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 نصب یونیت خارجی

محل نصب یونیت خارجی باید به نحوی انتخاب شود که هوای خروجی و صدای حاصل از دستتاا    .1

 .مزاحمتی برای همسایاان ایجاد نکند

دستاا  باید در محلی نصب شود که براحتی هوای مورد نیاز توسط آن دمید  شود. در صورت عتد    .2

ه هوای رفت کندانسور، مجدد برگشت می شود و باعث متی گتردد کمسرستور اور تد     رعایت این نکت

 .کند

 .خروجی و ورودی دستاا  نباید پوشانید  شوند .3

 .محل نصب باید استحکا  الز  را جهت تحمل وزن دستاا  را داشته باشد .4

 .در محل نصب نباید خطر نشت گاز های قابل اشتعال وجود داشته باشد .5

یت روی با کن یا  به پنجر  بته علتت وجتود ارتعاشتات کمسرستور از  ترز  گیتر        در صورت نصب یون .6

مناسب یا در صورت نیاز از منجیت استفاد  کنید و در صتورت استتفاد  از اتصتال پتیم و مهتر  در      

 .اسکلت ناهدارند  یونیت داخلی حتما از واشر فنری استفاد  کنید

ر نباید در معتر  تتابم مستتقیف آفتتاب قترار      حتما توجه فرمایید که یونیت خارجی حتی ا مقدو .7

 .گیرد

تابم مستقیف آفتاب باعث کاهم راندمان کاری کندانسور شد  و در عملکرد سترمایی کتو ر تتا یر     .8

 .منفی خواهد گذاشت

 .در شرایطی که محل نصب جایازین دیاری نداشت، از آفتابایر استفاد  نمایید .9

گزاست، دودکم، هود آشسزخانه و محل های آ تود   یونیت خارجی را در نزدیکی خروجی فن های ا .11

به ذرات معلق در هوا نصب نکنید. این ذرات و چربی ها باعث کثیف شدن ستط  کویتل کندانستور    

 .شد  و ضریب انتقال حرارت آن را کاهم می دهند

فضای الز  جهت انجا  عملیات سرویس و تعمیترات را در ارترای یونیتت ختارجی در ناتر داشتته        .11

 .باشید

ستانتیمتر را رعایتت    81در صورت نصب چند دستاا  یونیت خارجی کنار هف فاصله جانبی حداقل  .12

فرمایید.یونیت های خارجی در صورت مجاورت بصورت موازی تحت تا یر هتوای خروجتی یکتدیار    

 .قرار می گیرند

 نصب یونیت خارجی در ارتفاعی باالتر از یونیت داخلی

 .استفاد  کنید در چنین شرایطی حتما از تله روغن .1

در صورت نصب یونیت خارجی روی با  و شیروانی و سطوح افقی و شیب دار از تتراز بتودن یونیتت     .2

 .ارمینان حاصل کنید



 اسپلیت گازی کولر نصب راهنمای

WWW.OF-TVTO.IR 

 

2 
 

در صورت نصب یونیت خارجی روی با  و شیروانی نیاز به سوراخ کردن سقف جهت عبتور  و ته بته     .3

 .آب بندی کنید سمت پایین، بعد از نصب  و ه ها حتما محل سوراخ را با ماستیک

فضای الز  جهت انجا  عملیات سرویس و تعمیترات را در ارترای یونیتت ختارجی در ناتر داشتته        .4

 .باشید

 .یونیت خارجی را در نزدیکی آنت های ماهوار  بیسیف نصب نکنید .5

در صورتی که دستاا  دارای حا ت گرمایشی باشد درپوش تخلیه آب یونیت داخلی را نصب و مسیر  .6

 .تخلیه آب در نار بایریدمناسبی برای 

 نصب یونیت داخلی

یونیت داخلی را در مجاور یا باالی وسائل گرمازا از قبیل بخاری، شوفاژ و سیستف هتای رروبتت زن    .1

 .اجاق گاز خوراک پزی نصب نکنید

یونیت را در جهتی نصب کنید که جهت پرتاب هوا به سمت وسط اتاق و با حداکثر پوشم محیطی  .2

 .عمل کند

 .ا با توجه به فواصل تعیین شد  نصب کنیدیونیت ر .3

بسته به وضعیت خاص دیوارها و سقف، فواصل الز  را جهت انجا  تعمیرات و سرویس آنی در ناتر   .4

 .گرفته و به فواصل توصیه شد  اضافه کنید

انداز  و فواصل در شکل وضعیت خود یونیت را نشان می دهد. نصب صفحه پشتی منتو  بته ابعتاد     .5

 .پشتی می باشد یونیت و صفحه

 .قبل از نصب صفحه ناهدارند  پشتی یونیت داخلی به جنس و مصا   دیوار توجه کنید .6

در صورتی که دیوار از نوع پیم ساخته و گچی باشد با احتیا  بیشتتری ستوراخ کتاری کنیتد و از      .7

 .رو سالک سایز بزرگتر استفاد  کنید

انی ستفال در زمتان   اشد، مراقب شکستای ناگهدر صورتی که آجر بکار رفته در دیوار از نوع سفال ب .8

  شد.سوراخ کاری با

در چنین مواردی از حا ت چکشی دریل استفاد  نکنید. در نصب صفحه پشتتی از پتیم و رو تسالک     .9

 .کوتاهتر و  ی ضخیف تر استفاد  کنید

ار قبل از انجا  هر نوع سوراخ کاری نقشه صفحه پشتی و موقعیت ستوراخ ختا را بتا متداد روی دیتو      .11

 .مشخص کنید

 .جهت ایجاد سوراخ عبور  و ه و سیف ها، از گرد بر مخصوص استفاد  کنید .11

 .قبل از سوراخ کاری و کثیف شدن محیط با صاحب ملک هماهنای الز  را به عمل آورید .12

 .از پوشم مناسب جهت پرهیز از کثیف شن سطوح افقی و کف اتاق استفاد  کنید .13

ر با کیسه مخصوص استفاد  کنید. در صورت نبود این وسیله می حتی ا مقدور از دریل های جارو دا .14

 .توانید از جاروبرقی بصورت هف زمان استفاد  کنید



 اسپلیت گازی کولر نصب راهنمای

WWW.OF-TVTO.IR 

 

3 
 

 .سوراخ باید با کمی شیب به سمت بیرون ایجاد شود .15

در صورت نصب یونیت داخلی در اتاق پذیرایی و یا دفاتر حتما توجته کنیتد بته دکراستیون محتیط       .16

 .آسیبی وارد نشود

انجا  مراحل نصب و در مراحل مختلف، شخصا محیط کثیف شد  را پاک کنید و نخا ه هتا را  بعد از  .17

 .از محیط خارج کنید

حتما توجه کنید که به وضعیت خروجی  و ه آب کندانس شد  توجه کنید و هر گونه نشتی از محل  .18

 .اتصاالت باعث تخریب رنگ و تبله کردن دیوار خواهد شد

مسی رفت و برگشت و کابل برق را بصورت یک مجموئه  و ه با نوار پرایمر   و ه تخلیه آب،  و ه های .19

 .ببندید

 . و ه تخلیه آب را روری قرار دهید که در سطوح افقی در زیرترین وضعیت قرار گیرد .21

زمان نصب یونیت روی سینی پشتی، ابتدا مجموئه  و ه را از داخل سوراخ عبور داد  و بعد یونیت را  .21

 .نصب کنید

ی و خروجی هوای دستاا  نباید مسدود شود در غیر این صورت جریان هوای خنتک بته همته    ورود .22

 .قسمت های اتاق نخواهد رسید و در عملکرد کو ر اختالل بوجود خواهد آمد

محل نصب باید به نحوی انتخاب شود که اتصال بین یونیت داخلی و خارجی به سهو ت امکان پذیر  .23

اختالی ارتفاع بین یونیت داخلی و خارجی از  حاظ رول مبترد و  باشد. همچنین کمترین مسافت و 

 .کابل در نار گرفته شود

در حین نصب حتما به وضعیت ظاهری نصب توجه شود تا محل قرارگیری  و ه ها و اتصاالت زیبایی  .24

 .محیط نصب را تحت ا شعاع قرار ندهید

وبرقی مخصتوص و پوشتم هتای    در حین سوراخکاری دیوار ها در داخل منزل یا محل کتار از جتار   .25

مناسب استفاد  شود تا محل مورد نار کثیف نشود .خواهشمند است ناافت محیط را بعد از نصتب  

 .به مشتری واگذار نکنید و حتی ا مقدور خودتان انجا  دهید

در صورت نصب یونیت داخلی در اتاق پذیرایی حتما از مشتری نار خواهی الز  را انجتا  دهیتد تتا     .26

 .ه دیوار ها و اشیای تزئینی وارد نشودخسارتی ب

در رابطه با محل تخلیه آب تقطیر از مشتری نار خواهی کنید و در منارق گرمستیری جنتوب بته     .27

اری گیتا  و فضتای ستبز    مشتری توصیه کنید تا از آب حاصل از تقطیر فقط می تواننتد جهتت آبیت   

 د.استفاد  کنن

آب تقطیتر شتد  حاصتل از عملیتات تبریتد وجتود       نصب باید به نحوی باشد که امکان تخلیه  محل .28

 .داشته باشد

از نصب دستاا  در نزدیکی منابع حرارتی، محل های با رروبت باال و در مجتاورت گتاز هتای قابتل      .29

 .اشتعال خودداری کنید

 .محل نصب باید استحکا  الز  برای تحمل وزن دستاا  را داشته باشد .31
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کنید که یونیتت کتامال افقتی    از سقف ارمینان حاصل  با انداز  گیری دو رری سینی پشتی داخلی .31

 د.نصب شو

محل نصب دستاا  باید حداقل یک متر از دیار وسایل برقی نایر  واز  صتوتی و تصتویری و  تواز      .32

 .گرمازا فاصله داشته باشد

 .محل نصب دستاا  باید به نحوی باشد که تعویض و تمیز کردن فیلتر به سهو ت امکان پذیر باشد .33

 .ناا  سوراخ کردن دیوار ابتدا از مته راهنما استفاد  کنیددر ه .34

 .در هناا  عبور  و ه از دیوار بهتر است  و ه خروجی آب در پایین قرار گیرد .35

 .بعد از نصب یونیت داخلی نحو  تمیز کردن فیلتر ها و جا زدن آن را آموزش دهید .36

 .آبتتی استتتفاد  نکنتتدحتمتتا بتته مشتتتری تتتذکر دهیتتد کتته بصتتورت همزمتتان از کتتو ر گتتازی و     .37

کو ر آب رروبت به محیط اضافه می کند و ی کو ر گازی رروبت را از محیط متی گیترد و بصتورت    

 .قطرات آب از  و ه درین آب خارج می کند

  هشدار

 . و ه تخلیه آب یونیت داخلی باید بصورت شیبدار نصب شود

 عملیات لوله کشی مبرد

 :ف زیر را رعایت نمودقبل از عملیات  و ه کشی باید سه اصل مه

 : خشک بودن داخل لوله ها .1

هوا و رروبت نباید وارد  و ه های مبرد شود، زیرا موجب صدمه دیدن کمسرسور و تجهیزات حساس سیستتف  

 .می شود

  ا :ن داخل لوله هتمیز بود .2

ر زمتان  گرد و غبار و ذرات ریز نباید وارد  و ه های مبرد شود زیرا موجب گرفتای سیستتف شتد  و بته مترو    

 .موجب بروز مشکالت زیادی می شود

  ت :محکم بودن اتصاال .3

اتصاالت، مخصوصا اتصاالت پیچی باید محکف نصب شوند، زیرا در غیر این صورت بیشتترین متوارد نشتتی از    

 .همین قسمت ها می باشد

 آماده سازی و نصب لوله ها 

ی کنید. می توانید اول روی دیوارها را ابتدا فاصله بین یونیت خارجی و داخلی را به دقت انداز  گیر .1

با استفاد  از مداد و خط کم، خط کشی کرد  و سسس با قراردادن متر روی خطو  کشتید  شتد    

 .که مشخص کنند  محل عبور  و ه ها می باشند، فاصله های غیر مستقیف را انداز  گیری کنید
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 . ه را برش دهید% بیشتر از فاصله انداز  گیری شد   و11در هناا  برش  و ه  .2

 و ه را با زاویه صفر درجه ببرید. برش زاویه دار، محدب و یا مقعر باعث بروز نشتی گاز مبرد خواهد  .3

 .شد

از  و ه بر دیسکی در خصوص برش  و ه های مسی استفاد  کنید. استفاد  از ار  آهن بر برای بترش   .4

پلیسه داخل  و ه متی شتود. الز  بتذکر      و ه عالو  بر دندانه دار شدن مقطع  و ه باعث نفوذ براد  و

 .است هناا  استفاد  از  و ه بر دیسکی از روغن استفاد  نکنید

حتمتا مطمت ن شتوید کته      .از ابزار مناسب جهت بر رری کردن پلیسه در مقطع  و ه استفاد  کنید .5

ر پتایین  پلیسه داخل  و ه نفوذ نکند. جهت پرهیز از نفوذ پلیسه در زمان پلیسته گیتری  و ته را ست    

بایرید و یا با پر کردن  و ه با یک پارچه تمیز پلیسه گیری را انجا  دهید و سسس پارچ را با حتیا  

 د.پایین خارج کنی و به صورت سر

  هشدار 

در صورت نفوذ پلیسه و  راد   و ه مسی در داخل سیستف کمسرسور و سایر قطعات موجتود در متدار تبریتد،    

 .اهد شد. وجود پلیسه سر  و ه ها باعث نشت گاز خواهد شددستاا  دچار مشکل اساسی خو

پس از بریدن  و ه و بررری کردن پلیسه داخلی، ابتدا مهر  برنجی را از  و ه رد کرد  و ستسس توستط ال ته    

 .کن، سر  و ه را ال ه کنید

 نکته

 .می باشد R22 میلیمتر برای 1/5میزان بیرون آمدگی  و ه از سط  قا ب ابزار حدود 

 .رای ارمینان از عد  نشتی باید سر  و ه یکنواخت، صای و بدون ترک باشدب

  .برای ال ه زنی از ابزار مخصوص استفاد  شود R 411a در صورت استفاد  از گاز

  ابزار معمولی

 بر حسب میلیمتر

  ابزار مخصوص

 بر حسب میلیمتر

DIAMETER OF TUBE 

 ) اینم 1/4 ( 6/35 1 - 1/5 5 - 5/5

 ) اینم 3/4 ( 19/15 1 - 1/5 5 - 5/5

برای اتصال بهتر، مهر  را روی  و ه زبانه دار بطور مستقیف قرار دهید و در  حاه اول مهتر  اتصتال را بتدون    

 .فشار ببندید تا کامل جفت شوند

 .پس از سفت کردن مهر  توستط دستت بته کمتک دو آچتار معمتو ی و آچتار تترک مهتر  را ستفت کنیتد           

ز بستن مهر  اتصال، محل مشخص شد  با گریس مخصوص کامال چرب شد  باشد، زیرا مطم ن شوید قبل ا

 .باعث جلوگیری از نشت گاز می شود

 .در جدول زیر مقدار نیروی الز  جهت سفت کردن مهر  نشان داد  شد  است
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 ( N-M ) نیروی سفت کردن مهره ( MM ) پر 6قطر مهره 

6 21 – 15 

51 35 – 31 

51 55 – 51 

56 65 – 61 

 م :تذکرات مه

 .در ابتدای  و ه های ارتباری یونیت داخلی و سسس یونیت خارجی را وصل کنید .1

 .قبل از زبانه کشی  و ه، مهر  اتصال را فراموش نکنید .2

مجموعه  و ه را از قسمت اتصا ی به یونیت داخلی تا قسمتی که وارد سوراخ دیوار می شود بصتورت   .3

 .کامل نوار پیم کنید

 .متر می باشد 11حداکثر رول مجاز  و ه بصورت افقی بین یونیت خارجی و داخلی  .4

 .متر می باشد 5حداکثر ارتفاع مجاز  و ه بصورت عمودی بین دو یونیت داخلی و خارجی  .5

 مراحل نصب یک دستگاه کولر گازی اسپلیت 

ینی بتر روی دیتوار جهتت نصتب ست      (IN DOOR) نصب سینی جهت ناهداشتن یونیت داخلتی  .1

احتیاج به یک تراز بود  تا ستینی بصتورت تتراز روی دیتوار نصتب گتردد و از د تر چکشتی و متته          

مخصوص برای سوراخ کاری روی دیوار استفاد  می شود، همچنین نادارند  ریموت کنترل بتر روی  

 .دیوار در مکانی که به راحتی قابل دسترس باشد الز  است

با  روی  بر روی دیوار پشت (OUT DO1R) یت خارجینصب یک پایه مناسب و مقاو  برای یون .2

 ر.زمین یا سقف های شیب دا

نصب یک فیوز مناسب از نوع فیوز کند کار ) فیوز موتوری ( و همچنین استفاد  از کابل استاندارد و  .3

مرغوب متناسب با جریان مصرفی دستاا  در جائیکه سیستف اتصال زمین ) ارت ( وجود دارد. سیف 

 .ا  را حتما وصل کنیدارت دستا

 : توجه

استفاد  از  و ه های آب یا فاضالب آب و یا  و ه گاز بعنوان سیستف اتصال زمین کار خطرناک و امکتان بترق   

جهت عبور  و ه ها،  و ه درین و کابل ارتباری باید بر روی دیوار سوراخی به انداز  این مجموئه  .گرفتای دارد

مجموئه از داخل سوراخ عبور کند، یک  و ه پالستیکی مناسب داختل ستوراخ    تعبیه شود و قبل از اینکه این

بایستی کمی به سمت بیرون شیب داشته تا آب حاصل از دیفراست براحتی از درین خارج شود. در بعضی از 

مکان ها برای ایجاد یک چنین سوراخی بهتر است از مته های گرد بر که برای این مناور ساخته شد  است 

 .د  کرداستفا
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 و ه ها بایستی به آرامی خف کاری شود تا دو پهن نشد  و مشکالتی را که قبال توضی  دادیتف ایجتاد نکنتد.    

برای این مناور از  و ه خف کن های فوالدی یا فنری استاد  می کنیف و به آرامی  و ه ها را خف متی کنتیف.   

د و از حداقل ختف استتفاد  کنیتد.  و ته هتا را      سعی کنید مسیر های پر پیم و خف را برای  و ه ها ایجاد کنی

بایستی جدای از کرد و سعی کنید مجموئه  و ه ها و درین و کابل ارتباری را توسط نوار مخصوص که بترای  

این مناور ساخته شد  در آخر، نوار پیچی کنید. در ضمن شیلنگ درین که به  و ه دریتن دستتاا  داخلتی    

 .صال محکف و آب بندی کرداضافه می شود را باید در محل ات

در هناا  نصب یونیت داخلی و خارجی حد استاندارد رول  و ه کشی از  حاظ ارتفاع  و ه ها و همچنین کل 

رول  و ه ها در نار گرفته شود. فضای الز  در اررای یونیت داخلی و خارجی رعایت شود و همچنین ارتفاع 

تخاب گردد. این موارد در جداول مخصوص هر دستتااهی  مناسب یونیت داخلی از کف اتاق به رور صحی  ان

 .آورد  می شود.سعی کنید به جداول راهنما که از رری سازند  دستاا  ارائه می گردد مراجعه نمائید

هناامی که یونیت خارجی باالتر از یونیت داخلی قرار می گیرد، روغن جریان یافته در مسیر  و ه کشتی بته   

متتر بتین یونیتت داخلتی و      7ا تی   5گردد. برای سهو ت در این کار به ازاء هتر   راحتی به کمسرسور بر نمی

یکی از عمد  ترین مشتکالت در  .خارجی یک تله روغن متناسب درست کرد  و یا از قبل تهیه و نصب نمایید

نصب کو ر های گازی نشت گاز است.  ذا بهتر است قبل از اقدا  به  و ه کشتی بتا یکستری  تواز  و ستسس      

 د.یت اصول  و ه کشی آشنا شویرعا

   و ه مسی خوب با ضخامت استاندارد -1

 : ابزار مناسب شامل -2

  ا ف(  و ه بر

 ب( گیر   و ه و پرچ کن مناسب

 ج( برقو برای پلیسه گیری  و ه بعد از برش

 د( سوهان نر  برای سوهان زدن پس از برش

 ذ( آچار ترک متر

ای هر سایز  و ه نیروی خاصی الز  است و نیروی اضافه باعث خراب شتدن  برای سفت کردن مهر   و ه ها بر

  د.مناسب ربق جدول زیر استفاد  کنی از  و ه مسی با ضخامت .اتصال و امکان نشت را بوجود میاورد

 – R ضخامت  و ه برای مبرد

411a mm 

 – R ضخامت  و ه برای مبرد

417c mm 

 – R برای مبرد ضخامت  و ه

22 mm 

 و ه به میلیمترقطر  

mm 

 قطر  و ه به اینم

in 

1.0 1.8 1.8 6.35 4/1 

1.0 1.8 1.8 9.52 8/3 

1.0 1.8 1.8 12.7 2/1 

5 1 1 15.88 8/5 

5 1 1 19.5 4/3 
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 .فاصله بین یونیت داخلی و خارجی را انداز  گرفته و  و ه را کمی بلندتر ببرید

  . ه در نار بایریدمتر بلندتر از رول  و 1/5کابل ارتباری را نیز 

 .سسس ربق جداول زیر مراحل بریدن و پرچ کاری  و ه را انجا  دهید

 دالیل نکات اساسی مراحل کار

 . و تتتتتتتتتتتتتتتته را ببریتتتتتتتتتتتتتتتتد -1

اگر  و ه در دست شما  غزند  است، تیغته  و ته   

 .بر زیاد محکف شد  کمی آن را شل کنید

 . و ه را بر خالی عقربه های ساعت بچرخانید -1

عد از هر دور گردش به آهستتای مقتداری   ب  -2

 .پیم  و ه بر را محکف کنید

هناا  چرخاندن پیم  و ه بر نیازی نیستت دستت هتا را    

 .عو  کنید

میزان نیروی وارد  به پیم  و ه بتر در هتر دور چترخم     

 .باید مناسب بود  در غیر اینصورت  و ه دفرمه می گردد

سته  بعد از بریدن  و ته بتا ستوهان نتر  پلی     -2

 .گیری کنید

قسمت برید  شد  را با سوهان نر  صتای کنیتد.   

 و ه را به سمت پایین ناه داریتد و داختل  و ته    

 .فوت نکنید

ضعف در ناحیه پرچ باعث نشت متی شتود. در صتورتیکه    

سر  و ه باال باشد پلیسه وارد  و ه می گردد. بافوت کردن 

 .رروبت دهان وارد  و ه می گردد

در این حا ت  و ه را به سمت پائین ناته داریتد.    .ید  شد  را پلیسه گیری کنیدبا برقو  به بر -3

به داخل  و ه فتوت نکنیتد و مواظتب باشتید در     

 .هناا  برقو زدن  و ه خم یا ترک بر ندارد

در صورت خم یا ترک سر  و ه بعتدا باعتث نشتت متی     

 .شود

 --- .ر کنیدرا تکرا 2مرحله  .مجددا قسمت برید  شد  را سوهان بزنید -4

 .برای ایجاد پرچ مطم ن تر .را تکرار کنید 3مرحله  .با برقو مجددا  به برید  شد  را برقو بزنید -5

پلیسه را کامال از داخل  و ه پتاک کنیتد. هناتا      .داخل  و ه را تمیز کنید -6

تمیز کردن  و ه را به سمت پایین ناته داریتد. از   

زی بترای  یک  و ه پاک کن کتانی یا پارچه تمیت 

 .این مناور استفاد  کنید

پلیسه اگر به داخل کمسرسور برود، خواهد سوخت. پلیسه 

موجود در قسمت پرچ شد  باعث خراش  و ه و در نتیجه 

 .نشت خواهد گشت

قبل از پرچ مطم ن شوید  و ه را داخل مهر  قرار  .قبل از پرچ  و ه را داخل مهر  قرار دهید -7

 .داد  اید

 .و ه بداخل مهر  نخواهد رفتبعد از پرچ  

مطم ن شوید که داخل  و ته گیتر تمیتز استت.      . و ه را داخل  و ه گیر محکف کنید -8

کمی سر  و ه را ربق انداز  هایی که در جتداول  

می آید و در شکل نیز دید  متی شتود از ستط     

 . و ه گیر باالتر قرار دهید

--- 

پرچ کن را در مرکز  و ته داختل  و ته گیتر      -9

 .تنایف کنید

عالمتی که روی پرچ کن است با فلشتی کته    -1

 .روی بدنتته  و تته گیتتر استتت تناتتیف کنیتتد     

به آرامی پیم بغل پرچ کن را روی  و ته گیتر    -2

 .محکف کنید

در صورتیکه پیم بغل پرچ کن را محکف نکنید، در زمتان  

عمل پرچ کاری بر ا ر نیرویی که پرچ کتن بته  و ته وارد    

ای خود  ابت نماند  و پایین متی رود  می کند،  و ه در ج

 .و عمل پرچ بطور صحی  انجا  نخواهد شد

پرچ کاری را بصتورت آرا  و بطتور متداو  ادامته      .عملیات پرچ کاری را شروع کنید -11

دهید تا اینکه یک صدای کلیک شنید  و در این 

حا ت پرچ کن هرز گرد شد  و  و ه بیشتر از حد 

 .پرچ نخواهد شد

ینصورت عمل پرچ کاری بطتور کامتل بته انجتا      در غیر ا

 .نخواهد رسید

پرچکن را آراد کرد  و  و ه گیر را باز کنید  -11

 .و  و ه مسی را از داخل آن بردارید

دسته پترچ کتن را ختالی عقربته هتای ستاعت       

 .بچرخانید و تا آخرین حد باال بیاورید

در غیر اینصورت ممکن است هناا  در آوردن پترچ کتن   

آن ) قسمت مخروری ( بتا  بته پترچ شتد   و ته      مرغک 

برخورد کرد  و باعث صدمه و خم برداشتن  و ته مستی   

 .می شود
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مهر  را بصورت هف مرکز روی پیم قرار داد ، سسس توسط آچار ترک متر و یک آچار ساد  و یا آچار فرانسته  

تن کمتی روغتن ) از نتوع    مهر  را محکف کنید. بهتر است به محل پشت و روی قسمت پرچ شد  قبل از بست 

 .روغن مخصوص همان گاز ( بما ید

برای اینکه در قسمت یونیت داخلی در زمان بستن مهر  بعلت کمبود فضا دچار مشکل نشوید، حتایلی بتین   

 .سینی و دستاا  تخته و شی ی قرار دهید تا یونیت داخلی از سینی فاصله بایرد

لی بطور مناسب وصل شد ، کابل های ارتباری و کابل برق چک کنید که  و ه های بین یونیت خارجی و داخ

 .اصلی وصل،  و ه ها عایق کاری، نوار پیچی و سیستف آماد  است

 : سیم کشی

 .درب تابلو را باز کنید .1

 .درپوش سیف کشی را بردارید .2

مسیر سیف ها را از پشت یونیت داخلی کشید  و از آنجا به سمت جلو و از میان سوراخ ستیف کشتی    .3

 .صاالت را دنبال کنیدات

و ستیف   3، سیف قرمز را به 2، سیف قهو  ای را به (N) 1سیف آبی رنگ اتصال قدرت را به ترمینال  .4

 )اتصال زمین(زرد و یا سبز 

در پوش سیف کشی را در جای خود گذاشته سیف های برق را مطابق نقشه بترق و صتفحه ترمینتال     .5

ها در سوکت های خود محکف شد  باشند و هیم نتوع  یونیت داخلی وصل کنید. دقت کنید کهسیف 

 د.ل کوتاهی بین سیف ها برقرار نباشاتصا

 : تخلیه و راه اندازی دستگاه 

اگر برای او ین بار سیستف نصب می شود یونیت خارجی حاوی گاز مبرد می باشد و بنابراین نیاز بته تخلیته   

نیت خارجی دو نوع شیر نصب می شود که به نا  های روی یو .هوای داخلی یونیت داخلی و  و ه ها می باشد

شیر دو راهه و سه راهه معروی می باشند. در نوع سه راهه یک شیر سوزنی برای اتصتال گتیف فشتار وجتود     

 .دارد. معموال شیر سمت گاز، و سمت مایع، دوراهه می باشد

تخلیه سیستف استتفاد  از ختود مبترد    برای تخلیه دستاا  باید از پمپ وکیو  استفاد  کرد. روش دیار برای 

می باشد که در این روش با وصل کردن کسسول مبرد به یک شیر سرویس و باز کردن آن، همزمان ستوزنی  

شیر دیار را فشار دهید تا فشار گاز مبرد داخل کسسول باعث بیرون راند  شدن هوا از  و ه و یونیتت داخلتی   

 .شود

این روش عالو  بر اینکه باعث آ تودگی محتیط   .ز آن خارج شود فشار دهیدشیر سوزنی را تا زمانی که مبرد ا

مو ر نمی باشد. بنابراین استفاد  از این روش  در صورت وجود (زیست می شود، در بیرون راندن قطرات آب )

 .امروز  مردود و بهترین روش استفاد  از پمپ وکیو  برای تخلیه سیستف می باشد
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 : نکته

) وکیو  ( فقط برای خارج کردن هوا از سیستف استفاد  کنید. همچنین از هیم نوع حال ی در از پمپ تخلیه 

 .حین عمل تخلیه استفاد  نکنید

 :استفاده از پمپ وکیوم ) خالء ( جهت تخلیه لوله ها و یونیت داخلی از هوا و رطوبت 

سترویس بستته استت (     بعد از نصب  و ه ها بین یونیت داخلی و خارجی ) در این حا ت شیر هتای  .1

شیلنگ آبی گیف فشار پائین مانیفو د ) گیف دو قلو ( را به شیر سرویس، شیر سته راهته و شتیلنگ    

 .زرد ) شیلنگ وسطی گیف ( را به پمپ وکیو  وصل کنید

پتایین  (mpa-1ایتنم جیتو  )   31ید تا عقربه گیف پمپ را به مدت یک ربع تا نیف ساعت روشن کن .2

 .بیاید

دقیقته نبایتد تغییتری     5دو قلو را ببندید و پمپ را خاموش کنید. عقربه گتیف تتا   سسس شیر گیف  .3

داشته باشد، در غیر اینصورت وکیو  دستاا  کامل است . می توانید ابتدا شیر رفتت دستتاا  را بتاز    

 .سسس شیر برگشت را و در نهایت شیلنگ ها را از شیر و پمپ تخلیه جدا کنید. کنید

دستاا  به  و ه و بستن در پوش شیر آ نی و سوزنی می توانید در نقا  اتصا ی  پس از وارد شدن گاز .4

 .یونیت داخلی و خارجی در دو سر  و ه ها وجود نشتی ها را با استفاد  از آب و صابون چک کنید

نشت یابی به این رریقه مناسب تر و به صرفه تر از وضعیتی است که با کسسول گاز مبرد اقتدا  بته    .5

 .نشت یابی می کنید

 : تذکر

تخلیه سیستف از هوا و رروبت موجود در سیکل تبرید بسیار ضروریست. وجود رروبتت در سیستتف    .1

 .باعث بد عمل کردن و کاهم کارائی کمسرسور می شود

ر سیستف کو ر شما گاز مبرد نداشته باشد، حتما شیر سرویس هتا در هناتا  وکیتو     در صورتیکه د .2

 .دستاا  کامال باز باشد

 :استفاده از پمپ وکیوم ) خالء ( جهت تخلیه کامل سیستم 

در صورتیکه بخواهید کل سیستف را وکیو  کنید روند کار مانند قبل می باشد، با این تفاوت که هر دو شتیر  

 .می باشندسرویس باز 
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 :طریقه شارژ دستگاه

 R-22 شارژ مبرد یعنی مقداری خاص از مبرد به سیستف در ری یک سری مراحل تزریق شود. شارژ مبرد

به د یل ختواص شتیمیایی آنهتا حتمتا بایتد       R- 417 C و R- 411 A باید بصورت گاز و شارژ مبرد های

 .بصورت مایع انجا  شود

 :پذیر است شارژ سیستم در دو حالت امکان

  : حالت اول

  : شارژ سیستف در هناا  اضافه نمودن مبرد

شیر های منیفو د گیف را بسته و شیلنگ فشار پایین ) آبی رنگ ( را به شیر خط گاز متصل نمایید.  .1

از شیلنگ فشتار بتاال ) قرمتز رنتگ ( و شتیر ختط متایع         R–417 C وR–411 A برای مبردهای

 .استفاد  نمایید

 .زرد رنگ ( را به کسسول مبرد متصل و شیر کسسول را باز نماییدشیلنگ وسط )  .2

 .توسط شل نمودن سر پیم شیلنگ زرد از سمت منیفو د گیف، شیلنگ را هواگیری نمایید .3

 .همچنین شیلنگ متصل شد  به شیر سرویس را نیز هواگیری نمایید .4

 .دستاا  را روشن نمود  و اجاز  دهید کمسرسور شروع بکار نماید .5

شیر فشار باالی منیوفو د  R – 417 C و R–411 A شیر فشار پایین و در مبرد R-22 برددر م .6

 .را باز نمایید

توسط انداز  گیری فشار از روی گیف یا آمسراژ از روی ترمینال تغذیه برق یا میزان وزن مبرد از روی  .7

 .کاتا وگ، میزان شارژ را چک نمایید

 .مبرد را نیز ببندیدشیر منیفو د گیف را بسته و شیر کسسول  .8

 .دستاا  را خاموش نمایید .9

 .شیلنگ های منیفو د گیف را از روی شیر سرویس و کسسول مبرد باز نمایید .11

 : حالت دوم

 شارژ سیستف در هاا  نصب او یه

شیر های منیفو د گیف را بسته و شیسلنگ فشار پایین ) آبی رنگ ( را بته شتیر ختط گتاز متصتل       .1

از شیلنگ فشار باال ) قرمز رنتگ ( و شتیر ختط     R- 417 C و R- 411 A برای مبردهای .نمایید

 .مایع استفاد  نمایید

 .شیلنگ وسط ) زرد رنگ ( را به کسسول مبرد متصل و شیر کسسول را باز نمایید .2

 .توسط شل نمودن سر پیم شیلنگ زرد از سمت منیفو د گیف، شیلنگ را هواگیری نمایید .3

در کاتا وگ فنی دستاا ، میزان شارژ مبترد را بتر حستب کیلتوگر      از روی جدول میزان شارژ مبرد  .4

 .استخراج نمایید

 .کسسول مبرد را وزن نمایید .5
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مقدار وزن مبرد الز  را از وزن کسسول کف نمایید. وزن بدست آمد ، وزن کسسول پس از شارژ کامل  .6

 .سیستف است

 ( ترتیب ذکر شد  در حا ت قبل منیفو د گیف را به شیر سرویس و کسسول مبرد متصل نمایید ) به .7

 .شیر منیفو د گیف را باز و شروع به شارژ نمایید .8

 .کسسول را هر چند دقیقه یک بار وزن نمایید تا به وزن محاسبه شد  برسد .9

 .شیر های منیفو د گیف را ببندید و شیلنگ های آن را جدا نمایید .11

 : نکات مهم

 .شارژ را چک نماییداز روی آمسراژ دستاا  نیز، کافی بودن میزان  .1

متر  و ته اتصتا ی بته     5در صورت پر بودن یونیت خارجی از گاز مبرد معموال این گاز برای حداکثر  .2

 .یونیت داخلی کفایت می کند

 .گر  گاز بیشتر تزریق کنید 21متر فاصله استاندارد  5به ازاء هر یک متر  و ه مازاد بر  .3

 .ع مبرد توصیه شد  برای دستاا  توجه کنیددر صورت تزریق گاز بیشتر به یونیت، به نو .4

 : اخطار

 .هرگز کسسول مبرد را در حا ت مایع یا سرد شارژ نکنید 

درجه سانتی گراد کسسول را گتر    41جهت رسیدن به فشار باالی مورد نیاز کسسول مبرد، با آب گر  حدود 

 .کنید

 .فاد  نکنیدهرگز از شعله مستقیف یا بخار داغ برای گر  کردن کسسول است

 ( پمپ دان ) جمع کردن گاز سیستم

اا  بیرونی ) کندانسور ( می پمپ دان روشی برای تخلیه مبرد از  و ه ها و دستاا  داخلی ) اواپراتور ( به دست

برای این مناور در صورتیکه کو ر نیاز به جابجایی جهت نصب در محلی دیار یا تعمیرات داشته باشد، . باشد

دستاا  را در زمانی که کو ر در حال کار کردن است به روش زیر جمع آوری نمتود و عملیتات    می توان گاز

 .تعمیر یا جابجایی دستاا  را انجا  داد

 .کو ر در حال کار کردن می باشد و شیر سرویس های دو راهه و سه راهه کامال باز است .1

 .در پوش شیر سرویس ها را باز کنید .2

 .برگشت را کنترل کنید تا از باز بودن آن مطم ن شوید حتما توسط آچار آ ن شیر .3

دقیقه روشتن شتود و کتار کنتد. ستسس       15تا  11در صورتیکه کو ر خاموش است می بایست کو ر  .4

شیر هتای گتیف   ) .شیلنگ گیف فشار پایین را به شیر سوزنی ) شیر سرویس سه راهه ( متصل کنید

 (کامال بسته است

 .رفت ) شیر دو راهه ( را کامال ببندید توسط آچار آ ن شیر سرویس .5

هناامیکه که عقربه گیف فشار به زیر صفر ) تا حدود وکیتو  ( پتایین آمتد شتیر برگشتت را کتامال        .6

 .ببندید
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د. لنگ گیف را از شیر سرویس جدا کنیدستاا  را خاموش کنید و در این وضعیت شما می توانید شی .7

ا  را از یونیت ها جدا کنید و عملیات جابجایی یتا تعمیتر   در این وضعیت می توانید  و ه های دستا

 . دستاا  را انجا  دهید

 : هوا و رطوبت باقیمانده در سیستم تبرید تاثیرات منفی زیر را بجا خواهد گذاشت

  .ا ف( فشار سیستف باال می رود

  .ب( جریان مصرفی باال می رود

 .ج( ظرفیت سیستف کف می شود

ر قسمت  و ه مویین بستای به میزان رروبت موجود باعث یخ زدن و مسدود شدن  و ه د( رروبت در مدار د

  .مویین می شود

 . ( رروبت در سیستف روی فلزات ایجاد خورندگی می کند

 .و( با روغن ترکیب شد  تو ید اسید و همچنین  جن می کند

  مراحل وکیوم

و مطم ن سمت یونیت خارجی را بردارید در این مرحله درپوش روی شیر های خط مایع و گاز در ق .1

 د.شوید که شیرها بسته هستن

سسس در پوش خط گاز را باز کرد  و شیلنگ گیف مانیفو د ) گیف دو قلو ( را به آن وصتل کنیتد و    .2

 .دنگ دیار را به کسسول ازت وصل کنیشیل

 .باال ببرید PSI 151سسس شیر کسسول را به آهستای باز کرد  و فشار را به آرامی تا حدود   .3

  .سسس نقا  الز  ) محل های اتصال یا حیانا جوشکاری شد  ( را با کف و صابون نشت یابی کنید .4

در حین کار به عقربه گیف نیز ناا  کرد  مبادا پایین آمد  باشد که نشانه نشت است . حتما کسسول  .5

  .ازت را نیز به مانومتر مجهز کنید

ه کرد ، زیرا در صورت ناخا صی مشکالت عدید  ای بوجتود متی   سیلندر ازت را از جای مطم ن تهی .6

آورد . هیچاا  از هوا یا اکسیژن برای تست فشار استفاد  نکنید. هرگز ازت را به صورت مایع تزریتق  

 .نکنید

در این مرحله پس از تست فشار و ارمینان از عد  نشتت کسستول ازت را جتدا کترد  و بعتد پمتپ        .7

 .به وکیو  نمایید وکیو  را وصل کرد  شروع

ا بته بته درجته روی   . زمان وکیو  بسته به ظرفیت پمپ وکیو  و حجف سیستف تهویه متفاوت است .8

 .اتمسفر ( پایین بیاید -1اینم جیو  )  -31گیف مانیفو د نیز دقت کنید که تا 



 اسپلیت گازی کولر نصب راهنمای

WWW.OF-TVTO.IR 

 

14 
 

تواننتد وکیتو    استفاد  از کمسرسور های معمول بجای پمپ وکیو  توصیه نمی شود، زیرا نمتی   : نکته

 .خوبی ایجاد کنند

 متر است 51اگر طول لوله کشی کمتر از  متر است 51اگر طول لوله کشی بیشتر از 

 دقیقه یا بیشتر وکیو  نمایید 11 دقیقه یا بیشتر وکیو  نمایید 15

 .متر مکعب بر دقیقه استفاد  می کنید 8در صورتیکه از یک پمپ وکیو  با ظرفیت  .9

 .دا شیر مانیفو د را بسته، سسس پمپ وکیو  را خاموش می کنیفپس از وکیو  ابت .11

مدت زمانی صبر می کنیف و سسس به گیف مانیفو د ناا  می کنیف. اگر عقربه گیف بتاال آمتد  باشتد     .11

نشانه نشت است، در غیر اینصورت پمپ وکیو  را جدا کرد  و توسط آچار آ ن ابتدا شیر خط متایع  

سس شیر خط گاز را تا آخر باز می کنیف. بعتد از انتدکی صتبر سیستتف را     را تا آخر باز می کنیف، س

روشن می کنیف . موقعی که رول  و ه کشی از حد استاندارد بیشتر شود نیاز استت مقتداری مبترد    

اضافی به سیستف شارژ کنیف که این مقادیر در جداول استاندارد هر دستااهی بته رتور اختصاصتی    

 .داد  می شود

حله تست های مربوره به انداز  گیری های جریان مصرفی و تاژ و دماهای یونیت داخلتی  در این مر .12

و خارجی را تست کرد  مبادا خارج از انداز  استاندارد باشد . در غیر اینصورت از جداول عیب یتابی  

استفاد  کرد  و عیب را بررری کنید . مطم ن گردید سیستف عملیات های مختلف را درست انجا  

از زمان های متوا ی قطع و وصل مطم ن شوید ) مناتور عملکترد ترموستتات و بدستت     . هیدمی د

آمدن دمای الز  ( و سعی کنید موارد عملیاتی دستاا  و استتفاد  از کنتترل را بته مصتری کننتد       

 .توضی  دهید

و  مناور از پمپ دان جمع آوری مبرد از سیستف داخلی و  و ه ها و جمتع کتردن آن در کندانستور    .13

 .رسیور مایع یونیت خارجی است . بنابراین برای این مناور باید به روش زیر عمل نمایید

 در پوش شیر های خط مایع و گاز و مهر  شیر سوزنی را باز کنید 

 گیف منیفو د را به خط مکم به شیر سوزنی وصل کنید 

 شیر خط مایع را کامال ببندید  

 دور باز کنید. این برای این است که در آختر شتیر را    3ا ی  2بتدا بسته سسس شیر خط گاز را ا

 سریعتر ببندیف

 سیستف را در حا ت سرمایم روشن کنید ) هرگز در حا ت گرمایم روشن نکنید  

    وقتی فشار برگشت به صفر رسید، شیر خط مکم را کامال ببندید . بعضی ها عقید  دارنتد کته

ین کار را ادامه دهید که استاندارد نیست . امکان کشید  شدن هوا در این مرحله تا ایجاد خالء ا

 به سیستف وجود دارد که در مرحله کار بعدی سیستف دچار مشکل می کند

 سیستف را خاموش کنید  

 گیف را جدا کرد  و در پوش ها را در جای خود ببندید  
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 راه اندازی دستگاه

وکیو ، نوبت به سیف کشی بین دو یونیت می رسد . در ایتن مرحلته بایتد بتا توجته بته        پس از  و ه کشی و

راهنمای دستاا  سیف کشی انجا  شود پس از اتما  این مرحله قبل از را  اندازی دستاا  موارد زیتر را بایتد   

 : یک بار دیار کنترل کرد

 آیا در محل اتصاالت نشتی وجود دارد ؟  

 ی   و ه ها و روی مهر  برنجی در محل اتصاالت صحی  صورت گرفته است ؟آیا عایقکاری صح 

 آیا کابل اتصال بین دو یونیت به رور محکف و  ابت به ترمینال ها متصل می باشد ؟ 

 آیا تخلیه آب براحتی صورت می گیرد ؟  

 آیا اتصا زمین برقرار می باشد ؟  

 رند  متصل شد  است ؟آیا یونیت داخلی درست به صفحه ناهدا 

 آیا مقدار و تاژ برق ورودی به دستاا  متناسب با مشخصه های برقی دستاا  می باشد ؟  

 فیلتر های هوا نصب شد  است ؟ آیا  

 : همچنین پس از راه اندازی باید موارد زیر را چک نمود

  آیا هیم صدای غیر ربیعی شنید  می شود ؟ (1

 یعی می باشد ؟آیا عملکرد سرمایم رب (2

  آیا عملکرد ترموستات صحی  می باشد ؟  (3

 آیا عملکرد ریموت کنترل صحی  می باشد ؟ (4

 نکات اساسی در نصب اسپلیت 

  .هرگز جلوی مسیر مکم و دهم هوای کو ر را نایرید

متی  زیرا میزان هوای روی اواپراتور کف شد  و سیکل گردش هوای خوبی روی کندانسینگ یونیتت ایجتاد ن   

همچنین تبادل حرارتی نرمال بین هوا و مبرد ایجاد نشد ، فشار غیتر ربیعتی در گتاز بتاال رفتته و در       .شود

 .روالنی مدت کمسرسور معیوب می گردد . همچنین تهویه خوبی در محیط داخل ایجاد نمی شود
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 یونیت داخلی و خارجی را مسدود نکنید 

 د.سیکل گردش هوا محدود می گرد -1

 د شد.و همچنین تعویض فیلتر مشکل خواهرویس و دسترسی دستاا  س -2

نتیجه اینکه کارآیی دستاا  کاهم یافته و اگر دستاا  در این وضعیت برای یتک متدت رتوالنی استتفاد       

اگر قرار است  .گردد، این مس له بار تحمیلی به کمسرسور وارد کرد  که باعث معیوب شدن آن خواهد گردید

در فضای مخفی قرار بایرد از نوع مخصوص آن که برای این کار ساخته شد  و در جدول های  یونیت داخلی

 .مخصوص هر دستاا  آورد  می شود استفاد  کنید

 

موقعی که تعدادی کندانسینگ یونیت دارید و قرار است که در یک محل نصب گردند و به نحو  قرار گیری  

بتا توجته بته شتکل      .رت راندمان سیستف بشدت کاهم متی یابتد  صحی  آن ها دقت کنید . در غیر این صو

خواهید دید که گرمای خروجی دستاا  اول به دستاا  دو  و گرمای خروجی دستاا  دو  به دستتاا  ستو    

 .ا ی آخر منتقل می شود، که این د یل کاهم راندمان دستاا  ها است
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متر  7ت بادی که به روی کندانسینگ یونیت می وزد ) اگر سرع.به جهت باد و گردش صحی  هوا توجه کنید

بر  انیه یا بیشتر باشد ( سرعت گردش فن را کاهم داد  حتی ممکن است باعث توقف فن گردد . در نتیجه 

باعث می شود که کندانسینگ یونیت کار خود را به خوبی انجا  نداد  و یک بار اضافی به کمسرسور تحمیتل  

 .رددکند و باعث خرابی آن گ
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  .به محل قرار گیری کندانسینگ یونیت توجه کنید

دستاا  را جایی نصب نکنید که در زیر بری مدفون گردد و یا اگر در پارکینگ نصب می شود جتایی نباشتد   

همچنتین نصتب   د. وی دستاا  را مختل نمایت دش هوای رکه اتومبیل جلوی فن دستاا  را گرفته و عمل گر

 .افزایم راندمان و کاهم مصری برق می شود دستاا  در سایه باعث

 

وقتی کندانسینگ یونیت روی دیوار نصب می گردد، آبی که از درین آن خارج می گتردد موجتب مزاحمتت    

 .عابرین خواهد بود،  ذا از  واز  مخصوص درین که برای اینکار وجود دارد استفاد  نمایید
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 .د که در مواقع سرویس و تعمیرات دچار مشکل نشویدکندانسینگ یونیت را در جایی نصب نمایی

 

کندانسینگ یونیت جایی نصب شود که صدا و  رزش و همچنین هوای گتر  خروجتی آن بترای همستایاان     

 .مشکل ایجاد نکند

 

  



 اسپلیت گازی کولر نصب راهنمای

WWW.OF-TVTO.IR 

 

21 
 

نصب کندانسینگ یونیت، در اررای مو د های حرارتی و دودکم ها اشتبا  است، زیرا باعث افتت رانتدمان و   

 .دستاا  خواهد شد خرابی

 

یونیت داخلی باید صحی  و تراز نصب گردد. در غیر اینصورت آب درین از مسیر اصلی خود خارج شد  و از  

 .اررای دستاا  به داخل اراق سرازیر می گردد

 

ستب  یونیت داخلی باید در ارتفاع مناسب از سط  زمین نصب گردد . ارتفاع بیم از انداز  باعث توزیع نامنا 

 .متر می باشد 3هوا، عد  سرمایم و گرمایم مناسب می شود . ارتفاع معمول 
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اگر کاور های مسدود کنند  که برای این نمونه یونیت های داخلی در نار گرفته شد  و باید در مسیر های  

و  تخلیه هوای خروجی در جای مناسب نصب گردند نصب نشود، توزیع مناسب هوا بخوبی صورت نمی گیرد

 ت.باعث عد  آسایم افراد اس

 

دستاا  های داخلی اسسلیت را در معر  هوای گر  و مرروب محیط بیرون نصتب نکنیتد، زیترا موجتب از      

 .دست دادن سرمایم و تقطیر رروبت محیط و در نتیجه جمع شدن آب در اررای دستاا  می شود
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ناسب نصب شود تا توزیع مناسب دما و جریتان  دستاا  داخلی، مخصوصا در حا ت گرمایم باید در محلی م

 .هوا در تما  محیط وجود داشته باشد
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 .یونیت داخلی را در مکان هایی که هوای آنها حاوی دود، گردوغبار و روغن است نصب ننمایید 

 مکم بخار روغن موجب گرفتای فیلتر دستاا  شد  و کارآیی اواپراور را کاهم می دهد . اگر دستتاا  بته   

رور دائف تحت یک چنین شرایطی کار کند خراب می شود .  تذا مکتان مناستبی در ناتر گرفتته تتا بختار        

 د.تقیف روغن توسط دستاا  مکید  نشومس

 

فرکانس هایی کته توستط بعضتی از دستتاا  هتا       .دستاا  ها را در معر   رزش و صدای شدید نصب نکنید

ستاا  تهویه مطبوع را مختل می کند و این امر باعث می شود ایجاد می شود، فرمان های ا کترونیکی یک د

 .که یا دستاا  عمل نکند یا غیر عادی عمل کند

 

 د.د  و ه های مبرد می شوند دقت کنیبه گرد و غبار و آ ودگی هایی که وار
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، باعتث  یتد آ ودگی هایی که در  و ه ها قبل از نصب، در ا ر درپوش نکردن  و ه ها ممکن است بته وجتود آ   

مسدود کردن  و ه مویین و همچنین در کوتا  مدت و یا دراز مدت بستای به میتزان آ تودگی، کمسرستور را    

. هرگز داخل  و ه هتا را بتا   . هناامی که سر  و ه ها از قبل باز است آن ها را با ازت تمیز کنیدخراب می کند

 .هوا یا اکسیژن تمیز نکنید

 

. اگر آب به داخل سیستف وارد شود، مشکالت بزرگی برای ل  و ه های مبرد وارد شوداجاز  ندهید آب به داخ

سیستف ) از جمله یخ زدگی در سر  و ه مویین، اسیدی شدن روغن، ایجاد خورندگی و در نهایت خراب شدن 

درب  و ه ها بنابراین هناامیکه در یک روز بارانی در حال کار هستید، . یا سوختن کمسرسور ( ایجاد می کند

 .را به ررز مناسبی ببندید
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 .پس از باز کردن درپوش  و ه ها بالفاصله  و ه ها را د  دستاا  متصل نمایید

اگر در داخل  و ه ها هوا وجود داشته باشد، در زمانی که وکیو  یا هتواگیری بته ختوبی انجتا  نشتود هتوای       

ود می آورد و ظرفیت دستاا  را کتاهم متی دهتد و    موجود در سیستف، فشار غیر ربیعی در دستاا  به وج

موجب سدمه دیدن کمسرسور می گردد .  ذا بعد از نصب، تست فشار با ازت و وکیتو  مناستب توصتیه متی     

  .گردد

 

  .بیم از انداز  سیستف را شارژ یا کسسول را وارونه نکنید 

رابی کمسرسور می گردد . بنابراین به میتزان  وقتی مبرد بیم از انداز  شارژ گردد در ا ر تراکف مایع باعث خ 

الز  مبرد به سیستف شارژ کنید . این مقدار بر حسب کیلوگر  روی دستاا  نوشته شد  استت. بترای دقتت    

بهتر است از ترازوی دیجیتا ی در هناا  کار استفاد  کنید که برای همین مناور ساخته شد  اند . شارژ گاز 

است و بایتد بته صتورت     R- 22 که جایازین R- 411 A د مار در مورد گازرا به صورت مایع انجا  ندهی

مایع شارژ گردد . ا بته سیستف های اسسلیت از قبل در کارخانه شارژ شد  اند و نیازی به شارژ ندارنتد، ماتر   

در مواقعی که به دالیلی نیاز به شارژ مجدد داشته باشند و یا به بعلت روالنی شتدن مستیر  و ته کشتی بته      

 .مقداری شارژ اضافه نیاز دارند
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برای تمیز کردن از اکسیژن استفاد  نکنید . زیرا امکان انفجار کمسرسور وجود دارد. وقتی اکستیژن در متدار   

 د.ناگهان سوخته یا سبب انفجار گرد باقی بماند بسته به غلات و دمای اکسیژن، روغن کمسرسور ممکن است

 

نداز  استاندارد جلوگیری کنید.  و ه کشی بیم از انداز  استاندارد علی رغف اینکه از رول  و ه کشی بیم از ا

ظرفیت دستاا  را کاهم داد ، باعث کف شدن سط  روغن در کمسرسور شد  و در نهایت خرابتی کمسرستور   

 .می شود

 

عمتل باعتث جمتع شتدن      این.هرگز یونیت داخلی و خارجی را در ارتفاع بیم از انداز  استاندارد قرار ندهید

روغن کمسرسور در یونیت داخل شد  و برگشت آن به یونیت بیرونی کمسرسور را دچار مشکل نمود  و باعث 

 .صدمه دیدن کمسرسور می شود
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مراقب باشید که  و ه ها دو پهن نشوند، زیرا ظرفیت دستاا  کاهم یافته و یک بار اضافی به کمسرستور وارد  

ب شدن آن می گردد . همچنین در قسمت دو پهن شد  امکان ترک ختوردن و نشتت   می کند که باعث خرا

 .وجود دارد،  ذا از  و ه خف کن مکانیکی و یا فنر خف کن برای خمکاری  و ه ها استفاد  کنید

 

اتا   به سایز  و ه های مبرد توجه داشته باشید. اگر سایز  و ه ها بزرگتر از انداز  باشد جریتان مبترد را در هن  

کار کاهم داد  و باعث برگشت روغن به کمسرسور می شود . اگر سایز  و ه ها خیلی کوچکتر از انداز  باشتد  

 .باعث افزایم افت و کاهم ظرفیت سیستف می شود
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به ایزو ه کردن و عایق کاری  و ه های مبرد توجه کنید. اگر  و ه رفت و برگشت هر دو در یک عتایق قترار    

تبادل حرارت بین دو  و ه رفت و برگشت یک فشار نتا متعتادل در سیستتف بوجتود آمتد  کته       بایرند در ا ر 

نتیجه آن کاهم ظرفیت دستاا  و ایجاد فشار غیر ربیعی می شود .  ذا  و ه های گاز و مایع را باید جداگانه 

 .ایزو ه و عایق کاری نمود

 

در زمان کارکرد دستاا  شیر سه راهه بسته باشد گاز به شیر سه راهه ) شیر شارژ ( دستاا  توجه کنید. اگر 

کمسرسور بر نمی گردد و در نتیجه دستاا  متوقف شد  و سرما یا گرما ایجاد نمتی شتود . بعتد از هتواگیری     

 .حتما مطم ن شوید شیر سه راهه باز است
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رمایم ( باعث چکه کردن آب به ایزو ه کردن  و ه درین توجه کنید . اگر  و ه درین عایق نشود ) در حا ت س

 .از اررای  و ه و در نهایت ریختن آب از سقف کاذب می شود

 

به عملیات  و ه کشی درین توجه کنید. در صورت امکان، مسیر  و ه درین باید بدون زانتو باشتد. در صتورت    

و ه درین بصورت صحی  نبودن شیب  و ه درین آبهای تقطیر شد  جریان پیدا نخواهد کرد . در صورتی که  
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افقی نصب شود، شیب آن نباید کمتر از یک درصد ) یک متر در صد متر ( باشد، تا آب درین مناسب جریان 

 .یابد

 

به شیب  و ه درین توجه شود، زیرا عد  شیب مناسب  و ه افقی درین باعث برگشت آب بته ستمت یونیتت     

 .ان سرریز شدن را داردمی شود و در نتیجه داخل سینی درین آب جمع شد  که امک

 

به ررز عمل  و ه درین توجه کنید. در صورتیکه  و ه درین بدون سیفون به داخل فاضالب آب را  یابد، بوی 

 . ذا حتما انتهای  و ه درین را به سیفون مجهز کنید .بد فاضالب آب به داخل نشت می کند
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زیاد و یا قطر کف استفاد  کنید، ممکتن استت ستیف داغ    به قطر و رول سیف توجه کنید. اگر از سیف با رول 

شد  و باعث آتم سوزی شود. حتما از جداول استاندارد که برای جریان سیف و کابل برای هر سط  مقطعی 

 .وجود دارد استفاد  کرد ، رول و سط  مقطع مناسب را انتخاب نمایید
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ید، در غیر اینصورت گرمای حاصله از اتصال ضعیف سیف های برق را روی ترمینال با دقت بسته و محکف کن 

امکان سوختن سیف یا صدمه زدن به قسمت های ا کتریکی و ا کترونیکی و کمسرستور را بته همترا  خواهتد     

 .داشت، زیرا یک اتصال ضعیف افت و تاژ بوجود می آورد

 

ان دارد در جتایی کته چنتد    به اتصال کابل های ارتباری یونیت خارجی و داخلی توجه داشتته باشتید. امکت   

دستاا  با هف نصب می گردند، کابل های ارتباری اشتباها وصل شوند. در صورت اتصال اشتبا ، عملکرد های 

دستاا  صحی  نخواهد بود، مخصوصا هناامی که عملکرد سرمایم کار می کند، دما کنتترل نخواهتد شتد .    

برد در اواپراتور تبخیر نشد  و وارد کمسرسور شود که در حتی امکان دارد بر ا ر فرمان اشتبا  دستاا ، مایع م

 .این صورت باعث خرابی کمسرسور خواهد شد
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به توا ی فازها و جهت گردش کمسرسور در دستاا  های های سه فاز، مخصوصا در کمسرسور هتای روتتاری،   

، جهت گردش کمسرسور را اسکرال و اسکرو توجه داشته باشید. تغییر و جابجایی دو سیف در سیستف سه فاز

عو  کرد  و کمسرسور درست عمل نمی کند،  ذا سعی کنید به رنگ سیف ها و صحی  بتودن تتوا ی فازهتا    

دقت شود ودر هناا  سرویس، بعد از باز کردن، سیف ها حتما درست در جای قبلی خودشان نصتب گردنتد.   

با ظرفیت دستاا  باشتد، در غیتر اینصتورت    همچنین کنتاکتور مورد استفاد  از تابلو اصلی بایستی متناسب 

 .باعث باال رفتن حرارت و خرابی زودهناا  آن می شود که نهایته ممکن است به دستاا  صدمه بزند

 

 


