
  
  

  
  

  بهسان  كمپرسور شركت
  

  نحوه نصب و راه اندازي نگهداري و سرويس كمپرسورهاي اسكرو
  

  مهماين دفترچه را با دقت مطاله كرده و نكات  ، قبل از راه اندازي دستگاه لطفاً
  طر سپرده و رعايت نماييد . آنرا بخا
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RETAIN IT FOR FUTURE REFRENCE.  
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  پيشگفتار
  

  : استفاده كننده گرامي
 ، نكات ياد شده در اين راهنما جهت كارايي بهتر و بهينه دستگاه شما تهيه گرديده و اجراي آنها به عمر كمپرسور شما مي افزايد ليهك     
  .دقت را بعمل آوريد هايت ندر اجراي آنها  لذا
  

  خواهشمنديم به موارد زير توجه فرماييد . ، داريد در صورتي كه به قطعات يدكي احتياج
  
  .نمائيد نام شركت و تاريخ خريد دستگاه را مشخص    -1
  . نمائيدتيپ و شماره سري را مشخص    -2
  سم آنرا توضيح دهيد .ا شماره قطعه و  - 3
  وضيح دهيد .نحوه تحويل آنرا ت -4
  

 بهسان يـا نماينـدگيهاي معتبـر    كمپرسور تمام نيازهاي خود را از جمله كمپرسورهاي هواي فشرده و خشك كننده هوا را از شركت  •
  خواست نماييد .در

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 را خـود رهاي توليـد  كليه فعاليت در پروژه ها تـا مراقبـت و نگهـداري انـواع كمپرسـو     زمينه پاسخگويي به سواالت شما در  ما آماده •
 هستيم.

 تشريح گرديده كه انجام آنها الزامي مي باشد . TSAIR15  جهت استفاده صحيح از دستگاه در اين دفترچه محصول سري  •
 همانطور كه ميدانيد كمپرسور اسكرو نياز به اپراتوري آموزش ديده دارد و به جهت جديد بودن تكنولوژي آن در ايران همـواره مشـكالت         

 قسمت اعظم اين مراقبتهـا را ماشـين  ه كبوجود آورده ايم فن آوري جديد را براي اولين بار در ايران  ، در اين مجموعه ، خاص نگهداري داشته
  .  دستگاه كليه اعمال كمپرسور را كنترل و هدايت ميكند توسط يك ميكرو كامپيوتر بعهده گيرد كه از زمان روشن شدن
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  مقدمه : 
انـد. زيـرا بعـد از     ي را در صنايع مختلف پيدا كـرده ههاي پنوماتيك (بادي) جايگاه خاصبا پيشرفت روز افزون تكنولوژي ، دستگاروزه ام         

، بطـوري كـه جكهـاي     انواع انرژي تبديل گرددانرژي الكتريسته  تنها انرژي است كه ميتواند بصورت شبكه در سطح كارخانه توزيع شده و به 
  بكار اندازد .  و غيره را ، سنگهاي بادي ، دستگاههاي سند بالست قوي پنوماتيك 

) ، فشار مناسب ، خشك و تميز بودن هواي خروجي  آن است.  در اين راستا  DBهر نحوي كه باشد مالك مقدار باددهي (ه توليد باد ب      
ممكن مرتفع سازد  و نتيجه چندين سال فعاليت و كوشش  صورت گرفته تا اين مهم را به بهترين شكل مجموعهمطالعات فراواني توسط اين 

انجام وظيفه مينمايد و نامي آشنا   بي وقفه مهندسين و طراحان ما ، دستگاه  كمپرسوري است كه در خدمت شما بنام كمپرسور
  براي صنعتگران كشور است .

 ،و ايجاد پايگاه اطالعاتي  جهت مشتريان، زم هواي فشرده مناسب با هدف ايجاد مركز مشاوره و تهيه لوا 1377كمپرسور بهسان از سال       
بررسي نيازهاي مشتريان  و نيز با بهره گيري از  ،گروه فني بهسان تاسيس و با  انتخاب بهترين توليد كنندگان و مهندسين عنوان  تحت

بهينه تجهيزات خود را با كيفيت مناسب تهيه نمايند و اكنون  ايه مجموعه بهينه را ايجاد كرده تا مشتريان بتوانند با هزينه ،تكنولوژي روز 
 ،مترمربع فضاي توليد و ماشين آالت مدرن و مهندسين مجرب و نيز سابقه چندين ساله خود  2800گروه فني بهسان در مساحتي بالغ بر 

 ،بوستر پمپ  ،فشار قوي  ،اسكرو  ،يستوني مطابق با نيازهاي جامعه و رعايت استاندارد هاي جهاني توانسته است انواع كمپرسورهاي پ
واند كمپرسور بدون روغن و كليه لوازم و تجهيزات جانبي را توليد و تهيه نمايد و با داشتن مشاوره از كشور ايتاليا در ساخت كمپرسور هوا بت

  نيازهاي تخصصي تعداد زيادي از شركتهاي دولتي و خصوصي را تامين نمايد . 
  بخشي از فعاليتهاي  اين واحد بشرح زير اعالم ميگردد . جهت آشنائي بيشتر 

  فعاليتهاي واحد توليد : 
  بار .  13الي  7ليتر در دقيقه از فشار  3000الي  50از  كمپرسورهاي پيستونيتوليد انواع 
  بار .  40الي  15ليتر در دقيقه از فشار 2000الي  50از  كمپرسورهاي پيستوني فشار قويتوليد انواع 

  بار .  13الي  7ليتر در دقيقه از فشار  22000الي   600از   كمپرسورهاي اسكروليد انواع تو
  بار .   7ليتر در دقيقه با  فشار 2000الي  50از   كمپرسورهاي پيستوني بدون روغنتوليد انواع 
  طه . جهت كاربرد كشاورزي و لوازم جانبي مربو كمپرسورهاي پيستوني بنزيني و ديزليتوليد انواع 
  بار .  40الي   7ليتر  از فشار   5000الي  50از  مخازن تحت  فشارتوليد انواع 

  فعاليتهاي واحد خدمات پس از فروش  : 
  طراحي و پياده سازي سيستم هواي فشرده . ،مشاوره 

  تعمير و سرويس كمپرسور هاي ساخت شركت . 
  تهيه لوازم و سرويس در محل .

  ارائه شده .نصب و راه اندازي محصوالت 
  فعاليتهاي واحد تجاري : 

  تهيه انواع فيلترهاي رطوبت گير و روغن گير ميكروني  و همچنين روغن زن در ظرفيتهاي مختلف . 
  شيميائي ( سيليكاژلي )  در ظرفيتهاي مختلف .  وتهيه انواع درايرهاي تبريدي (يخچالي)  

  م مربوطه در سايزهاي  مختلف . كارواش و  لواز ،گريس پمپ  ،تهيه انواع ساكشن روغن 
  ژنراتور و لوازم جانبي  در سايزهاي  مختلف .  ،ويبراتور  ،تهيه انواع الكترو موتور 

  
  

پذيري در صنايع  نا ت گرفته كه هواي فشرده بصورت اجتنابكمپرسور  بهسان از اين واقعيت نشأ انگيزه ما در شركت
  .  كشورهاي در حال توسعه اهميت دارد
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  اول( راه اندازي)فصل 
  

  نحوه استفاده از هواي فشرده 
  در استفاده از لوازم باد به راهنماي آن رجوع كنيد و مطابق با فشار اعالم شده كار كنيد . .1
  به مخزن هواي فشرده حتما رعايت شود مخزن مورد استفاده با استانداردهاي مناسب مطابقت داشته باشد.نياز  در صورت  .2
  كه مطابق با استاندارد مي باشد استفاده نماييد . شيلنگ و لوازمي –ها لوله  –از اتصاالت  .3
چنانچه براي كار با باد از شيلنگ استفاده مي كنيد بايد دقت داشته باشيد كه انتهاي شيلنگ را محكم در دست گرفته باشيد و بعـد   .4

  ايجاد خطر مينمايد. ركت كرده وبه سرعت به چپ و راست حشير باد را باز كنيد در غير اين صورت انتهاي شيلنگ 
شيلنگ به خروجي باد دقت كنيد كه در داخل شيلنگ گرفتگي يا شيئ وجود نداشته باشد چـون در آنصـورت ماننـد     قبل از ا تصال .5

  تفنگ بادي عمل كرده و آسيب جدي به شما ميرساند .
  به هيچ وجه خودتان را در مقابل باد قرار ندهيد. .6
  .به طرف افراد نگيريد به هيچ وجه سر شيلنگ را .7
  گردو غبار لباستان را با هواي فشرده تميز نكنيد. .8
ه و يا ابزاري كه با فشار خاصي تنظيم گرديده دستگاه را با فشار بـاالتري  در يك سيستم  هواي فشرد .9

  راه اندازي نكنيد .
  تخليه كنيد.            هواي داخل خط را كامالًقبل از تعمير لوله هاي هوا يا تعويض واشرها و شيلنگها ابتدا شير اصلي را بسته و  .10

  
  حمل و نقل كمپرسور 

تي كه خسارتي به آن وارد نگردد مي بايست با ماشينهاي هيدروليك از قسمت پايين حمل گردد به هيچ كمپرسور بصورت عمودي و در وضعي 
  شود. نبايد فشاري وارداز قسمتهاي جانبي  وجه دستگاه را از اتاق آويزان نكنيد و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 به عالمت محل شاخ ليفتراك توجه كنيد 

 روشهاي صحيح حمل
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  نصب دستگاه
  گردد.نصب براي اينكه كمپرسور بدون مشكل و با راندمان باال كار كند ميبايست در يك اتاق مناسب  .1
  هواي خروجي از رادياتور توسط كانال به خارج هدايت گردد. .2
  و غيره قرار نگيرد . تهويه اتاق كمپرسور بايد بنحوي انجام گيرد كه در معرض گرد و خاك و رطوبت .3
  تراز قرار دهيد و الزم نيست در زمين تثبيت گردد. ك سطح كامالًيكمپرسور را در  .4
  ا شد .كمپرسور نبايد از مصرف كننده فاصله زيادي داشته ب .5
  ميلي متر فضا در اطراف كمپرسور فضاي آزاد داشته باشد . 1000كمپرسور طوري نصب گردد حداقل  .6
  ميلي متر فضاي آزاد داشته باشد . 2800از رادياتور كمپرسور حداقل قسمت خروجي هواي گرم  .7
(مانند رادياتور آبي)  درجه سانتيگراد باشد بهتر است از كمپرسورهاي آب خنك اين شركت 45چنانچه درجه حرارت محيط بيش از  .8

  استفاده شود .
  شار قوي استفاده شود .مخزن و لوله هاي ف نصب مخزن بايد مطابق ضوابط حفاظتي محلي ( هر كشور ) باشد . و بايد از .9
  هر روز آبي كه در داخل مخزن جمع مي شود تخليه نماييد .:  توجه

  
  ابعاد كمپرسور

  عارتفا  عرض  طول  مدل كمپرسور
TS AIR 10  210 90 185 
TS AIR 15 210 90 185 

  
  قبل از راه اندازي 

  به دقت مطالعه كنيد .مربوطه را    CDيا قبل از راه اندازي كمپرسور دفترچه راهنما  -1
 اتصاالت كابلها را از نظر محكم بودن بررسي كنيد . -2
 سي نماييد .گرماي محيط را برر -3
 سطح روغن و فيلتر را كنترل  كنيد . -4
 كنترل كنيد تا در پوشها و اتصاالت را محكم بسته با شند . -5
 اين موارد اطمينان حاصل كنيد .از  روغن و مواد سوختي نريزيد و ، بهيچ وجه بر روي كمپرسور آب -6
 سيستم تهويه محيط را كنترل كنيد . -7

  
 

 
براي اولين بار از فروشنده براي جلوگيري از هر گونه صدمه يا خرابي احتمالي پيش از استارت   توجه :

 خودتان استارت اوليه را بعهده  بگيريدليكن اگر خواسته باشيد بخواهيد كارشناس مجاز برايتان بفرستد. 
نقـض   روشن كـردن توسـط شـما     ل نمائيد زيرا برخي موارداضمانت (گارانتي ) را سواز فروشنده شرايط 

ضـمانت نامـه نباشـد كـه در     باعث مي شود ديگردسـتگاه  تحـت پوشـش    تعهد گارانتي محسوب شده و 
  آنصورت هيچ گونه ادعايي مورد قبول نمي باشد . 
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  اتصال برق 
  ه كنيد .به برق وصل نمائيد اطالعات مربوطه را بدقت مطالع قبل  از اينكه كمپرسور را -1
 خروجي باد را به خط مادر شبكه باد نصب نمائيد . -2
 ويد .به ديوار ثابت نمائيد و مانع حركت آزاد آن شكابل برق را  -3
 در مسير برق ورودي كليد مناسب قطع كننده و فيوز مناسب قرار دهيد . -4

را كنتـرل و در صـورت اشـتباه     )(كنيد . البته سيستم بطور خودكار جهت گـردش جهت چرخش كمپرسور را چك  توجه :
  خواهد كرد ( به سيسيتم تابلو برق و كنترل فاز دست نزنيد)متوقف   دستگاه را

  
  جدول حداقل قطر كابل (سيم ) و حداقل آمپر فيوزها و جريان مصرفي 

CABLE  (MM2 CU) FUSE MODEL   
4 X 4 16 TS AIR10 
4 X 4 25   TS AIR15 

متر باشد در آنصورت بايستي ضخامت كابل يك سايز بيش از  50اگر الزم باشد كه طول خطوط برق اصلي (كا بل ها ) بيش از  تذكر :
  ساير مندرج  در جدول فوق باشد .

  
  )؟ اسكرو چيست فصل دوم (

  اطالعات عمومي در مورد كمپرسورهاي اسكرو
  

در داخل يك كاور كه صدا را عبور نميدهد جاسازي شده و با موتور الكتريكي تحريك مـي شـود و ذرات    TS AIRكمپرسورهاي اسكرو مدل 
ميدهد باد را از روغن جدا ساخته و توليد هواي فشرده  روغن را از هم مي پاشد و با هوا مخلوط ميكند و با عملياتي كه روي اين مخلوط ا نجام

  مي كند.
  
  
  
  
  
  
  

     قطعات اصلي كمپرسور :
  ) AIR END(قسمت مارپيج يا حلزوني كه روغن و هوا را مخلوط ميكند .  -1
 )ELECTRO MOTOR(الكترو موتور برقي  -2
 )  RADIATOR(رادياتور  -3
 ) UN LOADERدريچه تنظيم مكش هوا ( -4
 )PRESSURE  SWITCHپرشو سوئيچ  و دستگاه فرمان  ( -5
  ) OIL SEPERATORسپراتور روغن ( -6
 ) OIL FILTERفيلتر روغن ( -7
 ) MINIMUM PRESSURE VALVEكطرفه (شير ي -8
 ) AIR FILTERفيلتر هوا (  -9
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    AIREND قسمت مارپيچ (حلزوني )
محرك نيروي خود را از الكتـرو موتـور گرفتـه و بوسـيله      –قسمت مارپيچ عبارت است از محرك و متحرك 

خـالف جهـت يكـديگر    چرخ دنده اي نيروي خود را به مارپيچ متحـرك منتقـل ميكنـد . بـدين صـورت در      
بكشـند بـين آنهـا فضـاي بسـيار كمـي       ميچرخند و در حين چرخش براي اينكه هواي فشرده را بـه عقـب   

  خاليست .
بدين منظور ميبايست فيلتر هوا و روغن نسـبت بـه شـرايط    
محيط كار بموقع تعويض گردد. اتصاالت هوا و روغن بصورت 

بـودن آنهـا   دوره اي بايد باز و تميز گردد و در موقع تميـز ن 
  گردد . AIRENDنبايد هيچ گونه مواد خارجي وارد 

  
  

هنگامي كه مارپيچها در حال چرخش هستند هوا از داخل فيلتر كشيده و از شيارها به قسمت خروجي فرسـتاده  
ديكتر شده كمتر ميشود و فشار آن باال ميـرود و  نتهايي نزحجم هوا در موقع خروج هر چقدر به قسمت ا ، ميشود
   ميگردد. روغن به قسمت مخزن روغن و هوا منتقل همراه

بتوانيم نگهداريم مابين مارپيچها روغن ميفرستيم . روغن هوا را سرد نمـوده  موقعيكه هوا را فشرده مي نماييم براي اينكه هواي كشيده شده را 
همچنـين ياتاقانهـا و مارپيچهـا را روغـن كـاري      و در سطح مارپيچها اليه اي از روغن بوجود مي آورد و مانع برگشت هواي فشـرده ميگـردد و   

  ميكند. 
  

  با بار   –اصول كار در زمان بدون بار 
دريچـه   در اولين بكار اندازي در موقعيكه موتورالكتريكي در وضعيت اتصال ستاره است سو لونوييد والفها در حالت بـدون انـرژي اسـت و فنـر    

  . د كمپرسور در اين زمان از شير چك و الف هوا را مي مكدورود مكش هوا را بسته نگه ميدار ، نظيم مكش هوات
وضعيت اتصال مثلث در مي آيد والف جهت را تغيير داده و دريچه تنظيم مكـش هـوا را بـازمي كنـد . مكـش در      ه موقعي كه موتورالكتريكي ب

قسمت ورودي دريچه هوارا باز تر نموده و بنابر ايـن  
ود . و زيــاد مــي شــفشــار هــوا و روغــن در مخــزن 

  كمپرسور با بار بكار خود ادامه مي دهد . 
ــو   ــو س ــق پرش ــه از طري ــتم ك ــار سيس ــا چ  ئيفش ي

تنظيم گرديده به محض رسيدن به فشار ترانسميتر 
ع مـي كنـد .   طـ مناسب انرژي سولونوييد والفها را ق

ــدين ترت ــق    ب ــپراتور از طري ــزن س ــواي مخ ــب ه ي
لونوييد والف  تخليه ميگردد و سـولونوييد والـف   سو

فشاردار  سطح پيستون را بـه خطـوط مكـش    هواي 
چـه هـوا را   ياسكرو باز ميكند و فنر با نيروي خود در

بسته و كمپرسور در حالت بدون بار كـار مـي كنـد    
پريـود كـاري در حالـت بـدون بـار توسـط تــايمري       
ا كنترل ميگردد. بطوري كه در طول اين زمـان چنـ  

بطـور   چئيه فشار سيستم پـايين بيايـد پرشوسـو   چن
مـوارد فـوق    اتوماتيك به تابلو فرمان داده و مجـدداً 

ن زمـان  اجرا مي گردد . و در صورتي كه فشار در اي
  خاموش مي گردد .كاهش نيابد كمپرسور كامالً 
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  عملكرد قطعات اصلي كمپرسور
  ميكرو كامپيوتر

  كنترل و هدايت ميكند و به منزله قلب و مغز هوشمند كمپرسور ميباشد و از دو بخش فيزكي اين قسمت كليه اعمال كمپرسور را     
  .فحه كليد يونيت و ص -1 
  منبع تغذيه و رله ها تشكيل شده است . -2 

  .و سوئيچ ها و نيز صفحه كليد به اين واحد وارد مي شود  كليه وروديها و اطالعات از طريق سنسورهايونيت و صفحه كليد :  -1
  .شودمي انتقال دادهتابلو برق اين اطالعات توسط واحد پردازش مورد تجزيه و تحليل مي گردد و نتيجه آن توسط رله ها به سيستم 

  
 اين قسمت برق مورد نياز سيستم را بعد از فيلترها ي الزم به جهت مصرف يونيت تامين مي كند و فرمانها و سوييچ منبع تغذيه :  -2

  صادر مي گردد .اژهاي باال ايجاد هاي الزم را جهت ولت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

را بـه انـرژي    ا لكترو موتور خود را از كنتاكتور هاي تابلو برق و بصورت ستاره و مثلث اسـتارت نمـوده و جريـان ا لكتريسـيته    ا لكترو موتور : 
  مكانيكي تبديل و قسمت مار پيج را از طريق تسمه به چرخش در مي آورد.

    
  تشريح گرديده . 3ل در فصل دوم بند يبه تفض قسمت مارپيچ :

  
تشكيل شده مسئوليت خنك كـردن روغـن و هـواي      AFTER COOLERو  OILCOOLER: رادياتور كه از دو قسمت  رادياتور

  ابليت انتقال دما و فشار باال را دارد .خروجي را بر عهده دارد .اين قطعه از آلومينيوم بوده و ق
  

  اتور سپر  -مخزن روغن هوا  
  :مخزن دو جداره  -1

روغن و هواي فشار داري كه بصورت مخلوط از پمپ اسكرو خارج ميگردد به مخزن دو جداره هدايت ميگردد و در اولـين مرحلـه كـه بـه     
  خزن رسوب مي كند .مخزن وارد ميگردد با برخورد و حركت دوراني از جدارهاي مخزن قسمتي اعظم روغن از هوا جدا شده و به ته م

  شدن را داشته باشد . ءتا روغن فرصت احيا كردهاز هوا به ته مخزن رسوب  جدا شده روغن
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  :سپراتور ( جدا كننده )  -2
و رو غن تصفيه شده به سيستم  ميشودبا گذشتن از فيلتر سپراتور جدا  شده و هواي جدا شده به همراه بخارهاي روغن به سپراتور هدايت

  فشرده بدون روغن جهت خنك شدن به خارج از سپراتور به سمت رادياتور هدايت ميگردد برگردانده ميشود و در پايان هواي 
  
  چه تنظيم مكش هوا : يدر

  چه تنظيم مكش هوا سيستمي است كه مكش هوا ي كمپرسور را در وضعيت بدون بار و با بار تامين ميسازد .يدر      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شير يكطرفه : 
كطرفـه ميگـردد و بعـد از    يوارد شـير   Aرن سپراتور متصل است . هواي خروجي سپرا تور از مجراي شير يكطرفه كه به خروجي مخ

) را به عقب ميرا ند و بدين صـورت هـوا بـه خـط توزيـع       3) و پيستون (6) و ( 10فشار مورد نظر رسيد فنرهاي شير را فشرده (اينكه به 
  منتقل ميگردد . 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حرارت سنج : 
سيستم مي تواند به علتهاي گوناگون بيش از حد گرم شود كه اين گرما به بعضي قسمتهاي كمپرسور آسيب برساند لذا ن داخل روغ       

درجـه سـانتيگراد بكـار     100جهت جلو گيري از اين موارد حرارت سنجي در مسير روغن قرار داده شده كه در صورت باال رفتن دمـا تـا   
  د .افتاده و دستگاه را متوقف ميساز
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  فصل سوم ( كار با دستگاه ) 
  

  )  MICRO COMPUTER TOP(  تشريح صفحه كليد
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  چراغهاي سيگنال

  
  عالمت  نوع سيگنال 

  ين چراغ در صورت هر نوع اشكال روشن شده و اشكال را ذخيره ميسازد ا

   چرخش كمپرسور روشن مي شودصورت اشتباه بودن جهت  در

  فن كمپرسور( پريدن بيمتال فن ) فعال مي گردد در صورت اشكال در  
  

  فعال مي شود  امرجنسي فشرده بودن كليددر صورت
  

 فعال ميگردد)ساعت10000رسيدن زمان سرويس(در صورت
  گنال فعال مي گردد .در صورتي كه كمپرسور از اتاق كنترل خاموش  يا روشن گردد اين سي

  كمپرسور به حالت آماده بكار رفته و دستگاه خاموش نيست .

  ( پريدن بيمتال ا لكترو اصلي ) فعال مي گردد.در صورت اشكال در الكترو موتور اصلي كمپرسور 
 نشان دهنده توليد يا عدم توليد هوا است .

  
  
  
  
  

  انيد در صورت عدم  وجود اشكال دستگاه را بكار اندازيد .با اين كليد شما مي تو:    كليد روشن  
  

 شدقط در حالتي كه دستگاه روشن ميباطراري مورد استفاده قرار ميگيرد و فضاين كليد جهت خاموش كردن غير ا:   كليد خاموش 
  كند . ثانيه ) دستگاه را بطور كامل خاموش مي  20الي  10عمل كرده و بعداز كاهش فشار سيستم ( حدود 

  
  طراري از كليد امر جنسي(  ! ) استفاده كنيد .ضتوجه :  در زمان ا
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بعـد از رفـع    با اتفاق افتادن هر اشكال آن اشكال ذخيره ميگردد تا اپراتور اشكال را شناسائي و به رفع آن اقدام نمايد:  كليد ريست 

  دستگاه را ريست و آماده بكار مي كند . د از رفع اشكال كليد  اشكال نياز است كه دستگاه ريست ( راه اندازي مجدد ) گردد . بع
  

  :  با اين كليد وقتي كه دستگاه خاموش است به مد برنامه ريزي وارد ميشويد .  كليد برنامه ريزي 
  

نامه ريزي نيستيد ايـن كليـد   و مقادير در مد برنامه ريزي زياد ميگردد . در صورتي كه در مد بر با زدن اين كليد انتخابها:   كليد  باال 
  ساعت كاركرد دستگاه را نمايش ميدهد .

  

و مقادير در مد برنامه ريزي كم مي گردد . در صورتي كه در مد برنامه ريزي نيستيد اين كليد  با زدن اين كليد  انتخابها:  كليد پائين 
  ساعت كاركرد دستگاه را نمايش ميدهد .

  
   شروع بكار  : 

     طراري را كمي بچرخا نيد تا خالص گردد سـپس كليـد  ضزي كمپرسور ابتدا كليد اصلي داخل تابلو را وصل و بعد كليد اراه اندا  براي
ثانيه سيستم را چك و كنترل ميكند و در صورت وجود هر نوع اشكال اساسي در سيستم داخلـي   5را بفشاريد . در ابتدا ميكرو كنترو لر براي 

اشكال را نشان مي دهد و چراغ مربوطه را روشن مي سازد در اين صورت كليد اصلي را بسته و اشكال را برطـرف   با روشن شدن چراغ سيگنال
  همان اعمال را انجام مي دهد . مينمايد و مجدداً

  

المپ  را بزنيد با زدن كليد  براي روشن كردن دستگاه بعد از مراحل شروع بكار در صورت عدم اشكال كليد روشن كردن دستگاه : 

  ثانيه ) دستگاه شروع بكار ميكند . 10شروع به چشمك زدن زدن ميكند و بعد از مدتي ( حدود  
  

  خاموش كردن دستگاه   :  
شروع به چشمك زدن ميكند و بعد از مدتي جهت كاهش فشار  را بزنيد با زدن كليد المپ  براي خاموش كردن دستگاه كليد  

  تگاه خاموش ميگردد. ثانيه ) دس 20-10داخلي ( حدود 
  طراري از كليد( ! ) استفاده كنيد .                              ضتوجه : در زمان ا

  
  رفع اشكال  و راه اندازي مجدد :

ريست  آن اشكال ذخيره مي شود تا اپراتور اشكال را شناسائي و نسبت به رفع آن اقدام مي نمايد كه دستگاه –با اتفاق افتادن هر نوع اشكال  

  دستگاه را ريست و آماده بكار ميكند . ( راه اندازي مجدد ) گردد . بعد از رفع اشكال كليد 
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  فصل چهارم ( مرا قبت ) 
 

  برنامه مراقبت 
 

  ساعت 100000  ساعت 5000 ساعت 2500  ساعت 600  روزا نه  عمليات
         X  سطح روغن كنترل شود

       X    روغن تعويض گردد
       X    ويض گرددفيلتر روغن تع

       X    فيلتر هوا تعويض گردد
     X      فيلتر  سپراتورتعويض گردد
         X  كنترل گرماي خروج اسكرو
   X        رادياتور تميزو بازبيني گردد

         X  ريزش روغن كنترل شود 
 X          شيلنگها تعويض گردد

 X          بلبرينگهاي موتور و اسكروكنترل شود
  
  
قطعـات متفرقـه اسـتفاده     بر طرف نمايد و به هيچ وجه از ا نواقص را كامالًتكل بالفاصله سرويسكار را اطالع دهيد در صورت هر گونه مش -1

  نكنيد . 
توجه : زمانهاي ياد شده در جدول فوق براي تعويض فيلترها و روغن و تميز نمـودن راديـاتور بـراي شـرايط نرمـال تعيـين گرديـده و در         -2

 ) باشد  6PPM IN(آلودگي محيط ميبايست زير 
  
  
  

  تنظيم تسمه : 
  كمپرسور را متوقف كنيد . -1
 فيوز را باز كنيد .  -2
 حفاظ تسمه را از كنيد .  -3
ها را بـا قـراردادن وسـيله اي در    ه تسم  -با شل كردن پيچ تنظيم كشيدگي تسمه -4

 زير تسمه و فشار جانبي تسمه را از فولي خارج نمائيد . 
ه و با چرخاندن فـولي تسـمه هـا را در محـل     هاي جديد را در محل قرارداده تسم -5

 .خود قرار دهيد 
  . را سفت كنيد تا كشيدگي مطابق شكل روبرو گردد پيچ تنظيم كشيدگي  -6
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 نحوه باز كردن فيلتر روغن 

  
  

  مواردي چند در مورد تعويض روغن كه مي بايست به آن توجه شود :
  كمپرسور را متوقف كنيد . .1
 كنيد .با كشيدن سوپاپ اطمينان نبودن فشار بار را كنترل  .2
 شير تخليه روغن را باز كنيد و روغن را تخليه نمائيد . .3
ـ   .4 هـيچ وجـه از   ه تا ميزان تعيين شده روغن مناسب را در مخزن بريزيـد ب

 روغن تصفيه شده ، متفرقه يا روغنهاي مخلوط شده استفاده ننمائيد .
 فراموش نكنيد كه شير تخليه روغن را كامل ببنديد. .5
 اتصاالت را كنترل كنيد .  ،ن روغ ده ساعت بعد از تعويض .6

 
  

       مقدار روغن (ليتر )       نوع كمپرسور                                                    
TS AIR 10                                                                                 6  
TS AIR 15                                                                                6 

 

ميباشد كه  ( ترجيحاً روغن اسكرو بهسان يا مورد تائيد كارخانه ) اسكرو وغن مخصوصراز نوع نوع روغن مورد مصرف  توجه :
  در مورد كمپرسورهاي اسكرو مختلف از يك نوع مي باشد .

  
  و فيلترها :نحوه تعويض روغن كمپرسور 

  . تعويض گردد  ميبايست  ساعت كاركرد  600روغن كمپرسور هر  •
 شيشه روغن نما باشد . 2/1توجه داشته باشيد اندازه روغن در تانك مربوطه تا  •
 ساعت تعويض شود . 600فيلتر يو سي سي ( تصفيه كننده روغن هوا ساز ) هر  •
ساعت تعويض شود .  300فيلتر هوا كش ( تصفيه كننده هواي ورودي ) هر  •

 (بستگي به آلودگي محيط دارد).
ساعت توسط شركت  1500فيلتر سپراتور ( جداكننده روغن از هواي خروجي ) هر  •

 تعويض شود . 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ردن فيلتر هواباز كنحوه  باز كردن فيلتر سپراتور نحوه

 

 قرار دادن فيلتر غبارگير نحوه

  محل ريختن روغن

  روغن تخليهمحل 

  پيچ تنظيم کشيدگی تسمه 
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     نقص آنها ) فصل پنجم ( اشكالهاي احتمالي و رفع 
  

  بريدن بيمتال يا فيوز
 رفع نقص  اشكال احتما لي

  ويض گرددتع  خرا بي بيمتال
  مراجعه به سرويسكار  خرابي بلبرينگهاي اسكرو يا الكترو موتور

  تنظيم گردد  زمان كار مثلث كوتاه 
  تعويض گردد   مدت كار بدون بارخيلي كوتاه

  تعو يض گردد  پريدن فيوزها
  

  عدم توليد باد كمپرسور
 رفع نقص  اشكال احتما لي 

  تنظيم گردد  اشتباه تنظيم بودن فشار كار
  تعويض گردد  رابي پرشوسوئيچخ

  تعويض گردد  سوختن بوبين  سولونوئيد  والف 
  مراجعه به سرويسكار   اشكال در سيستم برق

  تعويض گردد C6اشكال در پالتين كنتاكتور 
  تعويض گردد C6خرابي سيم پيچ كنتاكتور 

  شكسته يا له شده ها تعويض گردد  اشكال يا گرفتگي در شيلنگها 
  تميزگردد  مجراي سولونوئيدهاگرفتگي در 

    
  باددهي كمپرسور كم مي باشد  

 رفع نقص  تمالي حاشكال ا
  تعويض گردد  گرفتگي در فيلتر هوا 

  تعويض گردد  گرفتگي در فيلتر سپراتور 
  مراجعه به سرويسكار  اشكال در دريچه تنظيم مكش هوا

  ابزار آالت پنوماتيك و اتصاالت كنترل شود  مصرف زياد هوا
  خطوط شبكه باد كنترل شود  مقطع لوله ها جرم گرفته است

  
  

  مصرف زياد روغن  
  رفع نقص  اشكال احتمالي

  باز كرده و كنترل و تعويض گردد  گرفتگي در لوله برگشتي 
  تعويض گردد  گرفتگي سپراتور يا پايان تاريخ استفاده

  ارمراجعه به سرويسك  تاريخ مصرف روغن گذشته يا نوع روغن اشتباه 
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  كمپرسور بيش از حد معمول گرم مي كند         
  رفع نقص  اشكال احتمالي
  تعويض گردد  گرفتگي در شيلنگها
  نوع روغن اشتباه است تعويض گردد  وجود كف در روغن
  تعويض گردد  روغن كثيف شده

  كانال خروج و ورود هوا كنترل گردد  كافي نبودن هواي سرد
  مراجعه به سرويسكار  ندشير ترموستات درست عمل نميك

  كانال خروج و ورود هوا كنترل گردد  ) درجه 35گرماي محيط خيلي باالست ( ماكزيمم 
  اصالح دستگاههاي تهويه  كافي نبودن تهويه

  كنترل شود و تعويض گردد  رله يا چراغ خراب است
  تعويض گردد  اشكال دارد فن خنك كننده

    
  فشار بيش از حد باال ميرود

  رفع نقص  احتمالياشكال 
  تعويض گردد  شير يكطرفه خراب است

  تنظيم گردد  شير يكطرفه تنظيم نيست
  عه به سرويسكارجمرا  اشكال در دريچه تنطيم مكش هوا

  
  گرديده اند استفاده نكنيد .  تميزتوجه : از فيلترهايي كه زمان كاري آنها به پايان رسيده و دوباره 
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