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34- تایمر:
تايمر در واقع به عنوان مغز فرمان دهنده ماشــين عمل می كند. پس از گرفتن فرمان 
شــروع، ســاير اعمال از قبيل آب گيری،گرم نمودن آب، عملکرد دور تند و كند 
موتــور با فرمان تايمر انجام  مي شــود. در شــکل های 87-1 و 88-1 دو نوع تايمر 

الکترومکانيکی جديد و قديمی نشان داده شده است. 

توجه كنيد كه چپگرد يا راستگرد كردن موتور،توسط توپی دايم گردتوپی )چپ 
و راســت( انجام مي شــود. ولی انجام مراحل مختلف لباسشــويی به ترتيب توسط 

فرمان توپی اصلی صورت مي گيرد.
درشکل  89-1 اجزای مختلف تايمر الکترومکانيکی آورده شده است. 

شکل 1-88

تاميرهاي قدميي

شکل 1-87

تاميرهاي جديد

توپي اصلي

شفت تايمر

شاسي تايمر پالتين هاي زوج صفحه بين دو توپي سيم هاي بوبين موتور تايمر

توپي دايم گرد گيربوكس

پالتين هاي فرد

محدود كننده حركت تايمر

شکل 1-89
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در تايمرهای نوع الکترونيکی،فرمان های مختلف به قطعات الکتريکی، توســط برد 
الکترونيکــی صورت  مي گيرد.از آنجا كه ابعــاد اين قطعات به مراتب كوچکتر از 
چرخ  دنده های زائده دار اســت، ابعاد تايمرهای الکترونيکی بســيار كوچک تر از 

تايمرهای مکانيکی است. 
در حال حاضر تايمرهای موجود به دو شکل الکترونيکی و الکترومکانيکی به بازار 

ارائه مي شوند. 
درشکل 90-1سيکل عملکرد پالتين شــماره 10 تايمر،در سه حالت مورد بررسی 

قرارمي گيرد: 
حالت 1 : المنت روشن است و پمپ تخليه خاموش است.

حالت 2 : المنت و پمپ تخليه هر دو خاموش هستند.
حالت 3 : المنت خاموش بوده و پمپ تخليه روشن است.

شکل 90-1 سیکل نمایش عملکرد پالتین 10

 حالت
2

 حالت
3

 حالت
1

تذک�ر : بــرای راه اندازی تايمر، دو روش وجــود دارد. در بعضی از 
لباسشويي ها توسط كليد سرخود و در بعضی نيز به كمک كليد روی 

بدنه ماشين،راه اندازی تايمر انجام مي شود. 
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35- موتور تایمر: درشــکل91-1 چند نمونه موتور تايمر را مشاهده مي كنيد. 
شــکل های 92-1 و 93-1 و 94-1, 95-1 الــف و 95-1 ب گيربکس و اجزای 
موتــور تايمر را نشــان می دهند. در تايمرهــای الکترومکانيکــی پس از كاهش 
ســرعت موتور توســط چرخ دنده،توپی دايــم گرد تايمر كــه دارای زائده های 
فراوانی مي باشــد و بر روی محور شفت تايمر قرار دارد يک دور می چرخد و با 

حركت آن، توپی اصلی را نيز يک يا دو پله حركت مي دهد. 

 36- مجموعه کلید:
درشکل 94-1 چند نمونه مجموعه كليد لباسشويی ديده مي شود كه برای حذف 
يا تغيير در برنامه های انتخابی ماشين به كار می رود .مثال برای حذف دور تند ،قطع 
المنت ،كاهش مراحل شستشو يا قطع پمپ آب از مجموعه كليد استفاده مي شود

 37- انواع ترموستات یا هیتراستات:
ترموســتات ها دارای انــواع مختلفی مي باشــند كه مي توان آن هــا را به دو گروه 

تقسيم بندی كرد:
الف: ترموستات قابل تنظيم )گازی(             

 ب: ترموستات غير قابل تنظيم 

شکل 95-1ب

شکل 95-1الف

شکل 91-1شکل 1-92

شکل 94-1شکل 1-93

انواع موتورهای تايمر

گيربوكسموتور تايمر

بدنه رتور با آهنربای دائم خار محدود كننده حركتدرپوش موتوربويين
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 در  شــکل 95-1 ترموســتات قابل تنظيم )گازی( و درشــکل 97-1 ترموستات 
غيرقابل تنظيم در ماشين لباسشويی آورده شده است.در شکل 98-1 محل نصب 

آن نشان داده شده است.

 38- ترمیستور)مقاومت وابسته به دما(
ترميســتور يک مقاومت وابســته به دما اســت كه به جای ترموستات قابل تنظيم 
و غيرقابل تنظيم  به كار می رود. ترميســتور پس از حــس كردن دما،آن را به برد 

الکترونيکی می فرستد تا برد فرمان الزم را صادر كند. 
ترميســتور دارای ضريب دمــای مثبــت)PTC( يا منفی)NTC( اســت. يعنی 
اگــر با باال رفتن دما،مقاومت ترميســتور نيز زياد می شــود، دارای ضريب دمای 
مثبــت)PTC(  مي باشــد و برعکس اگر با باال رفتن دما،مقاومت ترميســتوركم 

شود. دارای ضريب دمای منفی)NTC(  مي باشد.
ترميستور نوع NTC در مدارهای تشخيص دمای ماشين های لباسشويی اتوماتيک 

مورد استفاده قرار مي گيرد. 
درشکل 99-1 الف - ب نمونه هايی از ترميستور ديده مي شود.

شکل 99-1 الف

شکل 98-1شکل 1-96 شکل 1-97

ترموستات قابل تنظيم

ترموستات غير قابل تنظيم

ترموستات

شکل 99-1 ب
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شکل 100-1 اجزاي مختلف سیستم تنظیم آب در ماشین لباسشویی

در شــکل های 100-1 و 101-1الف و 101-1ب و 102-1 نمونه هايی از اجزای 
سيستم های مختلف به كار رفته در ماشين لباسشويی نمايش داده شده است.

هم چنين در شکل 103-1 نحوه بيرون آوردن پروانه همزن را مشاهده مي كنيد.

ورودی 
آب

شیر 
برقی

لوله 
رابط

پخش كننده آب

جاپودری

زیرجاپودری

خرطومی دیگ به جاپودری

هیدروستات

لوله الستیکی

مخزن
دیگ

لوله الستیکی

پمپ آب

لوله خروجی آب

درون هیدروستات
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ورودی آب اهرم های شیر مکانیکی

شیر برقی

لوله الستیکی

هدایت كننده آب

اهرم حركت 
دهنده شیر

پین

فنر
بازو

مفصل

شیلنگ آب

لوله الستیکی

شیلنگ خروجی

شیر برقی

هیدروستات

لوله هیدروستات

ورودی آب

به  جاپودری  خرطومی 
دیگ

الستیک دور در

الستیک دیگ به فیلتر

شکل 101-1الف اجزای سیستم اتوماتیک 
تقسیم آب به قسمت های مختلف جاپودری 

توسط تایمر و شیر مکانیکی

شکل 101-1 ب اجزای سیستم 
اتوماتیک آبرسانی لباسشویی توسط 

لوله ها و قطعات الستیکی
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پروانه همزن

اهرم وسط

هزار خار

لوله متصل به آبکش

شکل 103-1نحوه بیرون آوردن پروانه همزن

شکل 102-1 اجزای سیستم گردنده لباسشویی اتوماتیک در از باال

پرزگیر

در باال و اهرم میکروسوئیچ در

لوله گردش آب  به صورت آبشاری

انتخاب برنامه

پروانه همزن

پمپ تخلیه

تیغه و كفشک لرزه گیر

موتور القایی

آبکش

دیگ

گیربوكس

وزنه تعادل

تسمه
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شکل 104-1- الف نقشه انفجاری قسمت های مختلف ماشین لباسشویی اتوماتیک

شیلنگ عبور آب به جاپودری
محفظه پالستیکی آب به 

جاپودری

شیلنگ شیر برقی به محفظه

شیلنگ ورودی آب

تبدیل هوای هیدورستات

رابطه دو لوله

لوله الستیکی رابط

شیلنگ تخلیه آب

شیلنگ سرزیر

سر شیلنگی

شیر برقی

هیدروستات

شیلنگ محفظه اب به دیگ

واشر پالستیکی داخل 
جاپودری

خرطومی جاپودری به دیگ

لوله الستیکی هیدروستات

روکش لوله الستیکی

بست فلزی

مهره

پیچ

بست

رابط الستیکی مخزن به فیلتر

شیلنگ رابط هوای هیدروستات

بدنه فیلتر

فیلتر

جا فیلتری

آبریز زیر فیلتر

خار

در فیلتر

واشر مخصوص

بست

بست

بست

بست

بست

سرشیلنگ فلزی

واتر پمپ

پین الستیکی نگهدارنده پمپ آب

پایه نگهدار پمپ

صفحه محافظ روی واتر پمپ

شیلنگ

شکل 104-1 - الف نقشه انفجاری قسمت های مختلف ماشین لباسشویی اتوماتیک 

در شــکل های )104-1- الــف( و) 104-1- ب( و) 104-1- ج( و) 104-1- د(
نمونه هايی از نقشه های انفجاری اجزای مختلف ماشين لباسشويی اتوماتيک نمايش 

داده شده است.
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صفحه نگهدارنده موتور به 
دیگ

الکترو موتور

کمک فنری

کمک فنری

کمک فنری

سیم نگهدارنده شیلنگ 
هیدروستات

کمک روغنی یا اصطکاکی

الستیک لرزه گیر سر 
موتور

رینگ فلزی روی الستیک سر موتور

فنر لوله ای نگهدارنده 
پولی

پولی سر موتور

واشر و مهره

بست کمربندی نگهدارنده موتور

پیچ

شکل 104-1 - ب نقشه انفجاری كمک فنرهای )لرزه گیر( لباسشویی اتوماتیک و اجزای دیگر آن
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پیچ نگهدارنده کمربند 
دیگ

کمربند دیگ

بدنه استیل

آبکش

صفحه پشت آبکش

فنر تعادل

سه نظام

بلبرینگ بیرونی سه نظام

خار فنری

الستیک دور دیگ

ناودانی فلزی زیر پیچ کمربند دیگ

برجستگی های 
آبکش

شفت آبکش

واشر فلزی

بوش برجنی شفت

کاسه مند

بلبرینگ داخلی سه نظام

تسمه

واشر

مهره
تسمه

شکل 104-1 - ج نقشه انفجاری دیگ لباسشویی اتوماتیک و اجزای آن
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خازن راه اندازی

مجموعه کلید

ترموستات گازی

تایمر

موتور تایمر

خازن اصالح ضریب قدرت
پیچ

ترمینال

فیش

بست کابل

دوشاخه

لوله فلزی محتوی گاز

الستیک آب بندی 
ترموستات گازی

مخزن گاز 
ترموستات

ترموستات غیرقابل تنظیمنگهدارنده سیمها

الستیک آب بندی 
ترموستات

هیتر

صفحه زیر میکروسوئیچ

میکروسوئیچ

الستیک آب بندی هیتر

محل استقرار هیترها

شکل 104-1 - د نقشه انفجاری بعضی از اجزای الکتریکی لباسشویی اتوماتیک
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شکل 105-1 نقشه انفجاری بعضی از اجزای الکتریکی لباسشویی اتوماتیک

شرایط نصب و راه اندازی ماشین لباسشویی اتوماتیك:

 بــراي محافظــت بهتر، از آنجــا كه ماشين لباسشــويی دارای قطعات وزين و 
متحرک  مي باشــد و ممکن اســت در هنگام حمل و نقل دچار آســيب شود . لذا 
قسمت های آن را  به وســيله قطعاتی نظير بست،ميله و پيچ، ثابت می كنند. بنابراين 
در هنگام نصب و راه اندازی بايد با توجه به دفترچه راهنمای ماشين اين قطعات باز 

شده و آن ها را برای حمل و نقل راه دور در آينده، نگهداری كرد. 

تمرین :
1- در شــکل 105-1  در داخل هر يک از دايره ها، شماره ای را نوشته ونام 

قطعه مربوطه رادر مقابل شماره يادداشت كنيد.
2- در شــکل 105-1مجــددا درداخل تعدادی از دايره ها، شــماره هايی را 
متفاوت با شــماره های قبل نوشــته ونــام قطعه مربوطه را درمقابل شــمارها 

يادداشت كنيد.
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 در صورتی كه ماشين لباسشــويی دارای چهارچوب محافظ كف باشــد، بايد 
پيچ هــای آن را باز نموده و از ماشــين جــدا نمود. هم چنين پيچ هايــی كه به عنوان 

پيچ های تنظيم پايه در نظر گرفته شده، در محل خود بپيچيد.

 ماشين لباسشــويی بايد كاماًل تراز قرارگيــرد. برای اين منظور، ليوان محتوی 
آب را روی ماشــين قرار داده و از اطراف به سطح آب درون ليوان نگاه كنيد. اگر 
ماشــين در موقعيت تراز كامل نباشد، آب در سطحی نامتعادل قرار مي گيرد. كه با 

استفاده از پيچ های تنظيم زير ماشين مي توان آن را تراز نمود. 

 لوله ورودی آب لباسشويی را پس از آب بندی، به شير آب حديده دار وصل 
كنيد.)معموالً سه چهارم اينچی(.

 لوله تخليه آب ماشين را در ارتفاع تعيين شده توسط شركت سازنده قرار دهيد. 
اگر ارتفاع شيلنگ فاضالب ماشين در حد گفته شده، رعايت نگردد. مثاًل بر روی 
زمين رها شــود، همه آبی كه وارد ماشين مي شود بالفاصله از طريق شيلنگ خارج 
شــده و عمل آبگيری ماشين هرگز متوقف نمي شــود. بنابراين الزم است شيلنگ 
خروجی قبل از قرارگيری در فاضالب دارای ارتفاعی در حدود 60 سانتيمتر باشد. 

 لولــه تخليه آب طوری قرار نگيرد كه در اثر تابيدگی، مســير خروجی آب 
مسدود شود. 

 قبل از روشــن كردن ماشــين توجه نماييد كه سيستم الکتريکی منزل )پريز-
كنتور- فيوز و ...( و سيســتم آب منزل با جدول مشخصات فنی ارائه شده از طرف 

شركت سازنده هماهنگی داشته باشد. 

 اگر بســت هايی كه برای ثابت نگهداشــتن قطعات ماشين در هنگام حمل و 
نقل به كار  مي روند، به ديگ بســته شده باشد، با روشن شدن ماشين،حركت ديگ 
به بدنه منتقل شــده و ماشين از جای خود حركت می كند. اين حركت در دور تند 

ماشين )زمان آبگيری از لباس( به وضوح ديده مي شود.

بنابراين الزم اســت قبل از راه اندازی ماشين با توجه به دفترچه راهنما، كليه بست ها 
را باز نموده و با حركت دادن ديگ به طرف پايين و باال و هم چنين حركت آن به 
طرف جلو و عقب از خالص بودن آن مطمئن شــويم. سپس آبکش را نيز با دست 

بچرخانيم تا از آزاد بودن پولی ها اطمينان حاصل نماييم. 
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جهــت چرخش اكثر ولــوم تايمرهای لباسشــويی، موافق حركــت عقربه های 
ساعت اســت. در بعضی از لباسشويي ها،به محض چرخش ولوم در جهت مخالف 
عقربه های ســاعت، ولوم از محور باز شــده و مي توان مجدداً آن را به محور بست. 
متاسفانه در انواع ديگر، با وارد آمدن فشار به ولوم در جهت مخالف، معموالً ولوم 
و گاهاً چرخ دنده های تايمر شــديداً آســيب می بيند. جهت حفاظت تايمر در برابر 
اين اشــتباه،معموالً سازندگان تايمرها با رسم يک فلش بر روی ولوم شکل صحيح 

چرخش تايمر را نشان می دهند كه توجه به آن الزامی است. 

شرایط نصب ماشین لباسشویی داخل کابینت آشپزخانه
در صورت عدم قرارگيری ماشين لباسشــويی در زير كابينت آشپزخانه می توانيد با 

تعويض رويه،آن را نصب نماييد. بدين منظور به روش زير عمل كنيد:

طریقه اتصال ماشین لباسشویی به شیر آب
 طبق شــکل  های 106-1 و 107-1 شيلنگ اتصال به شير آب ماشين لباسشويی 

در پشــت آن قرار دارد. شــيلنگ را به شــير آب وصل و مهره آن را محکم كنيد و 
اطمينان حاصل نماييد كه به طور صحيح و محکم متصل شده است.

شکل 1-106 شکل 1-107

توج�ه: برای انجام اين كار تهيه يک عــدد صفحه فلزی )جايگزين 
رويه( از خدمات پس از فروش الزامی مي باشد.

- دو عدد پيچ  رويه لباسشويی را پس از برداشتن درپوش های آن باز نماييد. 
- رويه ماشين لباسشويی را برداريد.

- بست های رويه را از جای خود باز نماييد.
- توســط پيچ ها،صفحه فلزی را كه قباًل تهيه نموده ايد جايگزين رويه 

ماشين لباسشويی كنيد.

توج�ه: مي توانيد جهت جلوگيری از ايجاد صدا و لرزش از نوارهای 
اسفنجی )در قسمت تماس صفحه فلزی با كابينت (استفاده نماييد. 
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شکل 1-108

 شــيلنگ بايد بين ديوار و فضای پشت لباسشويی آزاد باشد به طوری كه تحت 

فشار قرار نگرفته و يا بيش از حد كشيده نشده باشد.
 لوله فاضالب داخل ديوار بايد در فاصله 50 تا 70 سانتی متری از كف تعبيه شده 
باشد. توجه كنيد كه شيلنگ خروجی حدود 15cm بيشتر وارد لوله فاضالب نشود. 
 ماشين لباسشــويی بايد به پريزی وصل شــود كه دارای ســيم ارت باشــد. اگر 
بخواهيد ماشين ظرفشويی را در داخل كابينت نصب كنيد، دوشاخه برق آن بعد از 

نصب بايد در دسترس باشد. 
 طبق شکل 108-1 دِر ماشين های لباسشويی كه دارای آب ورودی سرد و گرم 

مي باشند، به ترتيب با رنگ آبی و قرمز مشخص مي شوند و يا روی آن ها به ترتيب 
كلمه های Cool(C( يا H)Hot(  نوشته مي شود.

شستن مخزن پس از نصب 
پس از نصب ماشين لباسشــويی توصيه مي شــود جهت پاكسازی كامل مخزن، قبل 
از اســتفاده وهم چنين اطمينان از نصب صحيح ماشــين، اتصاالت و سيستم تخليه، 

مراحل زير را انجام دهيد:
 انتخاب برنامه شستشــوی معمولی در دمای 60 درجه سانتيگراد بدون لباس،پودر 

و يا مواد شوينده.
.) START / PAUSE ( راه اندازی با فشار دادن دكمه راه اندازی/توقف 

 سرویس و نگهداری ماشین لباسشویی:
 لباسشــويی بايد درمکان خود به طور صحيح تراز باشــد، بــرای تراز كردن از 

پيچ های زير ماشين استفاده كنيد.
 از نصب ماشين در مکانی كه به طور مستقيماً در معرض اشعه آفتاب يا بارندگی 

يا سرما باشد، خود داری كنيد.
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  لباسشويی را طوری نصب كنيد كه از سطح ديوار بيش از 5 سانتيمتر فاصله داشته باشد.
 زمانی كه ماشــين كار می كند و تايمر طبق برنامه زمان بندی شــده خود عمل 
می كند، ولــوم تايمر را تغيير ندهيد زيرا پالتين های جريان دار،ضمن قطع شــدن، 

جرقه زده و در قسمت گردان كليد برنامه خال می اندازد.
 هنگام تغيير برنامه ماشين،ابتدا ماشين را خاموش و سپس اقدام به تغيير برنامه نماييد. 

 هنگامی كه ماشين خاموش است، فلکه شير تغذيه آب را ببنديد. 
 بعد از شستشــو،آب باقي مانده الســتيک دور در ماشين را تخليه و سپس آن را 

توسط پارچه نرم خشک  نماييد. 
 سيم اتصال زمين لباسشويی را مطابق استاندارد وصل كنيد. 

 قبل از شــروع كار ماشــين، مطمئن شويد كه دو شاخه آن به برق متصل بوده و 
هم چنين شــيلنگ ورودی آب نيز به شير آب وصل باشــد. سپس از باز بودن شير 

آب اطمينان حاصل كنيد.
 هر چند وقت يک بار مطمئن شــويد، لوله تخليه يا شيلنگ خروجی وصل بوده 

و مسير خروج آب مسدود  نباشد. 
  قبل از شروع كار ماشين،مطمئن شويد كه در لباسشويی كاماًل بسته باشد. 

 هنگام تعمير لباسشــويی و جهت آزمايش هيتر، نبايد آن را بيش از چند ثانيه به 
برق وصل كرد. 

 هنگام باز كردن شــير الکتريکی،اطمينان حاصل كنيد كه فلکه شير آب تغذيه 
بسته است. 

 بعد از هر شستشــو،در ماشين را باز بگذاريد تا هوا داخل ماشين گردش نموده 
و رطوبت آن از بين برود. 

 هر چند وقت يک بار برنامه كامل شستشــو را بدون ريختن لباس در ماشــين با 
استفاده از يک ماده حالل كلسيم انجام دهيد تا رسوبات ماشين پاک شود.

 هر چند وقت يک بار محفظه جاپودری را درآورده و آن را تميز نماييد. 

 هر چند وقت يک بار فيلتر مکانيکی جلوی لباسشــويی را باز كرده و كرک و 
قطعات كوچک را كه از  لباس های شسته شده باقي مانده خارج كنيد. 

 برای دو شستشوی كامل متوالی، حداقل يک ساعت فاصله قرار دهيد. 
 استفاده از لوله كشی با شير مخلوط و توليد آب ولرم در ماشين لباسشويی،برای 

كاهش مصرف برق بسيار مفيد خواهد بود.
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نمودار 1-1 تقسیم بندی انواع ماشین های لبایسشویی اتوماتیک
با توجه به نحوه قرارگرفتن در و چگونگی انتقال نیروی موتور به محور آبکش

انواع ماشین هاي لباسشویي اتوماتیك :  
لباسشويي های اتوماتيک را مي توان به 2 گروه تقسيم  بندی كرد:

1- لباسشــويي های اتوماتيــک 2- لباسشــويي های تمام اتوماتيک ) خشــک كن 
)%100

در ماشــين های لباسشــويي های اتوماتيک،از سيســتم حرارتی برای خشک كردن  
لباس ها استفاده نمي شود.

در ماشــين های لباسشــويي های تمام اتوماتيک ) خشــک كن 100% (، از سيســتم 
حرارتی برقی برای خشک كردن 100%  لباس ها استفاده مي شود.

طبــق نمودار 1-1 ماشــين های لباسشــويی اتوماتيک را مي توان بــا توجه به نحوه 
قرارگرفتــن در و چگونگــی انتقال نيروی موتور به محــور آبکش  به صورت زير 

تقسيم بندی كرد.



58

با توجه به نمودار 1-1، انواع  ماشــين های لباسشويی اتوماتيک، در نهايت به 10 گروه 
تقسيم بندی شده اند كه عبارتند از:

گروه A :  ماشين های لباسشويی اتوماتيک در از جلو، با گردش دورانی سريع 
گروه B :  ماشين های لباسشويی تمام اتوماتيک تركيبی در از جلو، با گردش دورانی 

سريع و  خشک كن %100 
گروه C :  ماشين های لباسشويی اتوماتيک ديجيتالی در از جلو، با گردش دورانی سريع 
گروه D : ماشــين های لباسشــويی تمام اتوماتيک ديجيتالی در از جلو، با گردش 

دورانی سريع و  خشک كن %100
 گروه E :  ماشين های لباسشويی اتوماتيک در از جلو، با گردش دورانی سريع

 گروه F :  ماشــين های لباسشــويی تمام اتوماتيک ديجيتالی در از جلو، با گردش 

دورانی سريع و  خشک كن %100
گروه G :  ماشين های لباسشويی اتوماتيک در از باال، با گردش دورانی سريع و حركت 

پروانه نيم دور با گيربکس
 گروه H : ماشــين های لباسشويی اتوماتيک در از باال، با گردش دورانی سريع و 

دارای تسمه و پولی و شفت
گروه I :  ماشين های لباسشويی اتوماتيک ديجيتالی در از باال، با گردش دورانی سريع 

و دارای تسمه و پولی و شفت
گروه J :  ماشين های لباسشويی تمام اتوماتيک ديجيتالی در از باال، با موتور DC و بدون 

تسمه و پولی و  خشک كن %100
حال به طور مختصر در مورد هر گروه توضيح داده مي شود.

 بس��یاری از ماش��ین های لباسش��ویی دارای یک برنامه شستشوی اقتصادی 
هس��تند كه لباس ه��ا را با كمتری��ن آب، پودر و حرارت ممکن می ش��وید و 
مص��رف برق دس��تگاه را كاهش می دهد. تا حد امکان از ای��ن برنامه و یا از 

برنامه شستشو با آب سرد استفاده كنید. 

صرفه جويي در مصرف انرژي
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گ�روه A :  ماش�ین های لباسش�ویی اتوماتیك در از جل�و، با گردش 
دورانی سریع

اين گروه شامل  ماشين های لباسشويی اتوماتيک در از جلو با محور افقی مي شود 
و دارای تســمه و پولی مي باشند كه در  شکل های 109-1 و 111-1 با دو نوع از 

اين  ماشين ها آشنا مي شويد.

:)A ماشین لباسشویی اتوماتیك با موتور القایی )گروه
درشکل  109-1 يک نمونه ماشين لباسشويی اتوماتيک در از جلو، محور افقی با 
تسمه و پولی را مشاهده مي كنيد كه مشخصات فنی آن نيز در زير بيان شده است.

مشخصات فنی:
 فيوز مصرفی : 10 آمپر

 دكمه ضد چروک 
دكمه حذف  خشک كن

 دور  خشک كن : 500 دور در دقيقه
 13 برنامه شستشو برای مدل تک شير 

 فيلتر پمپ با قابليت تميز شوندگی خودكار
 مکانيزم حفاظت موتور در برابر اضافه بار

 تنظيم خودكار حجم آب ورودی متناسب با وزن و نوع  لباس ها  
 12 برنامه شستشو برای مدل دو شير با درجه حرارت های مختلف

: )A ماشین لباسشویی اتوماتیك در از جلو )گروه
درشکل  110-1 يک نمونه ماشين لباسشويی اتوماتيک در از جلو، محور افقی با 
تسمه و پولی را مشاهده  مي كنيد كه مشخصات فنی آن نيز در زير بيان شده است.

مشخصات فنی:
قدرت موتور: 300 وات )شکل  1-110(

قدرت المنت: 1900 وات
سرعت  خشک كن: 1000 دور در دقيقه

 سرعت شستشو: 50 دور در دقيقه 

شکل 1-109

شکل 1-110

تذک�ر: اين ماشين لباسشــويی به طــور كامل در قســمت كار عملی 
شماره 1، باز و بسته شده است.
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 گروه B :  ماشین های لباسشویی تمام اتوماتیك در از جلو با  خشك کن 
ترکیبی %100 

اين گروه شــامل ماشــين های لباسشــويی تمام اتوماتيک در از جلو با محور افقی 
مي شــود و دارای تســمه و پولی مي باشــند و هم چنين دارای  خشک كن 100% و 

گردش دورانی سريع نيز مي باشند . 
اين ماشــين ها دارای تركيبی از ماشين لباسشويی اتوماتيک و ماشين خشک كن در 

يک مجموعه مي باشند.
 ماشين های لباسشويی اتوماتيک در از جلو خشک كن دار تركيبی را مي توان به دو 

دسته تقسيم بندی كرد:
الف- ماشين های لباسشويی تمام اتوماتيک خشک كن دار با تهويه

ب- ماشين های لباسشويی تمام اتوماتيک خشک كن دار با كندانسور
در شکل  هاي زير با دو نوع از اين ماشين ها و خصوصيات آن ها آشنا مي شويد.

الف - ماش�ین های لباسشویی در از جلو تمام اتوماتیك ترکیبی در از 
:)B جلو با تهویه )گروه

درشــکل 111-1 اجزای ديگ و سيستم  خشــک كن يک نمونه ماشين لباسشويی 
تمام اتوماتيک خشک كن دار با تهويه را مشاهده مي كنيد كه نحوه عملکرد آن نيز 

در زير بيان شده است. 

شکل 111-1 اجزای دیگ و سیستم خشک كن یک نمونه ماشین لباسشویی در از جلو تمام اتوماتیک خشک كن دار با 
تهویه
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اين لباسشويي ها پس از تخليه و دور تند نهايی،با داشتن مجموعه فن و هيتر اضافی  
به وسيله تايمر مجزا شروع به توليد هوای گرم  مي كنند و با عبور از بين لباس ها در 
داخل آبکش،از طريق لوله تخليه هوا كه معموال در پشــت ماشين قرار  مي گيرد به 

خارج ماشين رانده  مي شوند. 
 اين نوع ماشين احتياج به لوله تخليه هوا دارد، اما مي تواند از طريق يک پنجره باز 
يا سيســتم هواكش ديواری،بدون لوله تخليه نيز استفاده شود. ولی بايد توجه كنيد 
كه هوای گرم و مرطوب تخليه شده از ماشين به شکل بخار آب روی سطوح سرد 

اتاق می نشيند. 
 لذا توصيه مي شــود برای جلوگيری از ايجاد شــکالت احتمالی، مسير تخليه بخار 

خروجی ماشين را از طريق دودكش مناسب به بيرون از منزل هدايت كنيد. 

طرز کار ماش�ین های لباسشویی تمام اتوماتیك خشك کن دار با تهویه
در ابتدا هوای سرد توسط فن از فضای داخل پوسته ماشين به داخل مکيده مي شود 
و از روی المنت ها عبور مي كند و با بلند كردن دريچه هوای كانال،از طريق مجرای 
روی الستيک دور در به آبکش وارد مي شود و رطوبت لباس های داخل آبکش در 

حال گردش را مي گيرد. 
 در نهايت به صورت هوای گرم و مرطوب،توســط خرطومی پشــت ماشين خارج  
مي شود كه معموال فيلتری نيز در محل خروج هوا در پشت ماشين قرار دارد. دمای 

هوای داخل ديگ نيز توسط ترموستات روی ديگ كنترل  مي شود. 

               صرفه جويي در مصرف انرژي
 كم كردن درجه حرارت آب برای شستش��و مثاًل از 90 درجه به 60 درجه 

نیز به میزان بسیار زیادی از مصرف برق می كاهد. 
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ب - ماش�ین های لباسش�ویی در از جلو،تم�ام اتوماتی�ك ترکیب�ی ب�ا 
:)B کندانسور )گروه

درشــکل 112-1 اجزای ديگ و سيستم خشــک كن يک نمونه ماشين لباسشويی 
تمام اتوماتيک خشــک كن دار با كندانسور را مشــاهده مي كنيد كه نحوه عملکرد 

آن نيز در زير بيان شده است. 

در اين ماشــين ها نيز پس از پايان دور تنــد و آبگيری از لباس ها، آبکش به صورت 
چپ و راســت حركت كــرده و لباس ها در مجــاورت هوای گــرم به طور %100 
خشــک مي شــوند،البته با اين تفاوت كه هوای گرم و مرطوب حاصله، از ماشــين 
خارج نمي شــود. بلکه به  سمت واحدكندانســور هدايت مي شود. اين واحد توسط 
عبور مقدار كمی آب سرد كه از طريق شير ورودی آب سرد تامين مي شود،خنک 

نگه داشته مي شود . 
هنگام برخورد هوای گرم با اين ســطح سرد،رطوبت موجود در هوا به مايع تبديل  
مي شــود و به صورت آب در پايين ديگ جمع مي شــود و در نهايت توســط پمپ 
تخليه و از طريق شــيلنگ از ماشــين خارج مي گردد. ســپس هوای گرم و خشک 

دوباره از طريق هيتر خشک كن به چرخش در می آيد . 

الکتروموتور فن

املنت
کانال هوای گرم

آبکش

دیگ

پمپ تخلیه

پروانه توربینی فن

کندانسور پشت دیگ

ورودی آب سرد

دیواره آب پاش

شکل 112-1 اجزای دیگ و سیستم خشک كن یک نمونه ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک خشک كن دار با كندانسور
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شکل 1-113

شکل 1-114

موتور اونيورسال

 اين ماشــين نســبت به ماشــين های دارای تهويه،اقتصادی تر مي باشند و هم چنين 
دارای يک شير آب سرد اضافی و يک واحد كندانسور نياز دارند . 

كندانسور مي تواند دارای ساختمانی ساده  به صورت يک سطح يا ديواره آب پاش 
باشد كه در قسمت بيرونی ديگ و يا داخل بدنه ماشين نصب مي شود . 

گروه C : ماش�ین های لباسش�ویی اتوماتی�ك دیجیتالی در از جلو، با 
گردش دورانی سریع

اين گروه شامل ماشين های لباسشويی دبجبتال اتوماتيک در از جلو، با محور افقی 
مي شود و دارای تســمه و پولی مي باشند و هم چنين دارای گردش دورانی سريع 

بوده و موتور آن ها از نوع اونيورسال مي باشد. )شکل 1-114( 
در شــکل های زيــر با چهــار نوع از ايــن ماشــين ها و خصوصيات آن ها آشــنا 

مي شويد.

:)C ماشین لباسشویی اتوماتیك در از جلو، با موتور اونیورسال )گروه
درشــکل113-1يک نمونه ماشين لباسشــويی اتوماتيک در از جلو،محور افقی با 
تسمه و پولی را مشاهده مي كنيد كه مشخصات فنی آن نيز در زير بيان شده است.

مشخصات فنی:
 فيوز مصرفی : 10 آمپر

 دكمه ضد چروک 
 دكمه آبکشی اضافی
 دكمه اتوكشی آسان

 دكمه تشديد شستشو  
 دكمه شستشوی سريع

 صفحه نمايشگر زمان و برنامه
 مکانيزم حفاظت موتور در برابر اضافه بار

 فيلتر پمپ با قابليت تميز شوندگی خودكار
 دستگيره انتخاب دور خشک كن از صفر تا 700 دور در دقيقه
 سيستم عيب ياب خودكار و نمايش ايرادها در صفحه نمايشگر

 تنظيم خودكار حجم آب ورودی متناسب با وزن و نوع لباس ها
 15 برنامه شستشو با درجه حرارت های مختلف برای پارچه های گوناگون
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ماشین لباسش�ویی اتوماتی�ك در از جلو،محور افقی با تس�مه و پولی 
:)C گروه(

درشکل 115-1يک نمونه ماشين لباسشويی اتوماتيک در از جلو،محور افقی 
با تسمه و پولی را مشاهده مي كنيد كه مشخصات فنی آن نيز در زير بيان شده 

است.

مشخصات فنی:
 ظرفيت: 5 كيلوگرم لباس خشک

 برق ورودی: 220 ولت  و 50 هرتز
 قدرت گرم كن: 1900 وات

 قدرت موتور:  300 وات
 نمايشگر:  ديجيتالی

 در با فشار دكمه باز  مي شود

:)C ماشین لباسشویی اتوماتیك در از جلو 7 کیلویی )گروه
درشکل 116-1يک نمونه ماشين لباسشويی اتوماتيک در از جلو،محور افقی 

با تسمه و پولی را مشاهده مي كنيد كه مشخصات فنی آن نيز در زير بيان شده 
است.

مشخصات فنی:
 سرعت آبگيری از لباس : 1200 دور در دقيقه

 برنامه ريزی تاخير در شستشو : تا 24 ساعت
 مجهز به نشانگر زمان باقي مانده و مرحله شستشو

 تشخيص هوشمند وزن لباس
 شستشوی سريع در 30 دقيقه
 مجهز به سيستم ضد چروک

 20 برنامه شستشو   

شکل 1-115

شکل 1-116
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شکل 1-117

 :)C ماشین لباسشویی اتوماتیك در از جلو 5کیلویی )گروه
درشکل 117-1 يک نمونه ماشين لباسشويی اتوماتيک در از جلو،محور افقی 

با تسمه و پولی را مشاهده  مي كنيد كه مشخصات فنی آن نيز در زير بيان شده 
است.

مشخصات فنی:
 سرعت آبگيری از لباس : 1000 دور در دقيقه

 برنامه ريزی تاخير در شستشو : تا 23 ساعت
 قابل تنظيم برای شستشوی 2 تا 5 كيلوگرم لباس خشک

 مجهز به نشانگر زمان باقي مانده برنامه
 15 امکان شستشوی سريع 

 مجهز به سيستم قفل كودک 
 برنامه شستشو 

گروه D : ماشین های لباسشویی تمام اتوماتیك دیجیتالی در از جلو، با گردش 
دورانی سریع و خشك کن %100

اين گروه شامل ماشين های لباسشويی تمام اتوماتيک ديجيتال در از جلو با محور 
افقی مي شود و دارای تسمه و پولی مي باشند و هم چنين دارای  خشک كن %100 

و گردش دورانی سريع نيز مي باشند . 
اين ماشين ها نيز دارای تركيبی از ماشين لباسشويی اتوماتيک و ماشين خشک كن 
در يک مجموعه مي باشــند. درشــکل 118-1 با يک نوع ماشين لباسشويی تمام 
اتوماتيک ديجيتالی خشک كن دار با كندانسور و خصوصيات آن آشنا مي شويد.
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ماشین لباسش�ویی در از جل�و تم�ام اتوماتی�ك دیجیتال�ی ترکیب�ی با 
 :)D کندانسور)گروه

درشــکل118-1 اجــزای ديــگ و سيســتم خشــک كن يــک نمونــه ديگــر از 
ماشين لباسشويی اتوماتيک خشک كن دار با كندانسور را مشاهده مي كنيد كه نحوه 

عملکرد آن نيز در زير بيان شده است. 
شــکل 118-1 يکی از انواع متعدد سيســتم های كندانســوری را نشان مي دهد. در 
اين سيســتم نيز رطوبت موجود در هوا، توســط كندانسور به مايع تبديل مي شود و  
به صورت آب در پايين ديگ جمع مي شــود و در نهايت توســط پمپ و از طريق 
شــيلنگ تخليه،از ماشــين خارج مي گردد. در اين سيســتم هم چنيــن از يک فيلتر 

خودپاک شو، استفاده شده است. 

محفظه موتور فن

محفظه هیتر 
حاوی املنت های 

حرارتی

کانال کندانسور

پمپ خروجی

فیلتر خود پاک کن در شیلنگ خروجی
کانال شیلنگ

آب سرد ورودی شیر سه راهه آب سرد با یک خروجی برای تغذیه کندانسور

شکل 118-1 اجزای دیگ و سیستم خشک كن ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک دیجیتالی تركیبی با كندانسور
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گ�روه E :  ماش�ین های لباسش�ویی اتوماتی�ك در از جل�و، با گردش 
دورانی سریع

اين گروه شامل ماشين های لباسشويی اتوماتيک در از جلو، با محور افقی مي شود 
كه بدون تسمه و پولی مي باشند )دارای موتور مستقيم( و هم چنين گردش دورانی 

سريع نيز مي باشند . 

ماشین لباسش�ویی اتوماتیك در از جلو و بدون تس�مه و پولی، با اتصال 
:)E مستقیم موتور به شفت)گروه

درشــکل  119-1 يک نمونه ماشين لباسشويی اتوماتيک در از جلو با محور افقی 
و بدون تســمه و پولی را مشــاهده  مي كنيد كه مشخصات فنی آن نيز در زير بيان 

شده است.

مشخصات فنی:
 موتور پيشرفته DC بدون زغال 

 دارای گرمکن داخلی

 داراي سيستم قفل كودک
 دارای سيستم كنترل سرعت 

 تشخيص خودكار مقدار  لباس ها
 دارای سيستم انتقال نيروی مستقيم

 موتور به شفت)بدون تسمه و پولی( 
درشــکل  120-1 نيز قسمت پشت ماشين لباسشويی اتوماتيک بدون تسمه و پولی 

و با اتصال مستقيم موتور به شفت ديده  مي شود.

شکل 1-120

شکل 1-119

تذکر: درپوش پشــت ماشين فوق و در روی آن،در قسمت كار عملی شماره 
2 جهت بازديد و بررسی باز شده است.
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گروه F :  ماشین های لباسشویی تمام اتوماتیك دیجیتالی در از جلو با گردش 
دورانی سریع و  خشك کن 100 درصد

اين گروه شامل  ماشين های لباسشويی تمام اتوماتيک ديجيتالی در از جلو، با محور 
افقی مي شــود و بدون تســمه و پولی مي باشــند )دارای موتور مستقيم( و هم چنين 

دارای  خشک كن 100% و گردش دورانی سريع نيز مي باشند . 
درشکل 121-1 يک نمونه لباسشويی تمام اتوماتيک ديجيتالی در از جلو، با محور 
افقی و بدون تســمه و پولی را مشــاهده  مي كنيد كه مشخصات فنی آن نيز در زير 

بيان شده است.
- دارای سيستم 100%  خشک كن توسط هيتر

- دارای سيستم شستشوی هوشمند

- دارای سيستم قفل كودک

- دارای سیستم انتقال نیروی مستقیم
 موتور به شفت)بدون تسمه و پولی( 

- دور موتور در دقيقه : 1400/1200/1000/800/600/400 

شکل 121-1 ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک دیجیتالی در از جلو با گردش دورانی سریع و  خشک كن %100
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شکل 1-123

گروه G :  ماشین های لباسشویی اتوماتیك در از باال، با گردش دورانی 
سریع و حرکت پروانه نیم دور با گیربكس

اين گروه شــامل  ماشــين های لباسشــويی اتوماتيک در از باال، بــا محور عمودی  
مي شــود و دارای تســمه و پولی و گيربکس مي باشــند و هم چنين دارای گردش 

دورانی سريع نيز مي باشند . 
در  شکل های 122-123،1-1 و 124-1 دو نمونه لباسشويی اتوماتيک در از باال، با 
محور عمودی و دارای تسمه و پولی و گيربکس را مشاهده  مي كنيد كه مشخصات 

فنی آن ها نيز بيان شده است.

:)G ماشین لباسشویی اتوماتیك در از باال و انتقال نیرو غیر مستقیم)گروه

اين نوع لباسشويی اتوماتيک،دارای محور انتقال نيروی عمودی و همزن شستشوی 
بلند  مي باشد و 4 پره كوتاه و 4 پره بلند  دارد.

طبق شــکل  122-1 با برداشتن صفحه جلويی ماشين، مي توان به تمامی اجزاي آن  
به راحتي دسترســی پيدا كرد و تعميرات الزم را  به  آســاني و با ســرعت انجام داد.

در ضمن  مي توان از پايه های ماشــين برای تراز كردن آن بر ســطح زمين استفاده 
كرد تا دستگاه بی صدا،نرم و بدون  هيچ گونه ارتعاشی به كار خود ادامه دهد.

      
مطابق شکل  123-1 عمل شستشو با حركت همزن و مخزن  لباس ها انجام  مي شود 
و  لباس هــا با شــدت خيلی زياد به جهت های مختلف بــه حركت در می آيند و به 
قســمت پايين مخزن يعنی جايی كه بهترين عمل شستشــو انجام  مي گيرد، فرستاده  
مي شوند. درشستشــو به روش پيشــرفته،  لباس ها كامال تميز شده و تمامی مراحل 

به طور آرام انجام  مي گيرد. 
     

شکل 1-122
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ماشین لباسش�ویی اتوماتیك در از باال، با پروانه بلند و حرکت نیم دور 
:)G با گیربكس)گروه

درشــکل  124-1 الف و 124-1 ب يک نوع لباسشــويی اتوماتيک،دارای محور 
انتقال نيروی عمودی و گيربکس با تســمه و پولی و پروانه بلند نشــان داده شــده 

است.
موتور اين نوع لباسشويی با پمپ آن كوپل است. 

گيربکس آن طوری طراحی شــده كه پروانه شستشــو را نيم دور به راست و نيم 
دور به چپ می چرخاند.

 در هنگام آبگيری از  لباس ها،موتور در جهت راستگرد و با سرعت باال چرخيده 

و پمپ را با خود به حركت درآورده و آب توسط پمپ،تخليه مي شود. 
 موتور آن از نوع القايی است.

شکل ب 1-124 شکل الف 1-124
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لوله متصل به گیربوکس

هزار خار اهرم وسط

ط�رز کار سیس�تم چ�رخ  دنده های ماشین لباسش�ویی 
اتوماتی�ك در از باال با پروانه بلند و حرکت نیم دور با 

:)G گیربكس)گروه
)دارای موتور القایی،پولی،تسمه و با دور تند آبكش(

گيربکــس اين نــوع لباسشــويي ها نيز دارای چــرخ دنده ربعی 
است و مطابق شــکل  125-1 به گونه ای طراحی شده كه اهرم 
گرداننده پروانه  شستشــو،از داخل لوله ای عبور كرده و هرگاه 
پولــی زير گيربکس  به وســيله موتور و تســمه در جهت عکس 
حركت عقربه های ســاعت بچرخد، فقط اهرم پروانه را نيم دور 

به سمت راست و نيم دور به سمت چپ حركت مي دهد.    
اگر پولــی زير گيربکس در جهت حركت عقربه های ســاعت 
بگردد اهرم وسط،گيربکس و آبکش داخل ديگ از طريق يک 
سيســتم كالچ،به هم كوپل شده و آبکش را به سرعت و با دور 
تنــد به گردش در می آورنــد و آب  لباس ها بر اثر نيروی گريز 
از مركز گرفته  مي شــود. در ضمن چون پمپ آب نيز با موتور 
كوپل شــده است،شروع  به كار كرده و آب را به خارج هدايت 

می كند .   

شکل 1-125
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 طرز کار سیستم چرخ  دنده های ماشین لباسشویی اتوماتیك در از باال 
:)G با پروانه بلند و حرکت نیم دور با گیربكس)گروه

)دارای موتور القایی،پولی،تسمه و بدون دور تند آبكش(
تمام لباسشــويي هايی كه پروانه شست شــوی آن ها نيم دور به راست و نيم دور به 
چپ می زنند و دور تند ندارند، دارای چرخ دنده ای مشــابه اين گيربکس هستند. 
درشــکل  126-1 پولــی بزرگ،محور اصلــی انتقال دهنده نيــرو و چرخ  دنده ها 

به خوبي ديده  مي شوند. 

طبق شــکل  127-1 برای اين كــه محل اتصال دنده مارپيچ انتهــای محور پولی و 
چرخ دنده بزرگ به خوبي ديده شود،پولی را از محل خود برداريد . توجه كنيد كه 
گردش موتور به راستگرد يا چپگرد، در نوع كار اين سيستم تفاوتی ايجاد نمي كند. 

پوليدنده ربعيمحور اصلي مقر پروانه هم زن

شکل 1-126

شکل 1-127

دنده بزرگ 100 دندهدنده ربعي 13 دنده

دنده مارپیچ 10 دنده محل دنده مارپیج اهرم چرخ آخر 26 دنده 
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شکل 1-128

شکل 1-129

چرخ دنده آخر

طبق شکل  128-1 موتور لباسشويی  به وسيله تسمه،پولی را می چرخاند. در انتهای 
محور اين پولی،يک دنده مارپيچ 10 دنده وجود دارد كه با چرخ دنده بزرگی)100 
دنده ( در تماس است. دليل  به كار بردن اين دو چرخ دنده،كاهش سرعت موتور و 

انتقال نيروی آن به همزن  مي باشد. 

مطابــق شــکل  129-1 حركت چرخ دنده بــزرگ از طريق يک اهــرم متصل به 
چــرخ دنده ربعی،حركت رفت و برگشــتی را  به وجــود می آورند. در هر رفت و 
برگشــت،چرخ دنــده ربعی باعــث دوران چرخ دنده آخر  به صــورت  نيم دور به 
راست و نيم دور به چپ  مي شود . اين حركت از طريق محور چرخ دنده آخر، به 
همزن انتقال پيدا  مي كند. زيرا پروانه شستشــو بر روی همين محور نصب مي شود. 
حركت رفت و برگشــت چرخ دنده بزرگ را  مي توان از روی عالمت زده شــده 

روی چرخ دنده آخر در  شکل  های 128-1 و 129-1 بررسی كرد.

عالمت
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همانطور كه درشکل  126-1 توضيح داده شد،پروانه شستشو بر روی همين محور 
چرخ دنده آخر نصب  مي شود.

   
در  شــکل  های 130-1 و 131-1 پروانه پالســتيکی شستشــو را در حالت افقی و 

عمودی مشاهده  مي كنيد .
ايــن پروانه دارای 4 پره بزرگ و 4 پره كوچک  مي باشــد كه به راحتی  مي تواند  

لباس ها را چنگ بزند. 
 زير مهره باالی اين پروانه،هزار خاری وجود دارد كه با هزار خار روی اهرم وسط 
گيربکس شــکل  126-1 درگير شــده و پروانه روی اهرم وسط گيربکس محکم  

مي شود. مهره روی پروانه،محل قرار گرفتن سبد فيلتر پرزگير  مي باشد. 

    

درشکل  132-1 حركت پروانه پالستيکی بلند را در داخل ديگ مشاهده  مي كنيد 
. هم چنين محفظه ورود مايع سفيد كننده نيز به خوبی ديده  مي شود.

شکل 131-1شکل 1-130

شکل 1-132
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شکل 1-133

گروه H :  ماشین های لباسشویی اتوماتیك در از باال  دارای تسمه و پولی 
و گیربكس و پروانه کوتاه

در ايــن نوع  ماشــين ها،پروانه كوتــاه چندين ثانيه بــه چپ و چندين ثانيه به راســت  
مي گردد. در  شــکل  های 133-1 و 134-1 دو نمونه لباسشويی اتوماتيک در از باال با 
محور عمودی و دارای تســمه و پولی و گيربکس را مشــاهده  مي كنيد كه مشخصات 

فنی آن ها نيز بيان شده است.
 سيستم شستشو و همزن بسيار پيشرفته

 سيستم پر كردن آب به شيوه آبشاری  

 دارای 6 مرحله شستشو 

 قابليت سرويس كامل از جلو
 دارای 4 درجه حرارت مختلف برای شستشو و آب كشی

3  اسب بخار
4

 دارای موتور 

نوع دیگری از  ماشین های لباسشویی اتوماتیك در از باال دارای تسمه  و 
:) H پولی و شفت و پروانه کوتاه )گروه

) ماشین لباسشویی اتوماتیك در از باال به همراه  خشك کن (
به منظور استفاده بهينه از فضا، خشک كن اين مدل در باالی قسمت لباسشويی قرار 

گرفته است و دارای ويژگي های زير  مي باشد:
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 ویژگي های قسمت لباسشویی:
 ظرفيت 10 كيلوگرم، دارای 10 مرحله اتوماتيک 

 و 6 مرحله شستشو
 دارای 4 درجه حرارت مختلف برای شستشو و آب كشی 

 دارای 3 سرعت مختلف برای هم زدن و چرخش به همراه قفل ايمنی

 سيستم پر كردن آب به شيوه آبشاری و قابليت سرويس كامل از جلو

 دارای سيستم همزن بسيار پيشرفته و فيلتر پرزگير بدون نياز به تميز كردن  

 دارای مخزنهای لباسشويی درونی و برونی از جنس پلی پروپيلن 

 ویژگي های قسمت  خشك کن:  
 دارای 4 مرحلــه زمان بندی شــده،4 مرحله اتوماتيــک و 4 حالت برای انتخاب 

درجه حرارت
 صفحه پرزگير كه به سادگی تميز  مي شود و قابليت باز كردن در از هر دو جهت

 دارای سيستم توقف در صورت بار بيش از ظرفيت و قابليت سرويس از جلو 
مانندشــکل  134-1 قســمت باالی اين دســتگاه  خشک كن و قســمت پايين آن 
ماشين لباسشــويی در از باال قرار دارد. سمت چپ پانل فرمان مربوط به  خشک كن 
و ســمت راست مربوط به لباسشــويی مي باشد. درباره لباسشــويی اين دستگاه در 

بخش لباسشويي های در از باال بحث خواهد شد. 

شکل 134-1ماشین  لباسشویی اتوماتیک در از باال به 
همراه خشک كن
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شکل 135-1 لباسشویی اتوماتیک در از باال 
دارای تسمه و پولی و شفت و پروانه كوتاه

 خشك کن اتوماتیك:
در صورت انتخاب يکی از تنظيمات حالت اتوماتيک ماشــين  خشک كن، به طور 
اتوماتيک ميزان خشک بودن  لباس ها را حس كرده و در زمان مناسب پس از اتمام 

كار،دستگاه را خاموش مي كند. 
ن�وع دیگری از  ماش�ین های لباسش�ویی اتوماتی�ك در از باال  دارای 

:) H تسمه و پولی و شفت و پروانه کوتاه)گروه
در اين نوع ماشــين،به جای سيســتم گيربکس از شفت و كالچ استفاده  مي شود و 

دارای موتور القايی با خازن راه انداز مي باشند.
در اين  ماشين ها پس از عمل شستشو،بايد عمل تخليه آب توسط پمپ تخليه كه از 
نوع مکانيکی  مي باشد انجام شود . پمپ تخليه دارای يک بوبين مغناطيسی  مي باشد. 
بوبيــن پس از فرمــان گرفتن از تايمر عمل كــرده و دريچه تخليــه را باز مي كند.
پس از تخليه آب،نيروی موتور به طور اتوماتيک توسط كالج به آبکش منتقل شده 

كه آن را با دور تند می چرخاند و عمل آبگيری از  لباس ها صورت  مي گيرد. 
درشکل  135-1 يک لباسشويی اتوماتيک در از باال،  دارای تسمه و پولی و شفت 

و پروانه كوتاه را مشاهده  مي كنيد.
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گروه I :  ماشین های لباسشویی اتوماتیك دیجیتالی در از باال با گردش 
دورانی سریع و دارای تسمه و پولی و شفت

  در اين نوع ماشين های اتوماتيک ديجيتالی،به جای سيستم گيربکس از شفت و 
كالچ استفاده  مي شود و دارای موتور القايی با خازن راه انداز مي باشند.

درشکل  136-1 يک نوع لباسشويی اتوماتيک گروه I  را مشاهده  مي كنيد.

شکل 136-1 ماشین لباسشویی اتوماتیک دیجیتالی در از باال با گردش دورانی 
سریع و دارای تسمه و پولی و شفت 

                   صرفه جويي در مصرف انرژي
پودر را بیش از حد نیاز اس��تفاده نکنید، زیرا كف بیش از حد به ماش��ین 

فشار می آورد و انرژی بیشتری نیاز خواهد داشت. 

مدل های متداول
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شکل 1-137

شکل 1-138

گروه J : ماش�ین های لباسش�ویی تم�ام اتوماتیك دیجیتال�ی در از باال با 

موتور DC و  بدون تسمه و پولی و خشك کن %100
در  شکل های 137-1 و 138-1 دو نمونه لباسشويی تمام اتوماتيک در از باال مدل 

J  را مشاهده مي كنيد.
 در اين نوع  ماشــين ها، بين موتور و ديگ ارتباط مســتقيم وجود داشــته و نيروی 
موتور به طور مستقيم به ديگ منتقل  مي شود. اين كار باعث  مي شود از يک طرف 
كارآيی ماشــين بــاال رود و با جايگزينی روش گريز از مركــز به جای روش های 
سايشی، كيفيت شستشــو چند برابر گردد و از طرف ديگر بخاطر استفاده نشدن از 
قطعاتی مانند تسمه،پولی و كالچ بدون باال رفتن مصرف انرژی،قدرت ماشين چند 
برابر شود. هم چنين با فشار يک دكمه، در مصرف آب و انرژی صرفه جويی  شده 

و تميزی لباس ها نيز تضمين می گردد. 
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: ) J نوعی دیگر از ماشین لباسشویی اتوماتیك در از باال ) گروه
درشکل  139-1 نوعی ديگر از ماشين لباسشويی اتوماتيک در از باال ديده  مي شود. 
سيســتم شستشوی هوشمند تنها با فشــار يک دكمه و با استفاده از چندين سنسور، 
ابتدا وزن  لباس ها را تشــخيص داده و ســپس با توجه به برنامه شستشــوی انتخاب 
شــده،حرارت و ســطح آب را برای حداقل زمان و مصرف انرژی تنظيم مي كند . 
اين سيستم هم چنين عملکرد ماشين را در حين كار نيز كنترل مي كند و در صورت 

نياز رفع اشکال می نمايد. 

مشخصات فنی این نوع ماشین:
 نوع سيستم: سيستم سه مرحله ای با شستشوی ضربه زن

 دور موتور: 700 دور در دقيقه

 مخزن داخلی: پالستيک مقاوم
 انتقال نيرو: موتور مستقيم

 ظرفيت: 5/5 كيلوگرم  

 نمايشگر: ديجيتال

شکل 1-139

شکل 140-1 نمای باالیی از ماشین لباسشویی شکل  شماره 1-139  


