می شود) خاموش و روشن(دوبار چشمک.

چشمک زدن

خاموش

چشمک زدن

خاموش

چشمک زدن چشمک زدن

.پيستون کمپرسور زمانيکه در حالت ضربه زنی قرار گرفته، مانعی از عملکرد آن جلوگيری می کند : شواهد عينی 
.چشمک می زندLEDزمانيکه کمپرسور بهيچ وجه کار نمی کند و:1علت چ

.ممکن است سيم کشی بين کمپرسور و برد اصلی معيوب باشد : 1موارد مورد بررسی 

.چشمک می زند  LEDو ) خاموش و روشن شود(زمانيکه کمپرسور بطور متناوب کار کند :  2علت 
: 2موارد مورد بررسی

.فن کندانسور يا فن اواپراتور روشن نشوند      
نشتی گاز از دستگاه     
کيپی لوله موئی     

.کمپرسور خاموش شده و سعی به روشن شدن بعد از يک دقيقه می کند : نحوه عملکرد 



بررسی عملکردايرادات - کمپرسور خطی 

3.LEDقفل شدگی پيستون. (می شود)خاموش و روشن(پنج بار چشمک(

Blink OFFBlink Blink Blink Blink

ا اش ش قفل ک .پيستون کمپرسور قفل شده است:شواهد عينی

.روغن به درون سيلندر نشت پيدا کرده، سيلندر يا پيستون آسيب ديده، امکان کارکرد طبيعی پيستون وجود ندارد : علت 
.همچنين قفل شدگی کمپرسور به علت ورود شئ خارجی در کمپرسور امکان پذير می باشد 

.دقيقه می کند  2:30کمپرسور خاموش شده و سعی به روشن شدن بعد از : نحوه عملکرد 
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بررسی عملکردايرادات - کمپرسور خطی 

4LEDچشمک بار روشن(شش و شود)خاموش جريانی(می )ايراد 4.LEDايراد جريانی. (می شود)خاموش و روشن(شش بار چشمک(

Blink OFFBlink Blink Blink Blink Blink

.کشی بيش از حد به علت بار اضافی –شامل جريان : شواهد عينی 

:علت 
می باشد) درجه سانتيگراد 43باالی (دمای محيط بيش از حد معمول 

در اين حالت ؛. افزايش پيدا کرده است) به علت عدم وجود جريان مناسب( دمای کندانسور 
ا ش ک اشت ن ک ت ازگشت کا ا ش خا ان کن تIPMف ا ش .معيوب شده استIPMفن کندانسور خاموش بوده، امکان بازگشت پيستون در کمپرسور وجود نداشته، کمپرسورمعيوب شده و يا

.دقيقه می کند  6کمپرسور خاموش شده و سعی به روشن شدن بعد از : نحوه عملکرد 



بررسی عملکردايرادات - کمپرسور خطی 

4 .LED  ايتورتر و . (می شود) خاموش و روشن(هفت بار چشمکIPM(

Blink OFFBlink Blink Blink Blink Blink Blink

. IPMکشی بيش از حد به علت اتصال کوتاه در –شامل جريان : شواهد عينی 

.معيوب شده است  IPM: علت 
نطقه اق نقاط ت قا ا اشAق ا ف .، صفر اهم می باشد Aمقدار مقاومت بين نقاط واقع در منطقه

.ثانيه می کند  20کمپرسور خاموش شده و سعی به روشن شدن بعد از : نحوه عملکرد 

AA



C1مدار کش سيم بررس ؛

سيم کشی و کمپرسورايرادات - کمپرسور خطی 

C1؛ بررسی سيم کشی مدار
C2 ؛ بررسی کمپرسور

.دستگاه خاموش ميکنيم :  1مرحله 
.را می سنجيمOLPوAمقاومت نقطه:2مرحله م

)مقاومت بينهايت(سيم کشی را بررسی می کنيم :  3مرحله 
.را می سنجيم  Bمقاومت نقطه :  4مرحله 
. Cبررسی نقطه :  5مرحله 

دستگاه خاموش
بررسی مقاومت

نقطه 
A

اتصاالت سيم کشی
درست

.می باشد 

بررسی 
سيم کشی
کمپرسور

N

Y Y

NN N
بررسی
OLP

OK

تعويض
OLP

بررسی مقاومت
نقطه 

B

بررسی مقاومت
نقطه 

C

تعويض
کمپرسور

N N بررسی
ترمينالها و سوکتهای

کمپرسور

معيوب بودن
کمپرسور

YN

ايراد در قسمت 
A , B

ايراد در قسمت 
B , C

Y Y
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