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 -1رعايت نکات قبل از راه اندازی
1-1

دستگاه روی فونداسيون پيشنھادی طبق نقشه ارائه شده توسط شرکت ساران مستقر گرديده باشد.

1-2

لوله کش ی اج را ش ده م ا ب ين پک يج و کندانس ورھوايی ازنظرس ايزلوله و تجھي زات ) طب ق نقش ه ارائ ه
شده ازطرف ش رکت س اران ( ،عايقک اری ) پ س ازشستش وی م دارھا و اطمين ان ازع دم وج ود نش تی
طبق دستورالعمل ھای ارائه شده ( و نصب ساپورت کنترل نماييد.

1-3

برق ورودی به دستگاه را کنترل نماييد که حتما ً سه فاز 380 ،ولت باشد.

1-4

دستگاه کندانسورھوايی را با مدارات کنترل پکيج يونيت اينترالک نماييد.

1-5

درتابلو برق مرکزی يک عدد کليد مناسب درمسيربرق اص لی ورودی ب ه دس تگاه پک يج درنظرگرفت ه
شود.

1-6

کليه مدارھای برقی و سربنديھای دستگاه را آچارکشی نماييد.

1-7

کلي ه ش يرھای دس تی بخص وص ش يرھای مک ش و ران ش کمپرس ورھا را در وض عيت ک امالً
بازقراردھيد و جھت شيريکطرفه را نيزکنترل نماييد.

1-8

درصورتيکه دستگاه با گاز R134aشارژمی شود روغن آن ازنوع  Polyolesterباشد.

1-9

آچارکشی پيچھای مربوط به پايه موتور ،ياتاقانھا ،پولی وفلکه پکيج انجام شود.

 1-10کليه دمپرھای ورودی وخروجی دستگاه پکيج ميبايست دروضعيت بازباشند.
 1-11ازنصب فيلترھای مناسب دردستگاه اطمينان حاصل کنيد.
 1-12بررسی داخل دستگاه و فن ھوا دھنده ازنظرعدم وجود اشياء خارجی درداخل دستگاه
 1-13بست فنرلرزه گيرزيرپايه کمپرسورھا را قبل از راه اندازی برداشته و فنرلرزه گيرھا را تنظيم نمايي د
)مھره مربوطه را حداقل به اندازه  1/5دنده سفت نماييد(.
 1-14دوازده ساعت قبل ازروشن نمودن دستگاه کليد گرمکن روغن کمپرسوررا روشن نماييد.
 1-15جھت چرخش فن ھوادھنده و فن ملخی کندانسورھوايی ) جھت عقربه ساعت ( را کنترل نماييد.
 1-16درص ورت وج ود کوي ل آب گ رم دردس تگاه ،آب کوي ل را تخلي ه نم وده و کلي ه ش يرھای م رتبط را
دروضعيت کامالً بسته قراردھيد.
 1-17درصورت بھره برداری ازسيس تم گرمايش ی :ال ف( کلي د م رتبط را در وض عيت گرمايش ی قراردھي د.
ب( از ب از ب ودن ش يرھای م رتبط ب ه مس يرآب گ رم ي ا بخ ار مطم ئن ش ويد .ج( ازعملک رد پم پ ھ ا و
تجھيزات مرتبط اطمينان حاصل نماييد .د( درصورت وجود کوي ل آب گ رم ،ب رروی کلکت ور رف ت و
برگشت آب گرم فشارسنج نصب نماييد .ه( کويل آبگرم حتما ً ھواگيری شود.
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 -2عمليات شستشو ،تست فشار و رفع نشتی احتمالی
 1-2عمليات شستشوی مدارمبرد
 1-2-1شستشوی اوليه:
قبل ازاتصال لوله ھای رفت و برگشت گازبه دستگاھھای کندانسورھوايی و پکيج ابتدا داخل لوله ھ ا ميبايس ت
با گازازت تميزشود و سپس لوله ھا به دستگاھھا متصل گردد.
 1-2-2شستشوی نھايی )مرحله اول(:
دراين مرحله اين کاربا استفاده ازفريون مايع ) (R141Bو گازازت به روش زيرانجام می گردد:
ال ف :درمح ل اتص ال لول ه گ ازداغ ) (D.Lب ه کندانس ور ي ک ع دد مغ زی برنج ی س ايز " 1/8" * 1/4نص ب
گردد.
ب :شيرسرويس موجود درروی پکيج را می بنديم و سپس درب محفظه فيلتردراير را بازمی کنيم.
ج :شيرھای سرويس مسيرگازداغ ) (D.Lومايع ) (L.Lدرروی کندانسورھوايی را درحالت بازنگه ميداريم.
چ :درب شيريکطرفه را بازنموده و سوپاپ داخل آنرا برمی داريم.
ه :ازمحل مغزی مذکوردربند الف گازفريون م ايع )ک ه دربالنھ ای کوچ ک ق بالً شارژش ده اس ت(ازطريق ي ک
لوله ارتباطی به داخل سيستم تزريق می گردد.
خ :گازازت را ازطريق مغزی موجود برروی شيرديس شارژکمپرس ور وارد نم وده ت ا فش اربه ح د 250PSI
برس د ) ازروی گ يج فشاردس تگاه م ی خ وانيم ( .دراي ن حال ت دي س شارژکمپرسورميبايس ت ک امالً بازباش د
) درصورتی که روی شيرديس شارژمغزی موجود نباشد ميبايست نصب گردد( .
د :شيرسرويس چيلر را به يکباره بازنموده ) ھمزمان بايد کپسول ازت نيزبازباشد ( ت ا گ ازازت تح ت فش اربه
داخل مدارھای لوله کشی وارد شده و باعث حرکت مايع به خ ارج ازسيس تم گ ردد و دراي ن مرحل ه گ ازفريون
ازطريق محفظه فيلتردرايرخارج می شود ھمزمان بايد کپسول ازت نيزبازباشد.
 1-2-3شستشوی نھايی ) مرحله دوم (
الف :سپس درب دراير را می بنديم.
ب :شيرساکشن را ازکمپرسورجدا نموده و با گردش 90درجه به شيلنگ تخليه متصل می کنيم.
ج :شيرساکشن را درحالت بسته قرارمی دھيم.
چ :ازمحل مغزی قيد ش ده دربن د )ال ف  (2-2-1مب رد م ايع  R141Bرا وارد م دارمی کن يم س پس گ ازازت را
ازطريق شيرديس شارژ وارد نموده و فشاررا تا  150PSIالی  200PSIقرارمی دھيم.
ه :به يکباره شيرساکشن رابازنموده تا گازبا سرعت زياد ازمدارخارج شود.
خ :اين عمل ميبايست تا اطمينان کامل ازتميزی سيستم تکرارگردد.
د :پس ازانجام عمليات شستشو ،تمامی اجزاء و قطعات برداشته شده را درجای خود قرارمی دھيم.
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 1-2-4مقدارمبرد ) (R141Bمورد نيازجھت شستش ومطابق ج دول ذي ل م ی باش د ک ه از مقدارقي د ش ده نيم ی
درمرحله اول شستشوی نھايی و نيمی درمرحله دوم ميبايست مورد استفاده قرارگيرد.
ظرفيت يک مدار

ميزان مبرد موردنيازبه ازاء ھرتن مبرد

 5 – 25تن تبريد

 350گرم

30 – 50

 300گرم

60 – 70

 250گرم

 2-2عمليات تست فشار و رفع نشتی احتمالی
 2-2-1يک لوله مسی " 1/4بين شيرساکشن و ش ير دي س ش ارژ کمپرس ور جھ ت تب ادل و تع ادل فش ار سيس تم
نصب گردد.
 2-2-2متعلقات داخل ش يريکطرفه را خ ارج کني د ) درپاي ان م دت تس ت فش ار متعلق ات مربوط ه ش يريکطرفه
درمحل خود نصب می گردند(.
 2-2-3تمام شيرھای کمپرسورھا را کامالً باز نموده و يک دور به سمت داخل می بنديم.
 2-2-4نسبت به آزمايش کپسولھای ازت اقدام می نماييم.
 تذکر:
جھت جلوگيری از بروز ھرگونه خطرات احتمالی و اطمينان از وجود گاز ازت داخل کپس ولھا در ابت دای
کار حتما ً گاز محتوی کپسولھا توسط شعله آتش ميبايست تست شود.
الزم به توضيح ميباشد که گاز اکسيژن شعله آتش را زياد و گاز ازت شعله آتش را خاموش می کند.
ھرگز از گاز اکسيژن جھت تست دستگاه استفاده نگردد.
 2-2-5پ س از اطمين ان از اينک ه گ از محت وی کپس ول گ از ازت م ی باش د ،کپس ول را توس ط لول ه مس ی ب ه
شيرشارژينگ دستگاه متصل نموده و گازازت را به آرامی به سيستم شارژ می کنيم.
 تذکر:
جھت جلوگيری از ھدر رفتن گاز ازت و صرفه جويی درآن ابتدا فشار سيستم را ت ا  50 PSIب اال ب رده و
س پس توس ط محل ول آب و ص ابون و ي ا آب وم ايع ظرفش ويی )  10%م ايع ظرفش ويی و  %90آب( ک ل
سيستم نشت يابی می گردد.
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 2-2-6درص ورت ع دم نش تی ،ب دليل اينک ه بعض ی ازقطع ات وکنترلھ ا تحم ل فش ارباال را نداش ته و ص دمه
می بينند ،لوله مويی قس مت فشارض عيف دس تگاه ) لول ه م ويی خ ط ساکش ن ( را ازروی کمپرس ور ب از م ی کن يم.
سپس فشارسيستم تا  250 PSIاضافه می کنيم و گيج دستگاه ثب ت ش ده و زم ان فش ارگذاری ي اد داش ت م ی گ ردد.
پ س ازگذش ت م دت  48س اعت اززم ان فش ارگذاری ،فشاردس تگاه کنت رل ودرص ورت ع دم تغييرفشاردرسيس تم
عمليات راه اندازی صورت می گردد.
 تذکر:
ال ف :درص ورتی ک ه دس تگاه پک يج يوني ت دارای دوم دارمجزا ازيکديگرباش د کلي ه اق دامات ،درم داردوم
دستگاه نيزھمانند فوق عمل می گردد.
ب :درص ورت وج ود نش تی عملي ات تش خيص و رف ع نش تی انج ام و پ س ازآن مراح ل کارتس ت فش ار،
ازابتدا تکرارمی گردد.

 -3عمليات تخليه گاز ازت و وکيوم کردن دستگاه و نصب دراير
 3-1پس از اطمينان از عدم نشتی دردس تگاه و تس ت فش اربا گ ازازت ،شيرش ارژينگ دس تگاه را ب از ک رده و
گازازت را از سيستم تخليه می کنيم.
 3-2دس تگاه پم پ وکي وم را توس ط لول ه وگ يج ب ه شيرش ارژينگ دس تگاه متص ل نم وده س پس وکي وم پم پ را
روشن کرده تا سيستم وکيوم گردد.
 توجه:
عمل وکيوم نمودن را تا زمانيکه فشارسيستم تا حدود  -28In.Hgبرحسب ارتفاع محل نصب دستگاه ازسطح
دريا برسد ادامه بدھيد ) .مدت زمان وکيوم پمپ ميبايست مطابق با مدت زمان مندرج درجدول زير انجام پذيرد
تا کل سيستم را وکيوم نمايد (

جدول زمانبندی مدت وکيوم دستگاه با توجه به ظرفيت کمپرسور و در نظرگرفتن وکيوم پمپ
با قدرت 14مترمکعب درساعت
مدت زمان وکيوم
 3/5ساعت
 4ساعت
 4/5ساعت
 5ساعت

ظرفيت کمپرسور
تا  30تن
 35و  40تن
 50و  60تن
 70تن

رديف
1
2
3
4

توض يح :زم ان ھ ای قي د ش ده درج دول ف وق م دت زم ان ح داقل وکي وم دس تگاه ميباش د و ھران دازه م دت وکي وم
بيشترباشد مطلوبترخواھد بود.
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 3-3پس از گذشت مدت فوق ،شيرسرويس دستگاه را بسته و وکيوم پمپ را ازدستگاه جدا نماييد.
 3-4پس از بازکردن درب دراير ،فيلترھای دراير را درمحل خود قرار داده و پس از تعويض واش ر درب دراي ر
و آغشته نمودن واشر به روغن ،درب درايردرمحل خود محکم بسته می شود.
 3-5مجدداً وکيوم پمپ را به شيرشارژينگ متصل نموده و قسمت دراير را وکيوم می نماييم.
 3-6پس از اطمينان از تخليه کامل ھوا ازقسمت دراي ر ،شيرس رويس دس تگاه را ب از ک رده و ک ل سيس تم را ک امالً
وکيوم می نماييم.

 -4شارژ گاز و راه اندازی دستگاه
 4-1پس ازانجام عمليات وکيوم بنا به نياز دستگاه به گازمبرد که کارخانه سازنده مي زان و ن وع آن را مش خص
کرده است به دستگاه شارژ گاز گردد.
جھ ت شارژدس تگاه کپس ول گ ازمبرد را توس ط ش يلنگ ش ارژ ب ه ش ير ش ارژينگ دس تگاه متص ل ک رده
وشيرکپسول گاز را کمی بازکرده و مھره انتھای شيلنگ را کمی شل نمايي د ت ا مق داری گازخ ارج گ ردد س پس
مھره را محکم می کنيم ) .اين عمل را برای تخليه ھوای موجود درشيلنگ انجام می دھيم (
 4-2لوله تبادل فشار مابين شيرساکشن و شير ديس شارژ کمپرسور را جدا نماييد.
 4-3ازبازبودن کامل شيرھای کمپرسورو کليه شيرآالت مسيرلوله کشی مابين پکيج يوني ت و کندانس ورھوايی
وھمچنين گرم بودن روغن کمپرسور اطمينان حاصل نماييد .با توجه ب ه مقدارفش ار ران ش و مک ش کمپرس ور
و وضعيت مبرد عبوری ازسايت گالس ،درصورت نيازسيستم به ش ارژ مج دد گ ازمبرد ،کپس ول گ ازمبرد را
توسط شيلنگ به شيرشارژينگ متصل می نماييم.
 4-4پ س ازھ واگيری ش يلنگ ارتب اطی ،شيرس رويس دس تگاه درمس يرخط م ايع را بس ته و شيرش ارژينگ را
بازمی کنيم.
 4-5شيرکپسول وشيرشارژينگ دستگاه را کامالً بازکرده تا گازفريون وارد دستگاه گردد.
تذکر :الف( ھرگزکپسول گازفريون را گرم نکنيد .ب( ھرگزگازفريون ازروی کمپرسورشارژ نگردد.
 4-6کمپرسوررا استارت نموده تا گازمبرد ازکپسول به داخل کندانسورجمع گردد.
 4-7پ س ازش ارژ گ از ب ه مي زان الزم و تکمي ل عملي ات ش ارژ ،شيرش ارژينگ را بس ته و شيرس رويس را
بازمی نماييم.
 4-8کپسول گازفريون را جدا نموده و دستگاه استارت می گردد.
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فشارھای مجاز پکيج تراکمی ھوايی درحين کارکرد
حداکثرفشار Psi

حداقل فشار Psi

260

150

فشاررانش کمپرسور

45

25

فشارمکش کمپرسور

 + 40فشارمکش

 + 20فشارمکش

فشارروغن

توجه:
جھ ت انج ام عملي ات راه ان دازی اولي ه ميبايس ت حتم ا ً ازمتخصص ين م اھرومجرب م ورد تايي د ش رکت س اران
استفاده شود درغيراينصورت دستگاه ازشرايط گارانتی خارج می گردد.

 -5نگھداری و سرويس
 5-1عمليات تعويض روغن کمپرسور
پس ازگذشت مدت  48ساعت از راه اندازی دس تگاه درص ورت کثي ف ب ودن روغ ن کمپرس ورو ل زوم برتع ويض
روغن ،روغن کمپرسورتعويض می گردد.
 5-1-1ابتدا کمپرسور را خاموش کرده و شيرھای ساکشن و ديس شارژ را کامالً بسته و گاز داخل کمپرس ور را
تخليه می کنيم.
 5-1-2ظرفی را زيرکارترکمپرسور قرارداده و پيچ تخليه روغ ن کارترکمپرس ور را ب از و روغ ن کمپرس ور را
تخليه کرده و درون ظرف می ريزيم.
 5-1-3فيلتر روغن و غالف و پيچ کارتر را ازمحل خود بي رون آورده و بازدي د نم وده و ب ا دس تمال تمي ز آنھ ا را
پاک می کنيم.
 5-1-4پ س ازاتم ام تخلي ه کام ل روغ ن ،غ الف و فيلت رروغن را درمح ل خ ود ق رارداده و پ يچ تخلي ه را بس ته و
محکم می نماييم؛ قبل از بستن پيچ تخليه توجه شود که واشرآببندی آن سالم باشد و درصورتيکه معيوب باش د ،باي د
تعويض گردد.
 5-1-5وکي وم پم پ را توس ط ش يلنگ ش ارژ ب ه ش يرديس ش ارژ کمپرس ور متص ل نم وده و کمپرس ور را وکي وم
می نماييم.
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 5-1-6يک شيلنگ شارژ به پيچ کارتر و يا شيرساکشن کمپرسوربسته و ط رف ديگرش يلنگ را درون ظ رف
روغ ن تمي ز و ن و ق رارداده ت ا براث راختالف فش اردرون کمپرس ورو بي رون آن ،روغ ن توس ط ش يلنگ وارد
کمپرس ورگردد .براس اس ظرفي ت کارترکمپرس ور و نماي ان ش دن س طح روغ ن درس ايت گ الس ک ارترميزان
تزريق روغن را کنترل می نماييم.
 5-1-7پس ازشارژ روغن ،محلی را که شيلنگ شارژ روغن بسته شده را توسط درپوش بسته و ھوای داخ ل
کمپرسور را توسط وکيوم پمپ کامالً تخليه می کنيم.
 5-1-8پس ازاطمينان ازوکيوم کام ل کمپرسورشيرساکش ن کمپرس ور را کم ی ب ازکرده ت ا مق داری گازسيس تم
وارد کمپرسور گردد و وکيوم شکسته شود.
 5-1-9دراين حالت سريعا ً وکيوم پمپ را خ اموش ک رده و ش يلنگ ارتب اطی وکي وم پم پ و کمپرس ور را ج دا
نموده و محل اتصال شيلنگ به کمپرس ور را توس ط درپ وش مس دود م ی نم اييم بط وری ک ه ذره ای ھ وا وارد
کمپرسورنگردد.
 5-1-10شيرھای ساکشن و ديس شارژ را کامالً بازکرده و کمپرسور را استارت می نماييم.
 5-1-11فشار و سطح روغن کمپرسور بازرسی و کنترل گردد الزم به ذکراست که چنانچ ه س طح روغ ن از
حد  1/4شيشه سايت گالس روغن کمپرسور کمتربود بايستی اقدام به شارژ مجدد روغن به دستگاه نمود.

 5-2اخطارھا
درھيچ يک از موارد زير،دستگاه راه اندازی نگردد:
 -1ولتاژبرق ورودی به موتورخانه ازحد نرمال کمترباشد.
 -2کنترل کثيفی فيلتريا کنترل فشارھوا فرمان قطع دھند.
 -3فشار رانش دائما ً درحد باالتراز ميزان مجاز باشد.
 -4کنترل فشار روغن فرمان قطع به دستگاه دھد.
 -5سطح روغن کمپرسور پايين ترازحد مجاز باشد.
 -6کنترل حفاظت سيم پيچ کمپرسور) (Thermistorعمل کند.
 -7کنترل فاز ،برق مدارالکتريکی را قطع کرده باشد.
 -8دستگاه دارای صدای غيرعادی باشد.
 -9الکتروموتورھا مربوط به فن پکيج يونيت يا کندانسورھوايی کارنکند.
 -10نشتی آب درسيستم لوله کشی کويلھای گرمايی وجود داشته باشد.
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 -11کليد حرارتی فرمان قطع دھد.
 -12رله بی متال فرمان قطع داده باشد.
 -13ھرگزکنترل فشار روغن کمپرسور را مکرراً ريست ننماييد.

 5-3نگھداری دستگاه پکيج يونيت
 -5-3-1توجھات:
 -1درصورتيکه ھريک ازکنترلھا فرمان قطع بدھند و پک يج يوني ت خ اموش گ ردد ) بجزترموس تات و کنت رل
رطوب ت( نش ان دھن ده آن اس ت ک ه درقس متی ازسيس تم اش کال وج ود دارد ،ل ذا ت ا زمانيک ه ب ه اش کال م ورد
نظرپی نبرده و آن را رفع نک رده اي د ب ه اص رار دس تگاه را روش ن ننمايي د و درم ورد کنت رل ھ ايی ک ه دارای
دکمه  Resetمی باشند ،ازتکرار فشاردادن دکمه فوق تا رفع عيب نھايی خود داری نماييد.
 -2جھت رفع اشکال درسيستم حتما ً ازکارشناسان ساران و يا متخصصين مربوطه استفاده گردد.
 -3درص ورتيکه ھرگون ه ص دای غيرع ادی ازدس تگاه ش نيده گردي د ،پک يج يوني ت را خ اموش ک رده و ب ا
متخصصين مربوطه مشورت نماييد.
 -4سطح روغن روی سايت گالس روغن کمپرسور درزمان کارنبايد از  1/4پايين تر وازنصف باالتر باشد.
 -5درجه ترموستات مسيرھوا را درشرايط استاندارد روی  24درجه سانتی گراد )75درجه فارنھاي ت( تنظ يم
نماييد.
 -6تنظ يم کلي ه کنترلھ ايی ک ه دارای درج ه بن دی تنظ يم م ی باش ند ) ب ه جزترموس تات و کنت رل رطوب ت (
درشرکت ساران تنظيم شده است لذا بدون مشورت متخصص کارخانه آنھا را تغيير ندھيد.
 -7درصورت قطع کنترلھا به ھيچ وجه آنھا را يکسره نکرده و ازمدار خارج نکنيد.
 -8درھنگام تعويض روغن کمپرسور دستگاه ،دق ت ش ود کم ه ب ا توج ه ب ه ن وع روغ ن درج ش ده روی پ الک
دستگاه ،روغن کمپرسور تعويض گردد.

 5-3-2موارد مشروحه ذيل را ھر پانزده روز يکبار باز ديد نماييد:
 -1تس مه پروان ه پک يج يوني ت بازدي د ش وند ،درص ورت ش ل ب ودن آنھ ا را محک م و درص ورت معي وب ب ودن
نسبت به تعويض آنھا اقدام شود.
 -2مقدار روغن کمپرسور را بازديد نماييد.
 -3ميزان شارژ مدارات مبرد را با توجه به فشارگيج ھا و وض عيت مب رد درس ايت گ الس م دارمايع بازرس ی
نماييد.
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سربندی ھای کابلھای قدرت را درتمام قسمتھا بازديد نماييد.
 -5ھيترکارتر روغن کمپرسور بازديد شوند و ازسالم بودن آن اطمينان حاصل نماييد.

 -5-3-3موارد مشروحه ذيل را ھرماه يکبار باز ديد نماييد:
 -1ياتاقانھای فن ھوادھنده پکيج يونيت بازديد و گريس کاری شوند.
 -2فيلترھای ھوای دستگاه بازرسی شوند و درصورت کثي ف ب ودن ،فيلترھ ای آلوميني ومی قاب ل شستش و را ب ا آب
گرم شستشو داده و فيلترھای مخصوص يکبارمصرف نيزدرصورت کثيفی وگرفتگی بيش از حد تعويض گردند.
 -3وضعيت سايت گالس مدار مايع را ازنظر وجود رطوبت درمدارات گازسيستم بازرسی نماييد.
تذکر:
درصورت تغيير رنگ کاغذ حساس سايت گالس ،نشاندھنده اينست ک ه سيس تم دارای رطوب ت ب وده و درايراش باع
شده لذا نسبت به تعويض فيلتر دراير اقدام نماييد.
 -4برزنت محل اتصال کانالھای ھوا به دستگاه و دستگاه به فن بازديد گردند و درص ورتيکه پ ارگی داش ت نس بت
به تعميرآن اقدام نماييد.

 4-5-3نک ات ذي ل را درابت دای فص ل دوم بھ ره ب رداری از سيس تم سرمايش ی ميبايس ت رعاي ت
نماييد:
 -1سه فاز اصلی تابلو پکيج يونيت را دوازده ساعت قبل از راه اندازی وصل نماييد.
 -2روغن کمپرسورھا را تعويض نماييد ،ھمزمان فيلترروغن کمپرسورسرويس گردد.
 -3کليد ھيترکمپرسورچک شده و کليد گرمکن روغن کمپرسور را 12ساعت قبل از راه اندازی درحال ت روش ن
قراردھيد تا روغن کمپرسورگرم شود.
 -4م دارات گ از را ازحي ث نش تی تس ت نمايي د .درص ورتيکه بعل ت وج ود نش تی درم دارات ،ازگ ازمبرد دس تگاه
کسرشده باشد نسبت به رفع نشتی و شارژ گاز اقدام نماييد.
توجه:
درصورتيکه ميزان شارژ گاز دستگاه ازنصف کمترشده باشد ،علت کم شدن گازبررس ی ش ده و بع د ازنش ت ي ابی
بوسيله گازموجود دردستگاه ،باي د تم امی م دارات گازب ا ازت مج دداً تس ت فشارش ده ،دس تگاه مج دداً ش ارژ گ ردد.
جھت انجام اين امرحتما ًازمتخصصين مجرب استفاده نماييد.
 -5کليه درايرھای دستگاه را تعويض نماييد.
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س ايرموارد ذکرش ده درردي ف  ) 5-3-5ابت دای ھرفص ل راه ان دازی ( ني زالزم
االجراست.

 5-3-5نکات ذيل را درابتدای ھرفصل بھره برداری رعايت نماييد.
 -1سه فازاصلی ت ابلو پک يج يوني ت را 12س اعت قب ل از راه ان دازی وص ل نم وده ،کلي د ھيترکمپرس ورچک
شده و کليد گرمکن روغن کمپرسور را درحالت روشن قرار دھيد تا روغن کمپرسورگرم شود.
 -2ازصحت عملکرد دمپرھای ھوا اطمينان حاصل نماييد و درصورتيکه دمپرھای ھوا بسته م ی باش ند ،آنھ ا
را بازنماييد.
 -3روغن کمپرسورھا را بازديد نموده و درصورت کثي ف ب ودن نس بت ب ه تع ويض آن اق دام وھمزم ان فيلت ر
روغن سرويس گردد.
 -4مدارات گاز را ازحيث نشتی تست نماييد .درصورتيکه بعلت وجود نش تی درم دارات ،ازگ ازمبرد دس تگاه
کسرشده باشد نسبت به رفع نشتی و شارژ گاز اقدام نماييد الزم به ذکراست که درص ورتيکه شارژدس تگاه
کمتراز نصف گردد ميبايست نسبت به تعويض درايرھای دستگاه نيزاقدام نماييد.
توجه :جھت انجام اين امرحتما ً ازمتخصصين مجرب استفاده نماييد.
 -5تشت تقطيرکويل پکيج يونيت شستشو گردد.
 -6کارکرد الکتروموتورھای فن ھوادھنده کنترل گردد.
 -7سيستم لوله کشی  Drainچک شود که حتما ً بازباشند ،و درصورت بسته بودن نسبت به بازکردن آن اق دام
نماييد.
 -8ياتاقانھای فن ھوادھنده پکيج يونيت بازديد و گريس کاری شوند.
 -9فيلترھای ھوای دستگاه بازرسی شوند تا درصورت کثيف بودن ،فيلترھای آلوميني ومی قاب ل شستش و را ب ا
آب گرم شستشو داده و فيلترھای مخص وص يکبارمص رف ني ز درص ورت کثيف ی و گرفتگ ی ب يش از ح د
تعويض گردند.
 -10برزنت محل اتصال کانالھای ھوا به دستگاه و دستگاه به ف ن بازدي د گردن د و درص ورتيکه پ ارگی داش ت
نسبت به تعميرآن اقدام نماييد.
 -11تسمه پروانه پکيج يونيت بازديد شوند ،درصورت معيوب بودن نسبت به تعويض آنھا اقدام شود.
 -12سربندی ھای کابل ھای قدرت را درتمام قسمتھا بازديد نماييد و درصورت نياز آچارکشی نماييد.
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 5-3-6موارد ذيل را پس ازخاموش کردن پکيج يونيت ھوايی درپايان ھرفصل بھره برداری رعايت نماييد:
 -1درصورتيکه پکيج يونيت فقط دارای سيستم سرمايشی باشد ،دمپرھ ای ھ وای دس تگاه را بس ته و س ه فازاص لی
دستگاه را قطع نماييد.
 -2درصورتيکه پکيج يونيت دارای سيستم گرمايشی نيزباشد ،کليد ھيترگرمکن کمپرسور را قطع ک رده و دس تگاه
را در حالت گرمايشی قراردھيد.

 -6عيب يابی دستگاه
 6-1درمواردی که کنترل فشار رانش قطع می نمايد ،موارد زيربازرسی گردد.
 الکتروموتور کندانسورھوايی سوخته است. فن کندانسورھوايی شکسته است. سطح کويل کندانسورھوايی کثيف است. نامناسب بودن جھت چرخش فن ھای کندانسورھوايی ،الزم به ذکراست که جھ ت مناس ب چ رخش ف ن ،درجھ تعقربه ھای ساعت می باشد.
 شارژگازدستگاه زيادترازمقدارمورد نيازباشد. سکونسرتنظيم نباشد يا اينکه خراب باشد. 6-2مواردی که فشار روغن پايين است و يا کنترل فشارروغن قطع می نمايد ،موارد زيربازرسی گردد.
 مقدارروغن کمپرسوربازديد گردد. ترموستات چک شود که سالم بوده و از 20درجه پايين ترنباشد. فيلترھوای ورودی به دستگاه کثيف باشد. دمپرھوای ورودی به دستگاه کامالً بازنباشد )ممکن است شل باشد( تسمه ھای فن ھوادھنده بازديد شوند. کويل  D.Xاواپراتورکثيف است. شارژگازدستگاه زيادترازمقدارمورد نيازباشد. روغن دستگاه کثيف است. صافی روغن دستگاه کثيف شده و گرفته است. -اويل پمپ کمپرسورخراب است.
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 6-3درمواردی که کنترل فازقطع می نمايد ،موارد زيربازرسی گردد.
 کنترل فازخراب است. ولتاژ جريان برق باالتريا پايين ترازحد مجازمی باشد. توالی فازھا تغييرکرده است. جريان دو فازشده است. 6-4درمواردی که کليد ھای حرارتی يا بی متال قطع می نمايد ،موارد زيربازرسی گردد.
 ولتاژجريان برق باالتريا پايين ترازحد مجازمی باشد. ازمحکم بودن سرسيم ھای مدارقدرت مطمئن شويد. ازسالم بودن بلبرينگ الکتروموتورھا مطمئن شويد. ازسالم بودن کليد و يا بی متال ھا مطمئن شويد. ميزان آمپرکليد و يا بی متال درست تنظيم نشده است. 6-5درمواردی که فشار ساکشن پايين باشد يا کنترل فشارمکش فرمان قطع دھد ،موارد زيربازرسی گردد.
 مقدارشارژگازدستگاه بازديد گردد. فيلتردراير دستگاه بازديد گردد. فيلترھای ھوای ورودی به دستگاه کثيف است. سطح کويل  D.Xدستگاه کثيف بوده ويا يخ زدگی داشته باشد. تسمه ھای فن ھوادھنده بازديد شوند. ترموستات چک شود که سالم بوده و از 20درجه پايين ترنباشد. عملکرد شيرانبساط بازديد گردد ) ممکن است که بالب حساس آن شکسته باشد ( سکونسر فن کندانسورھوايی درست تنظيم نمی باشد. دمپرھوای ورودی به دستگاه کامالً باز نمی باشد. دورفن درست نمی باشد. گيج فشارساکشن خراب می باشد. 6-6درمواردی که کنترل کثيفی فيلترفرمان قطع دھد ،موارد زيربازرسی گردد.
 -فيلترھای ھوای ورودی به دستگاه کثيف است.
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 6-7درمواردی که ايرفلوسوئيچ فرمان قطع دھد ،موارد زيربازرسی گردد.
 فيلترھای ھوای ورودی به دستگاه کثيف است. سطح کويل  D.Xدستگاه کثيف بوده و يا يخ زدگی داشته باشد. تسمه ھای فن ھوادھنده بازديد شوند. تنظيم ايرفلوسوئيچ نادرست می باشد. دمپرھوای ورودی به دستگاه کامالً بازنباشد )ممکن است شل باشد( 6-8درمواردی که سطح کويل  D.Xدچاربرفک زدگی باشد يا خط مک ش کمپرس وردچاربرفک زدگ ی ش ده باش د
موارد زير بازرسی گردد.
 فيلترھای ھوای ورودی به دستگاه کثيف است. سطح کويل  D.Xدستگاه کثيف است. دمپرھوای ورودی به دستگاه کامالً بازنباشد ) ممکن است شل باشد ( تسمه ھای فن ھوادھنده بازديد شوند. ترموستات چک شود که سالم بوده و از  20درجه پايين ترنباشد. 6-9درمواردی که کمپرسوردارای صدای غيرعادی باشد ،موارد زيربازرسی گردد.
 سوپاپ ھای کمپرسوربازديد گردند که نشکسته باشند. امکان برگشت مايع به کمپرسور وجود دارد. مقدارروغن کمپرسوربيش ازحد استاندارد می باشد. ھيتر کمپرسورخراب باشد و يا گرم نکند. 6-10درمواردی که فن کندانسورھوايی دارای صدای غيرعادی باشد ،موارد زيربازرسی گردد.
 پروانه فن کندانسوربازديد شوند که نشکسته باشد. پروانه فن کندانسوربازديد شوند که باالنس باشد. بلبرينگ ھای الکتروموتور کندانسوربازديد شوند که خراب نشده باشد. 6-11درمواردی که فن ھوادھنده پکيج يونيت دارای صدای غيرعادی باشد ،موارد زيربازرسی گردد.
 فن ھوادھنده بازديد شوند که سالم باشد. -فن ھوادھنده بازديد شوند که باالنس باشد.
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 بلبرينگ ھای الکتروموتورھا بازديد شوند که خراب نشده باشد. ياتاقانھای دستگاه بازديد شوند که سالم باشند. 6-12درمواردی کمه سيستم گرمايش دستگاه کارنکند ،موارد زير بازرسی گردد.
 سه فاز المنت الکتريکی بازديد شود. -ترموستات از لحاظ سالم بودن چک شود و از 20درجه باالترنباشد.
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 نحوه حمل و نقل پكيج ھوايي تراکمی مجزادرحمل پكيج ھوايي تراکمی بايد نھايت دقت بكار برده ش ده باش د و ھ يچ ي ك از قس متھاي دس تگاه نباي د تح ت فش ار
بوده و يا بر اثر ضربه آس يب ببين د .جھ ت حم ل پك يج ھ وايي از جرثقي ل ب ا ظرفي ت مناس ب اس تفاده نمايي د .دراي ن
حالت فاصله قالب جرثقي ل ت ا پك يج ھ وايي نباي د از  0/5متركمت ر باش د .ش كل زي ر نح وه ص حيح حم ل دس تگاه را
نشان مي دھد.

REV: 2
DATE:1400/03/22

SARANFCT\INSTRUCTION\MAINTENANCE\ PU-A-R134a

DM-PU-A-R134a

PAGE: 17

 -8معدوم سازي و بازيافت دستگاه:
كلي ه قس مت ھ اي دس تگاه قاب ل بازياف ت م ی باش د ، ،ل ذا در ص ورت ني از ب ه مع دوم س ازي دس تگاه و ي ا تع ويض
قطعات آسيب ديده ،به منظور حفاظت از محيط زيست و بازگردانی اين قطعات به چرخه توليد ،مط ابق ب ا دس تور
العمل ذيل اقدام فرماييد:
 گاز ھاي مبرد و روغن موج ود در سيس تم را ب ه وس يله دس تگاه ھ اي مخص وص  recoveryجم ع آوري ك رده و
در ظروف مناسب نگھداري كنيد سپس آن ھا را به مراكز بازگزداني و تص فيه گ ازمبرد و روغ ن تحوي ل نمايي د.
ھشدار :به دليل آسيب رساندن گازھاي مبرد به اليه اوزون و ايجاد اثر گلخان ه اي ي از آزادس ازي اي ن گ از ھ ا در
فضاي اتمسفر به شدت اجتناب ورزيد.
 كليه قسمت ھاي فلزي دستگاه را جدا نموده و پس از تفكيك بر اساس جنس ھر فلز ،آن ھا را به مراك ز مرب وط ب ه
بازيافت قطعات فلزي تحويل نماييد.
 كليه قسمت ھاي پالستيكي دستگاه را جدا كرده و به مراكز مربوط به بازيافت قطعات پالستيكي تحويل دھيد.
 قطعات الكترونيكي دستگاه را جدا نموده و به مراکز بازيافت قطعات الكترونيكي تحويل دھيد.
عايق ھاي دستگاه )نظير پشم سنگ ،پلس يورتان و پلي اتيلن و (...از بدنه ھاي دستگاه جدا سازي گرديده و به
مراكز بازيافت اين مواد تحويل داده شود.در صورت عدم امكان بازيافت صحيح ،اين مواد به مراكز دفع پسماند
تحويل گردد.
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