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در اين كتاب اجزای داخلی ماشين لباسشــويی اتوماتيک و ماشــين  خشک كن اتوماتيک 
به تفکيک بيان شــده و عملکرد و كاربرد آن ها نيز به   طور ســاده و قابل فهم، توضيح داده 

شده است.  
هم چنين به كمک شــکل ها و تصاوير گام به گام تهيه شده از مراحل باز شدن ماشين های 
لباسشويی و خشک كن اتوماتيک ،سعی شده كه يک روش منطقی برای عيب يابی و رفع 
عيب انواع مختلف دســتگاه های ذكر شده،آموزش داده شــود تا با باال بردن توانايی های 
فردی خود و كسب تجربه های مختلف در حين تعميرات  ،درک وشناخت بهتری از لوازم 

برقی خانگی و محدوديت آن ها پيدا كنيد.
هم چنين برای باال بردن درک فنی شما،نقشه ها و مدارهای الکتريکی گوناگونی ارائه شده 
و در آن هــا توضيحات الزم و ضروری از عملکرد قســمت ها و مراحل مختلف مدار داده 
شده و اســامی اجزاي مهم دستگاه های مذكور نيز به نقشــه ها و مدارها اضافه شده است.

الزم به ذكر اســت كه برای رفع عيب هر دســتگاه ،بايد آشــنايی كامل و جامع از اجزاي 
و قســمت های مختلف آن داشــته باشــيد و هم چنين با نقشــه خوانی و تحليل ســاده مدار 

الکتريکی،عملکرد قسمت ها و مراحل مختلف دستگاه را به خوبي بفهميد.  
 برای آشــنايی بيشتر شــما با اجزاي و قطعات خاص مورد استفاده در تعمير لوازم خانگی،  
جداولی نيز در اين كتاب آورده شده است .برای باال بردن اطالعات و ديد فنی خود،پيشنهاد  
مي شود كه ابتدا اين كتاب را با دقت مطالعه نماييد تا احاطه كاملی بر مفاهيم و موضوعات آن 
پيدا كنيد. پس از آن به عنوان يک مرجع سريع،قبل از تعمير و يا در حين كار استفاده نماييد.  
از آنجا كه اين ماشــين ها دارای تنوع زيادی هســتند،بحث و كار روی يک ماشين خاص 
غير ممکن است ولی اساس كار يک ماشين لباسشويی  خشک كن دار با ماشين  خشک كن، 
تفاوت چندانی ندارد، ماشــين های نشــان داده شــده در تصاوير گام به گام نمونه هايی از 
انواع رايج آن ها هســتند .جهت روشن ســاختن نواحی مورد اشکال و عيب هايی كه بايد 
مراقب آن ها بوده، هم از ماشين های قديمی وهم از انواع جديد آن ها استفاده شده است.  
قبل از شروع كار روی يک ماشين ،هميشه مطمئن شويد كه از منبع تغذيه الکتريکی جدا 

شده است .اين كار ايمنی شما ،ماشين و محيط آن  را تضمين مي كند.  
مولفان

پیشگفتار :
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هدف های رفتاری: هنرجو پس از پایان این واحد کار،باید بتواند: 
1- اجزاي ماشين لباسشويی شامل قسمت های مکانيکی و الکتريکی را نام ببرد. 

2- انواع ديگ و متعلقات آن را نام ببرد.
3- اجزاي آبکش را به طور كامل نام ببرد. 

4- انواع برينگ های ساده و كاربرد آن ها در ماشين لباسشويی را شرح دهد. 
5- طريقــه پيدا كــردن بلبرينگ مورد نظر از روی جدول و قطــر داخلی بلبرينگ ها را با 

توجه به جداول آن تعيين كند.
6- كاربرد كاسه نمد را در ماشين لباسشويی شرح دهد.

7- وظيفه اصلی پولی را در ماشين لباسشويی توضيح دهد.
8- انواع تســمه را از نظرشکل سطح مقطع و هم چنين اندازه عرض و ضخامت را نام ببرد. 
9- واحدهای اندازه گيری تسمه را بيان كند و نحوه تبديل اندازه آن از ميليمتری به اينچی 

را توضيح دهد.
10- كاربرد لرزه گير را در ماشين لباسشويی شرح داده و انواع آن را نام ببرد.

11- طرز كار المنت را در ماشين لباسشويی توضيح دهد.
12- انواع ميکروسوييچ در را نام برده و و نحوه اتصال آن در مدار را توضيح دهد. 

13- انواع خازن های مورد اســتفاده در ماشين لباسشــويی را نام برده و كاربرد هر كدام را 
توضيح دهد. 

14- انواع موتورهای ماشين لباسشويی را نام برده و كاربرد هر يک را شرح دهد. 
15- اجزاي تاكوژنراتور را نام برده و نحوه عملکرد آن را توضيح دهد.

16- نحوه آزمايش موتورهای اونيورسال را شرح دهد. 
17- اجزاي هيدروستات را نام برده و طرز كار آن را توضيح دهد. 

18- انواع پمپ تخليه آب را نام برده و نحوه عملکرد آن را بيان كند. 

بــا توجه به محدوديت زمانی موجود در اســتاندارد، كافی اســت كه هنرجو مباحث 
تئوری و عملی يک نمونه ماشين لباسشويی اتوماتيک را با توجه به امکانات و تجهيزات 
كارگاهی تجزيه و تحليل كند و ســپس با استفاده از روش عيب يابی مربوطه، زير نظر 

مربی كارگاه و با رعايت اصول ايمنی كامل، به عيب يابی و تعمير آن بپردازد.

واحد کار 1 

توانایی تشخیص عیب،باز کردن،رفع عیب،مونتاژ و آزمایش ماشین لباسشویی اتوماتیک
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19- اجزاي شيربرقی را نام برده و طرز كار آن را توضيح دهد. 
20- كاربرد محافظ الکتريکی موتور)اورلود( و نحوه اتصال آن در مدار را شرح دهد. 

21- انواع تايمر را نام برده و كاربرد آن را توضيح دهد.

22- كاربرد موتور تايمر را به طور خالصه توضيح دهد.
23- انواع ترموستات يا هيتراستات را نام برده و نحوه عملکرد آن را بيان كند.

24- انواع ماشين لباسشويی اتوماتيک را نام ببرد و كاربرد آن ها را به طور خالصه شرح دهد.

25- طرز كار سيســتم چرخ دنده های ماشين لباسشويی اتوماتيک در از باال را شرح دهد.
26- تفاوت بين لباسشويي های با انتقال نيروي مستقيم و غيرمستقيم را توضيح دهد.

27- ويژگي های ماشين لباسشويی اتوماتيک در از باال به همراه خشک كن را بيان كند.
28- طريقه اجرای برنامه ماشين را توضيح دهد و برنامه های مختلف آن را راه اندازی كند. 

29- مناسب ترين و اقتصادی ترين برنامه را با توجه به جدول مربوطه انتخاب كند.
30- انواع ماشين های لباسشويی اتوماتيک در از جلو، با خشک كن تركيبی را نام ببرد.

31- طرز كار ماشــين های لباسشويی اتوماتيک خشک كن دار با تهويه و خشک كن دار با 
كندانسور را شرح دهد.

32- شرايط نصب ماشين لباسشويی اتوماتيک را بيان كند.
33- برنامه شستشــو ماشين لباسشــويی تمام اتوماتيک را با توجه بــه جدول برنامه انتخاب 

كرده و آن را راه اندازی كند.
34- كاربردهای برنامه2 )شستشوی سريع در30 دقيقه( را شرح دهد.

35- نکات مهم در موردكاهش مصرف انرژی ماشين لباسشويی را توضيح دهد.
36- اطالعات مربوط به نقشه مدارهای الکتريکی ماشين های لباسشويی را استخراج كند.
37- مدارهای تفکيکی انواع ماشين لباسشويی را از روی نقشه مدار اصلی دستگاه ترسيم كند.
38- قســمت های مختلف ماشين لباسشويی اتوماتيک را در نقشه انفجاری نامگذاری كند.
39- موتورهای لباسشويی را با توجه به نقشه خارجی و ترمينال سر آن ها راه اندازی كند.

40- عيب های مکانيکی و الکتريکی ماشين لباسشويی را برطرف كند.
41- قطعات ماشين لباسشويی اتوماتيک معيوب را باز كرده و پس از تعمير،ببندد.

42- صحت عملکرد ماشين لباسشويی اتوماتيک را پس از انجام تعميرات،آزمايش كند.

 ساعت آموزش

جمع نظری عملی

70 50 20
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1- دو نوع موتور الکتريکی كه در ماشين لباسشــويی سطلی نيمه اتوماتيک مورد استفاده 
قرار مي گيرد را نام ببريد.

2- طرز كار و كاربرد تايمر دو فيش را در ماشين لباسشويی سطلی توضيح دهيد.
3- طرز كار و كاربرد تايمر پنج فيش را در ماشين لباسشويی سطلی توضيح دهيد.

4- تخليه آب در ماشين لباسشويی سطلی با چه روش هايی صورت مي گيرد.
5- چه تدابيری برای جلوگيری از خطر برق گرفتگی هنگام كارماشــين های لباسشــويی 

انجام مي شود.
6- برای انتقال نيرو از موتور لباسشويی به پروانه شستشو، از چند روش استفاده مي شود.

7-  خازن مربوط به موتور شستشوی ماشين لباسشويی سطلی از چه نوعی مي باشد.
8-  طريقه اتصال خازن دايم كار به سيم پيچ اصلی و راه انداز را در ماشين لباسشويی سطلی 

رسم كنيد. 
9- مقاومت سيم پيچ هاي يک لباسشويی سطلی توسط اهم متر اندازه گيری شده است و دو 

مقدار مختلف به دست آمده است. مقاومت بيشتر مربوط به كدام سيم پيچ مي باشد؟
10- كاربرد ترمومتر در بعضی از انواع ماشين های لباسشويی سطلی چيست؟

11- احتمال نشت آب از چه نقاطی درماشين های لباسشويی نيمه اتوماتيک وجود دارد؟
12- چرا بايد حتماً از سيم ارت در ماشين لباسشويی سطلی با بدنه فلزی كامل استفاده شود؟

13- به چه داليلی ممکن است آب داخل لباسشويی سطلی تخليه نشود؟
14- چرا بين دو شستشوی متوالی ماشين لباسشويی، بايد يک وقفه ايجاد كنيم؟

15- چرا هنگام شستشــوی ماشين های لباسشويی با موتور دوجهته ، يک وقفه توسط تايمر 
ايجاد مي شود؟

16- چرا در ماشين لباسشويی سطلی، از المنت كم اهم با وات باال استفاده مي شود؟
17- در ماشين لباسشويی دوقلو از چه نوع موتور الکتريکی استفاده مي شود؟

18- چرا در اكثرماشين های لباسشويی دوقلو از المنت استفاده نمي شود؟
19- برای تخليه آب ماشين های لباسشويی دوقلو ، از چه روش هايی استفاده مي شود؟

20- چرا نبايد از خمير آب بندی لوله بر روی واشــرهای الستيکی ماشين لباسشويی سطلی 
استفاده كرد؟ 

21- دو عامل كه باعث مي شود ماشين لباسشويی دوقلو تغيير جهت گردش ندهد را بنويسيد؟

پیش آزمون                 
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مقدمه:

ماشين لباسشويی اتوماتيک به ماشينی گفته مي شود كه بعد از قرار دادن لباس ها در 
داخــل آن و ريختن پودر و تنظيم برنامه و راه انــدازی، ديگر نيازی به حضور فرد 
نباشد. زيرا ماشين به طور خودكار لباس ها را مي شويد و خشک شده تحويل مي دهد.  
ماشــين های لباسشــويی اتوماتيک را مي توان از نظرشــکل ظاهــری، به دو گروه 

تقسيم بندی كرد:
الف: ماشين های لباسشويی اتوماتيک در از جلو)با محور افقی(
ب :ماشين های لباسشويی اتوماتيک در از باال )با محورعمودی(

ماشين های لباسشــويی اتوماتيک را مي توان از نظر نوع عملکرد و ساختار داخلی، 
به دو گروه تقسيم بندی كرد:

الف :ماشين های لباسشويی اتوماتيک 
ب :ماشين های لباسشويی تمام اتوماتيک با  خشک كن %100 

  )دارای سيستم حرارتی يا سيستم با دور بسيار باال(
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اجزاي ماشین لباسشویی اتوماتیك
اجزاي ماشين لباسشويی شامل قسمت های مکانيکی و الکتريکی  مي باشد كه عبارتند از:

قسمت های مكانیكی:
2- ديگ  1- بدنه لباسشويی  

4- بلبرينگ 3- آبکش    
6- پولی بزرگ )فلکه( 5-كاسه نمد   

8- تسمه   7- پولی كوچک   
10- الستيک دور در  9- وزنه ها يا لنگرها  

12- در، دستگيره و ضامن در 11- انواع لرزه گير)كمک فنر و فنر ( 
14- شيلنگ ورودی  13- محفظه جاپودری  

16- انواع فيلتر و آب بندی آن ها  15- شيلنگ تخليه   
18- خرطومی ديگ به زير جاپودری 17- خرطومی ديگ به فيلتر 

19- لوالی در

قسمت های الكتریكی:  
20- كابل رابط و دو شاخه              21- المپ خبر               22- المنت )هيتر(
23- ميکروسوييچ در     24- انواع خازن ها  25- انواع موتور   

26- تاكوژنراتور    
 27- كنترل سرعت موتورهای اونيورسال  

28- آزمايش موتورهای اونيورسال  29- هيدروستات
30- پمپ تخليه

31- شير برقی     32- برد سرعت  
33- محافظ الکتريکی موتور )اورلود( 

34 - تايمر                            35- موتور تايمر              36- مجموعه كليد
37- ترموستات )هيتراستات(  

38-ترميستور)مقاومت وابسته به حرارت(
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شکل 1-1

شکل 1-2

شکل 1-3

شکل 1-4

ديگ پالستيکي مقاوم

قسمت های مكانیكی :

 بدنه لباسشویی :
طبق شــکل 1-1 جنس بدنه ماشين لباسشويی اتوماتيک، از نوعی ورق فلزی مقاوم  
مي باشــد. به منظــور افزايش مقاومت در برابر اكسيدشــدگی و نيــز جلوگيری از 
بــرق گرفتگی، پس از شستشــوی ورق و اضافه نمودن مــواد ضد زنگ، دركوره 
مخصوصی تا دمای 180 درجه ســانتيگراد حرارت داده  مي شــود. سپس به  وسيله 
دســتگاه الکترواســتاتيک به طور يکنواخت رنگ آميزی مي گــردد. وظيفه بدنه، 
نگهداری و محافظت از قسمت های الکتريکی ومکانيکی ماشين لباسشويی  مي باشد. 

دیگ : 
مطابق شکل های 2-3،1-1 و 4-1 جنس ديگ معموال از استيل، ورق گالوانيزه و يا 
ورق سياه لعاب كاری شده است تا در برابر زنگ زدگی مصون بماند. درماشين های 
جديد از پالســتيک مقاوم برای ســاختن ديگ اســتفاده مي شــود. وظيفه ديگ، 
نگهداری آب مي باشد و هم چنين بعضی قطعات ماشين لباسشويی در بدنه آن تعبيه 

شده اند كه عبارتند از: 
	•ترموستات 

	•هيتر 
	•مجرای ورودی آب و مواد شوينده    

	•مجرای ترموستات 
	•مجرای خروجی آب كثيف به طرف پمپ تخليه
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3- آبكش : 
طبق شکل  5-1 آبکش، استوانه ای است مشبک كه  لباس ها در داخل آن ريخته 
مي شوند و دارای حركت دورانی است. در داخل آبکش، برآمدگی هايی وجود 
دارد كه برای جلوگيری از ســرخوردن لباس هــا در هنگام چرخيدن و هم چنين 
متالطم كردن آب  به كار مي روند و در نتيجه  لباس ها به طور كامل با آب و مواد 

شوينده تماس پيدا مي كنند. 

تذکر:  درشکل 6-1 نوع ديگری از آبکش لباسشويی را كه برای ماشين های 
لباسشويی اتوماتيک در از باال، مورد استفاده قرار مي گيرد مشاهده  مي كنيد. 
جنس اين آبکش از پلی پروپيلن اســت و در آن هيچ گونه صدمه احتمالی به  

لباس ها وارد نمي شود.

آبکش لباسشويی های در از جلو، از دو قسمت تشکيل شده است: 
 الف- بدنه آبکش ب- شفت و سه نظام

1-3- بدنه آبكش: 
بدنه آبکش دارای ســوراخ های متعددی است كه آب از طريق اين سوراخ ها از 

ديگ وارد آبکش مي شود.

2-3- شفت و سه نظام: 
درشــکل 7-1 شفت و ســه نظام نشــان داده شده است. جنس شــفت از فوالد 
ضد زنگ  مي باشــد كه كاســه نمد، بلبرينگ ها و پولی بزرگ بر روی آن قرار  
مي گيرند. سه نظام نيز قطعه ای از جنس آلومينيوم تقويت شده مي باشد كه شفت 
در مركز آن پرس شــده و با سوراخ هايی كه در سربازوهای خود دارد، به وسيله 

پرچ يا پيچ ومهره بلند به آبکش بسته مي شود. 

4- بلبرینگ ها : 
درشــکل 8-1 بلبرينگ و ديگ ديده مي شــوند .در ســه نظام ديگ ماشين های 
لباسشــويی اتوماتيک، معمــوال دو عدد بلبرينگ وجــود دارد. محورآبکش را 
معموال از درون بلبرينگ های ساچمه ای سه نظام ديگ عبور می دهند تا چرخش 

آبکش به  راحتی انجام گيرد.
برای آشنايی بيشتر با بلبرينگ ها، بهتر است با انواع برينگ ها آشنا شويم.

سه نظام داراي پيچ و قابل 
جداشدن از ديگ

شکل 1-5

شکل 1-6

شکل 1-7

شکل1-8
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:) Bearing( 1-4  برینگ های ساده
امــروزه برينگ ها در انواع مختلف و در ابعاد بســيار وســيع در سراســر دنيا توليد  
مي شــوند.كلمه برينگ از Bearing گرفته شــده كه در فارسی، به ياتاقان ترجمه 

شده است. 
در اين كتاب بجای ياتاقان، به تمام  برينگ هايی كه جزء غلتشــی آن ها به صورت 
غلتکــی )Roll(باشــند رولبرينگ و بــه برينگ هايی كه جزء غلتشــی آن ها دارای 

ساچمه )Ball(باشند بلبرينگ گفته مي شود.
درشــکل 9-1 چند نوع بلبرينگ ديده مي شــود. معموال كاربرد بلبرينگ ها بدليل 

داشتن اصطکاک كمتر، برای سرعت های باال و قدرت پايين مي باشد. 
طبــق جــدول 1-1 متداول ترين مشــخصات تکميلــی بلبرينگ های شــيار عميق، 

به صورت حروف در انتهای اعداد شناسايی درج مي گردد. 
جدول 1-1 : مشخصات تکمیلی بلبرینگ های شیار عمیق

پسوندبیانگر

Zبلبرينگ در يک طرف ودارای واشر فلزی

2Zبلبرينگ در دو طرف و دارای واشر فلزی

RZبلبرينگ در يک طرف و دارای واشر فلزی تقويت شده

2RZبلبرينگ در دو طرف و دارای واشر فلزی تقويت شده

RS1بلبرينگ در يک طرف و دارای كاسه نمد تقويت شده

2RS1بلبرينگ در يک طرف و دارای كاسه نمد تقويت شده

C2لقی شعاعی داخلی كمتر از نرمال

C3لقی شعاعی داخلی بيشتر از نرمال

Yقفسه برنجی

شکل 1-9

حچجت

الفبپ

 6000-C3 الف(- بلبرينگ
  6201-2Z ب(- بلبرينگ
6202-2RS1 پ(- بلبرينگ

6202-2Z ت(- بلبرينگ
6203-RZ ج(- بلبرينگ
 6204-2Z چ(- بلبرينگ
 6205-2Z ح(- بلبرينگ

مثال: يک موتور لباسشويی دارای 2 عدد بلبرينگ با مشخصات زير است:
6204-2Z 2-6203 وZ

معنی حروف پسوند مذكور روی بلبرينگ را شرح دهيد و سپس قطر داخلی 
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طریقه پیدا کردن بلبرینگ مورد نظر از روی جدول:
معموال شــماره ای كه بر روی بلبرينگ های اســتاندارد جهت لوازم خانگی نوشته  
مي شــود، به صورت سه يا چهار رقمی مي باشــد كه در همه آن ها رقم سمت چپ 
عدد 6 اســت كه مشــخص كننده بلبرينگ های شيار عميق مي باشــد. با در دست 
داشتن قطر داخلی d و قطر بيرونی D از روی جدول های شماره 1 و 2 و 3 كه در 

ضميمه آورده شده اند به راحتي مي توان بلبرينگ مورد نظر را پيدا كرد.

انواع واشرهای آب بندی لباسشویی :
برای آب بندی قســمت هايی از لباسشويی، از واشرهای آب بندی كه معموال جنس 
آن ها از الستيک است استفاده  مي شود كه در شکل های 10-1 و 11-1 ديده  مي شوند. 

كاربرد اين واشرها معموالً در قسمت های زيرمي باشد:
الف: واشر آب بندی المنت )هيتر(

ب : واشر آب بندی ترموستات گازی )قابل تنظيم(
ج : واشر آب بندی ترموستات غيرقابل تنظيم

چ: واشر آب بندی پمپ آب
ح: واشر آب بندی فيلتر  

د : واشر آب بندی شيلنگ ورودی آب

شکل 1-10

واشر آب بندي  فيلتر 
واشر آب بندي
  پمپ مغناطيسي 

تذکر: هرگاه در بلبرينگ های 6204 به باال،دو رقم آخر را در عدد 5 
ضرب كنيم، قطر داخلی آن بر حسب ميليمتر  به دست می آيد.

تذکر: در بلبرينگ های چهار رقمی زير 6204،قاعده درســتی وجود 
ندارد اما می توان از روی دو شــماره آخر آن ها، طبق مشــخصات زير 

قطر داخلی را به دست آورد. 
03 = 17 mm    02 = 15 mm    01 = 12 mm    00 = 10 mm

بلبرينگ ها را با توجه به جداول ضميمه شماره  1  و 2  و 3  تعيين كنيد؟
 2Z =20=5×04 در دو طرف دارای واشر فلزی mm :2 6204 : قطر داخلیZ بلبرينگ
  2Z =17  در دو طرف دارای واشر فلزی mm=03 :2 6203 : قطر داخلیZ بلبرينگ
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5-کاسه نمد : 
طبق شکل12-1 نوع و اندازه كاسه نمد در ماشين های مختلف متفاوت است كه 
برای خواندن آن ها بايد از ســمت چپ شــروع كنيم . واحد آن ها ميليمتر است.

خرابی كاســه نمد باعث نفوذ آب و رطوبــت به بلبرينگ های ديگ و پمپ آب 
شــده و به آن ها آسيب كلی می رساند. به همين دليل هنگام تعمير اساسی ديگ، 

بهتر است كاسه نمد نيز تعويض شود. 

6- پولی بزرگ )فلكه(: 
مطابق شــکل 13-1 وظيفه پولی بزرگ )فلکه( حركت دورانی آبکش اســت و 

دارای شکل های مختلفی مي باشد و روی محور آبکش بسته مي شود.

7- پولی کوچك : 
در شــکل های 14-1 و 15-1 پولــی كوچک ديده  مي شــوند كــه روی محور 
الکتروموتور قرار دارد و در واقع اختالف قطر دو پولی بزرگ و كوچک، سبب 
كم يا زياد شدن سرعت آبکش  مي گردد. به عبارت ديگر در صورت ثابت ماندن 

شکل 1-12

شکل 1-13

پولي بزرگ

خازن راه اندازی

الستيک آب بندی ترموستات گازی

مخزن گاز ترموستات

ترموستات غيرقابل تنظيمنگهدارنده سيمها

الستيک آب بندی ترموستات

هيتر

صفحه زير ميکروسوئيچ

ميکروسوئيچ

الستيک آب بندی هيتر

محل استقرار هيترها

شکل 11- 1 انواع الستیک آب بندی دیگ

مثال: مشخصات كاسه نمد 7-22-12 به صورت زير است:
12 = قطر داخلی              22= قطر خارجی                   7 = ضخامت
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پولی بزرگ، هرچقدر قطر پولی موتور بيشتر باشد، سرعت آبکش نيز بيشتر خواهد 
شد. هم چنين هماهنگی تنظيم دور انتقالی از موتور به آبکش، به وسيله تسمه و پولی 

موتور انجام مي گيرد.  

8- تسمه : 
درشکل 16-1 تسمه ديده مي شود كه وظيفه انتقال نيروی موتور را از پولی كوچک 
بــه پولی بزرگ به عهده دارد . برای جلوگيری از تلفات نيرو وخرابی تســمه، بايد 
پولی كوچک و بزرگ در يک راستا باشند. آسيب ديدگی تسمه مي تواند صدای 
ماشــين را به هنگام كار افزايش دهد. شل بودن بيش از حد تسمه، انرژی موتور را 
تلف مي كند. اگر تسمه بيش از اندازه سفت بسته شود، به موتور آسيب می رساند و 
احتمال شکســتن فلکه بزرگ نيز وجود دارد. هنگام تعويض تسمه،مشخصات فنی 
آن مانند طول و پهنا بايد مد نظر قرار گيرد. تسمه ها  به صورت ذوزنقه ای و شياردار 

وجود دارند.  

شکل 15-1شکل 1-14

شکل 1-16
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انواع تسمه از نظرشكل سطح مقطع:
الف(- تسمه با مقطع ذوزنقه  ب(- تسمه با مقطع ذوزنقه دندانه دار ج(- تسمه شياردار 
)A – B – D – E – 9/5 – M ( :انواع تسمه از نظر اندازه عرض و ضخامت

اندازه اين تســمه ها به ترتيب از راســت به چپ،كوچک  مي شــود. در ماشين های 
لباسشويی، از تسمه های كالس M – 9/5 – A استفاده مي شود.

واحده�ای اندازه گیری تس�مه: برای اندازه گيری تسمه، از واحدهای ميليمتر يا 
اينچ استفاده مي شود. 

نحوه تبدیل اندازه تسمه از میلی متری به اینچی: برای تبديل اندازه تسمه 
از ميلی متر به اينچ، بايد عدد 75 را از اندازه تسمه ميلی متری كم كنيد و سپس عدد 

حاصل را بر 25 تقسيم كنيد. 

            

جدول2-1: معادل  تسمه های اینچی با تسمه های میلی متری

تسمه میلی متریمعادل تسمه اینچی
47 inch9/5 – 1250 mm
48 inch9/5 – 1275 mm
49 inch9/5 – 1300 mm
50 inch9/5 – 1325 mm
51 inch9/5 – 1350 mm
52 inch9/5 – 1375 mm
53 inch9/5 – 1400 mm

تذکر: در تسمه های ميلی متری، قطر خارجی و در تسمه های اينچی،قطر داخلی 
مالک اندازه گيری است.

مثال : معادل تسمه ميلی متری 1375 - 9/5 را بر حسب اينچ  به دست آوريد؟
  1375- 75 = 1300                                1300 ÷ 25 = 52 inch 

مثال : معادل تسمه ميلی متری 1325 - 9/5 را بر حسب اينچ  به دست آوريد؟
  1325-75 =1250                                    1250 ÷ 25 = 50 inch 
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9- انواع وزنه ها یا لنگرها:
درشکل17-1 وزنه های مختلفی ديده مي شوند كه جهت تعادل لرزش های ديگ 
مخصوصاً در موقع حركت موتور با دور زياد جهت خشــک كردن لباس  به كار 
مي رونــد. جنــس وزنه ها مي تواند بتن ســنگين، چدن و يــا وزنه هايی با روكش 
پالســتيکی باشــد. اين وزنه ها مي توانند در باال، زير، جلو ويــا عقب ديگ قرار 

گيرند. وزنه های سيمانی دارای وزنی بين3/5  تا 18 كيلوگرم مي باشند.
     

10- الستیك دور در و دور شیشه و بست های آن: 
 شکل های 18-1 و 19-1 الســتيک دور در را نشان مي دهد كه بين دهانه ديگ 
و دهانه بدنه لباسشــويی بســته مي شود. با بستن در ماشــين، شيشه آن روی دهانه 
خارجی الســتيک قرار مي گيرد و ديگ آبندی شده و مانع بيرون ريختن آب به 
بيرون از ماشين مي گردد. الستيک دور در، هم چنين نقش لرزه گير ديگ به بدنه 
را دارد. در شــکل های 20-1 و 21-1 بســت كمربندی دور ديگ و پيچ محکم 

كننده آن نشان داده شده است.

      

شکل1-17

شکل1-18

شکل 1-19

الستیک دور در

شکل1-20

بست داخلي الستیک

پيچ محکم كننده بست كمربندی

الستيک دور ديگ

بست كمربندی دورديگ
بدنه استيل

مخزن استيل با آبکش

ناودانی فلزی زير پيچ محکم 
كننده دور ديگ

شکل 1-21
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11- انواع لرزه گیر)کمك فنر( و  فنر :
بــه منظور نگهداری ديــگ از فنر و برای ايجاد تعادل ديــگ، از انواع لرزه گير 

استفاده مي شود.
لرزه گيرها دارای انواع مختلفی مي باشند كه عبارتند از:

الف: لرزه گير فنری
ب: لرزه گير روغنی

ج: لرزه گير اصطکاكی )هوايی(   
د: لرزه گير اصطکاكی )كفشکی(

      
معموال برای نگهداری ديگ در داخل بدنه، از دو تا چهار فنر اســتفاده مي شود 

كه درشکل23-1 ديده  مي شوند.
 به منظور ايجاد تعادل ديگ در داخل بدنه،از دو لرزه گير  )كمک فنر( اســتفاده  
مي شود تا حركت آن  را در جهت های مختلف، محدود كنند و در قسمت پايين 
بدنه ماشــين، بين ديگ و شاسی قرار مي گيرند كه در شکل های 24-1 و 1-25 

ديده مي شوند.

در شــکل 26-1 ماشــين هايی كه برای نگهداری ديگ از فنرقالب دار استفاده 
نمي شــود، از ســه لرزه گير فنری و يــک لرزه گير اصطکاكی يــا يک لرزه گير 

روغنی استفاده مي شود.

شکل 1-22

شکل 1-23

شکل 1-24

شکل 1-25

لرزه گیر فنريلرزه گیر روغني

لرزه گیر اصطکاكي

لرزه گیر اصطکاكی

ب- كفشکی

الف- هوایی

شکل 1-26

لرزه گیری فنری
لرزه گیری اصطکاكی
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 انواع دستگیره و ضامن در :
در ماشين های لباسشويی از دستگيره های مختلفی استفاده مي شود كه عبارتند از: 

الف: دستگيره و ميکروسوئيچ معمولی بدون قفل
ب: دستگيره با قفل مکانيکی)قفل كودک( و ميکروسوئيچ معمولی بدون قفل 

ج: دستگيره بدون قفل مکانيکی و ميکروسوئيچ قفل شونده )قفل كودک(
د: باز شدن در ماشين توسط دكمه به همراه ميکروسوئيچ قفل شونده )قفل كودک(
در شکل های 27-1 و 28-1 و 29-1 برخی از انواع دستگيره و ضامن در ماشين های 
لباسشويی و در شــکل های 30-1 و 31-1 نيز نوعی ميکروسوئيچ ديده مي شوند.  

13- محفظه جاپودری : 
مطابق شــکل 32-1 قســمت های مختلف جاپودری در ماشــين های لباسشــويی 

اتوماتيک، به صورت های زيرمشخص شده است: 
اعداد: 3 و2 و1 

حروف: C و B و A )برای جاپودری های سه قسمتی( 
l و ll  عاليم: * و

حروف: D و C و B و A )برای جاپودری های چهار قسمتی(  
قسمت اول)سمت چپ(: برای شستشو ی مقدماتی 

قسمت دوم)قسمت وسط(: برای شستشوی اصلی 
قسمت سوم)سمت راست(: برای مواد نرم كننده 

قسمت چهارم)سمت راست(: برای مواد رنگی وآهار 
 

شکل 1-29

اهرم قفل كننده در

دستگیره با قفل مکانیکي و میکروسوئیچ معمولي 
بدون قفل

شکل 1-31
نماي دیگري از میکروسوئیچ

شکل 1-30

شکل 1-27

میکروسوئیچ و قاب آن

دستگیره در

شکل 1-28

دستگیره بدون قفل مکانیکي و 
میکروسوئیچ قفل شونده

قاب میکروسوئیچضامن دردستگیره در

شکل 1-32

جاپودري با 4 محفظه
جاپودري با 3 محفظه

شکل 1-33

محفظه جاپودري

تذکر: مقدار پودر قســمت شستشــوی مقدماتی، بايد نصف پودری 
باشد كه در قسمت شستشوی اصلی ريخته مي شود. 
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14- شیلنگ ورودی آب :
در  شــکل های 34-1 و 35-1 شــيلنگ ورودی به ماشــين نشان داده شده است.  
به وســيله اين شيلنگ آب شهر به شــير الکتريکی می رسد. در دو طرف شيلنگ 
ورودی، از سر شيلنگ و واشر مخصوص استفاده مي شود. بعضی از لباسشويي ها 
دارای دو شيلنگ ورودی آب گرم )قرمز رنگ( و آب سرد )آبی رنگ( هستند 

و بعضی ديگر فقط دارای يک شيلنگ ورودی آب سرد مي باشند.

15- شیلنگ تخلیه : 
مطابق شــکل 36-1 به كمک اين شيلنگ،آب داخل ديگ توسط پمپ تخليه به 
فاضالب ريخته مي شــود. ارتفاع شيلنگ خروجی نبايد از 60 سانتيمتر كمتر و از 

90 سانتيمتر بيشتر باشد. 
      

16- انواع فیلترها و آب بندی آن ها:
طبق شــکل های 37-1 و 38-1 فيلتر ماشين لباسشــويی از نوع مکانيکی اســت و 
محل تجمع كرک، پشــم و ذرات خار جی مانند ســوزن، سنجاق، دكمه و سکه  
مي باشــد. لوله هوای هيدروســتات، معموال به قسمتی از فيلتر يا بدنه ديگ وصل 

مي شود. بهتر است فيلتر را پس از چند بار شستشو، بيرون آورده و بشوييد. 
              

انواع فیلترها در لباسشویي های مختلف عبارتند از:
ال�ف: در ماشــين های لباسشــويی در از جلو، فقط از يک فيلتــر در پمپ تخليه 
استفاده مي شود كه در ماشين های مختلف، دارای شکل های گوناگونی مي باشد. 

در ضمن بعضی از لباسشويي ها فاقد فيلتر هستند.
 ب: طبق شــکل 39-1 در نمونه ماشــين های لباسشــويی در از باال با پروانه بلند، 
دارای يک فيلتر پُرزگير سبدی شکل مي باشند كه روی پروانه بلند قرار می گيرد 

و همراه با پروانه حركت مي كند. 
ج: ماشــين های لباسشويی در از باال با پروانه كوتاه،دارای يک تا سه فيلتر توری 

كيسه ای شکل مي باشند و دركناره های ديگ قرار دارد.

شکل 1-34

شکل 1-35

H: ورودي آب گرمC: ورودي آب سرد

شکل 1-36

شکل 1-37

پمپ تخلیه

فیلتر پمپ تخلیه

شکل 1-38

فیلتر پمپ تخلیهپمپ تخلیه

شیلنگ هواي
 هیدروستات

مخزن هوا

پمپ تخلیه

خرطومي دیگ 
به پمپ تخلیه شیلنگ خروجي به پمپ

شکل 1-39

فیلتر پرزگیر سبدي شکل 

پروانه ي بلند
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17- خرطومی دیگ به فیلتر :
شکل 40-1 خرطومی ديگ به فيلتر را نشان مي دهد كه آب كثيف را از ديگ به 
فيلتر پمپ منتقل مي كند و در قسمت زيرين مخزن قرار دارد. ساختار مخصوص 
خرطومی سبب مي شود كه لرزش ناشی از ديگ، باعث بريدگی خرطومی نشود 

.
18- خرطومی دیگ به زیر جاپودری:

شــکل 41-1 خرطومی ديگ به زير جاپودری را نشان مي دهد كه برای هدايت 
مخلوط آب و پودر از جاپودری به درون ديگ به كار می رود.     

19- لوالی در: 
درشــکل 42-1 لوالی در ماشين لباسشويی ديده مي شــود كه برای اتصال در به 

بدنه به كار می رود و دارای مدل های مختلفی مي باشد.
    

قسمت های الكتريكی : 
20- کابل رابط و دو شاخه:

 درشــکل 43-1 كابل رابط و دو شاخه لباسشــويی ديده مي شود. حداكثر توان 
ماشــين های لباسشويی 2/5 كيلووات بوده و در حدود 10 آمپر جريان می كشند. 
در نتيجه كابل رابط با هادی افشان، بايد دارای سطح مقطع 2/5 ميليمتر مربع باشد 
و هم چنين بايد دارای ســيم ارت نيز باشد)كابل 3 سيم ( و به پريز ارت دار وصل 
شود. اگر منزل شما به سيم ارت مجهز نيست، مي توانيد يک رشته سيم افشان 2/5 
ميليمتر مربع را از بدنه فلزی لباسشــويی به لوله آب فلزی منزل متصل كنيد)البته 
بايد تمام لوله كشی منزل، فلزی باشد و هيچ قسمتی از آن، دارای لوله PVCا غير 
فلزی نباشــد(. در صورت استفاده از لوله كشی PVC حتماّ بايد سيم اتصال بدنه 

دستگاه به چاه ارت وصل شود.

شکل 1-40

شکل 1-41

شکل 1-42

شکل 1-43
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21- المپ خبر : 
يک المپ 220 ولتی است و جهت اطالع مصرف كننده از ورود برق به ماشين 

استفاده مي شود. )شکل 1-44(

22- انواع المنت حرارتی )هیتر(: 
در ماشين های لباسشويی معموالً از دو نوع المنت استفاده مي شود كه عبارتند از: 

ب: المنت سراميکی الف: المنت لوله  ای   
در شــکل های 45-1 و 46-1 چند نوع المنت لباسشويی ديده مي شود كه درون 
ديگ قــرار مي گيرند و با توان های مختلف ســاخته مي شــوند. برای آب بندی 
المنت از الســتيک آب بندی استفاده مي شود. توجه داشته باشيد كه هرگز نبايد 

در زمانی كه درون ديگ آبی وجود ندارد، المنت را به برق متصل كنيد. 
نوعی المنت از عايق سراميکی ساخته شده كه امالح آب به آن نمی چسبد و عمر 
آن تقريبا دو برابر المنت های قديمی اســت. اين المنت ها،هادی حرارت و عايق 

الکتريکی خوبی هستند. 

  23- انواع میكرو سوییچ در : 
 در  ماشين های لباسشويی معموال از سه نوع ميکروسوئيچ استفاده  مي شود كه عبارتند از: 

)A الف: ميکروسوئيچ معمولی دو فيش بدون قفل)مدل
)B ب: ميکروسوئيچ سه فيش قفل شونده با قفل حرارتی)مدل

)C ج: ميکروسوئيچ دو فيش قفل شونده با قفل بادی)مدل
درشکل 47-1 انواع ميکروســوئيچ در ماشين لباسشويی كه شامل ميکروسوئيچ 

شکل 1-44

شکل 1-45

شکل 1-46

سنسور حرارتيالمنت

الستیک آب بندی هیتر
المنت لوله ای
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دو فيش بدون قفل،ميکروســوئيچ سه فيش با قفل حرارتی و ميکروسوئيچ دو فيش 
با قفل بادی مي باشد نشان داده شده است.

 ميکروســوئيچ )كليد فشــاری حفاظتی(، پشت دستگيره در ماشــين بسته مي شود. 
هميشه بايد فاز ورودی مدار پس از كليد تايمر، از ميکروسوئيچ عبور كند و سپس 

به ساير اجزاي الکتريکی مدار متصل گردد.

  
 پــس از آن كه زبانــه قفل كاماًل در محل خود قرار گرفت، به اهرم ميکروســوئيچ 
فشــار وارد نموده و آن را به حالت وصل درمي آورد. با بســته شدن ميکروسوئيچ، 
فاز ورودی به ساير قسمت ها نيز رسيده و مي توانند عمليات شستشو را انجام دهند. 
در ميکروســوئيچ های جديد، از قفل كن های حرارتی اســتفاده شده كه با استارت 

دستگاه، در قفل شده و 2 دقيقه پس از پايان كار ماشين باز مي شود. 
درشــکل 48-1 نقشه ميکروسوئيچ كه در قسمت پشت آن كشيده شده، نشان داده 

شده است.
      

شکل 1-47

A : میکروسوئیچ دو فیش بدون قفل حرارتي
B : میکروسوئیچ سه فیش با قفل حرارتي

B : میکروسوئیچ دو فیش با قفل بادي )پشت و رو(

شکل 1-48

نقشه میکروسوئیچ
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24- آشنایی با انواع خازن ها
برای كاهش پارازيت هايی كه در اثر توليد  الف-خازن پارازیت گیر: 	•
جرقه در موتورهای اونيورســال ايجاد مي شــوند، بــه كار مي روند. چون 
پارازيت ها باعث ايجاد اختالل در سيستم های صوتی وتصويری مي شوند. 
ب-خ�ازن راه ان�داز:	• بــا ايجــاد اختالف فاز بين ســيم پيــچ اصلی و 

راه انداز،گشتاور راه اندازی را باال مي برند.
در مدارهای ســلفی، برای كاهش  ج- خازن اصالح ضریب قدرت : 	•
خاصيت سلفی و باال بردن ضريب قدرت به كار می رود و بيشترين كاربرد 

آن در المپ های فلورسنت وكولرهای آبی مي باشد.
الف-خازن پارازیت گیر: 

اين خازن برای جلوگيری از ايجاد پارازيت ناشی از كاركرد  ماشين های لباسشويی 
با موتور اونيورســال، روی دستگاه های صوتی و تصويری به كار برده مي شود.

 ايــن خازن هــا معموال با يــک مقاومت موازی شــده و در ابتــدای مدارهای 
الکتريکی قرار مي گيرند. با قطع شدن مدار الکتريکی، انرژی ذخيره شده آن ها 
در مقاومــت موازی متصل به آن ها تخليه مي شــود و بــه همين دليل در هنگام 

تست آن ها،نيازی به تخليه نيست. 
در  شــکل های 51-1 و 52-1 و 53-1 و 54-1 و 55-1 و 56-1 چنــد نمونــه 

خازن پارازيت گير آورده شده است.

     

 

شکل 1-49 شکل 1-50

شکل 52-1شکل 1-53

شکل 1-51

شکل 1-54
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ب- خازن راه انداز: 
 شــکل های 55-1 و 56-1 دو نــوع خازن راه انداز لباسشــويی را نشــان می دهند. 
درشــکل 56-1 نوعی خازن با ظرفيــت 16 ميکروفاراد ديده  مي شــود كه جهت 
راه اندازی موتورهای القايی)در لباسشويي های مدل 500 دور( به كار برده مي شود. 
درماشين های لباسشويی از خازن راه انداز به عنوان راه انداز دورهای كند و تند مورد 
استفاده قرار مي گيرند. بعضی از موتورها بگونه ای طراحی شده اند كه دورهای تند 
و كنــد، جهت راه اندازی به خازنی با ظرفيت مســاوی، نيــاز دارند. ولی در بعضی 
ماشــين ها،ظرفيت خازن های راه انداز دورهای كند و تند با يکديگر متفاوت است. 
در اكثر ماشين ها،خازن از نوع الکتروليتی است و در تغيير جهت گردش دور كند 

نقش بسزايی دارد. 

25- انواع موتورهای لباسشویی اتوماتیك:
در  ماشين های لباسشويی معموالً از سه نوع موتور استفاده مي شود كه عبارتند از:

الف: موتورهای القايی آسنکرون 
  DC ب: موتورهای

ج: موتورهای اونيورسال

الف- موتورهای آسنكرون)القایی(: درشکل  57-1 نوعی موتور القايی ديده  
مي شــود . اين موتور دو سرعته بوده و نياز به خازن راه انداز دارد و هم چنين دارای 
محافظ حرارتی)اورلود( مي باشد و در مدل های 500 دور مورد استفاده قرار مي گيرد. 
دور تند لباسشــويی شامل سيم پيچ اصلی و سيم پيچ فرعی با مقاومت های مختلف  
مي باشــد ولی دور كند،از دو سيم پيچ با مقاومت مســاوی تشکيل شده كه جهت 

چپگرد و راستگرد كردن ديگ  به كار می رود. 

ب- موتور DC : درشــکل  58-1 نوعی موتور DC آورده شــده اســت. اين 
موتــور بدون زغال بــوده و دارای يک روتور با آهنربای دائمی مي باشــد و بدون 
تســمه و پولی بــه كار می رود. از اين موتور در ماشــين های در از جلو و در از باال 

استفاده مي شود.

ج- موتور اونیورس�ال: در شــکل  59-1 نوعی موتور اونيورســال آورده شده 
اســت. از اين موتور در مدل های الکترومکانيکی و الکترونيکی اســتفاده مي شود. 

شکل 1-57

شکل 1-56

شکل 1-55

خازن راه اندازي
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كنترل دور اين موتور توسط برد الکترونيکی و از روش كنترل ولتاژ، انجام مي شود. 
اين موتور دارای يک تاكوژنراتور برای تنظيم دور آن مي باشد كه در شکل 1-59 

با طرز كار آن، آشنا می شويد.

 26- آشنایی با تاکوژنراتور و عملكرد آن درکنترل سرعت موتورها:
در انتهای آرميچر موتورهای اونيورســال و شفت بعضی از موتورهای القايی،يک 
دستگاهی به نام تاكوژنراتور وجود دارد كه دارای يک آهنربای استوانه ای مي باشد 
كه روی شــفت نصب شــده و به طور هماهنگ با موتــور می چرخد. هم چنين اين 
دســتگاه دارای بوبينی با سيم پيچ مسی است كه در نزديکی آهنربا قرارمي گيرد و 

ممکن است دارای يک پوشش پالستيکی ضد آب نيز باشد. 
مطابق شــکل60-1 هرگاه آهنربايی در نزديکی يا داخل سيم پيچ بچرخد،جريانی 
متناسب با ســرعت چرخش آهنربا در سيم پيچ القاء مي شود. بنابراين هرچقدر كه 
موتور ســريعتر بچرخد،جريان بيشتری توليد مي شــود. اين جريان )ولتاژ( وارد برد 
الکترونيکی شده و به يکی از پايه های مقايسه گر آن متصل مي شود و جريان )ولتاژ( 

مبنا نيز به پايه ديگر مقايسه گر متصل مي شود. 
در صورتی كه جريان )ولتاژ( فرســتاده شده كمتر از جريان )ولتاژ( مبنا باشد،تعداد 
ارســال پالس توســط بُرد الکترونيکی، افزايش می يابد و در نتيجه ســرعت موتور 
افزايش خواهد يافت و برعکس اگر جريان )ولتاژ( فرســتاده شــده بيشتر از جريان 
)ولتاژ( مبنا باشــد،تعداد ارسال پالس توســط برد الکترونيکی،كاهش می يابد و در 

نتيجه سرعت موتور كاهش خواهد يافت. 

شکل 1-58 شکل 1-59

شکل 60-1 نمایش عملکرد 
تاكوژراتور

مخزن

  DC موتور
بدون زغال

موتور اونیورسال

تاكو ژنراتوركلکتورمحفظه زغال
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27- کنترل سرعت در موتورهای القایی و اونیورسال از طریق بُرد                                                                                                                             

درشکل 61-1 نمونه ای از موتورهای القايی جديد كه از طريق يک واحد 
الکترونيکی تغيير سرعت مي دهد نشان داده شده است. جعبه اتصال تاكوژنراتور 

در پشت موتور قرار دارد.
شــکل های 62-1 و 63-1 و 64-1  نمونه هايی از موتورهای اونيورســال را نشــان 

می  دهند كه تاكوژنراتور در انتهای آن ها قرار دارد. 

شکل 1-61

شکل 1-64

شکل 63-1شکل 1-62

تاكو ژنراتورتاكو ژنراتور

الكترونیكی و تاکوژنراتور
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28- نحوه آزمایش موتورهای اونیورسال
بــرای آزمايش اين نــوع موتورها،ابتدا مانند  شــکل های 65-1 و 66-1 و 67-1 و 
68-1 بــه ترتيــب با آزاد كردن خار مربــوط به ترمينــال روی موتور،فيش ها را از 
هم جدا كنيد. ترمينال روی موتور، دارای 7 فيش مي باشــد كه فيش سمت راست 
مربوط به ســيم اتصال بدنه و 2 فيش ديگر از ســمت راست، برای تاكوژنراتور و 2 

فيش بعدی برای زغال ها و 2 فيش آخر هم برای سيم پيچی استاتور مي باشد.  

 

   

طبق سربندی های شکل 69-1 وشکل 70-1  موتور را در دو جهت آزمايش كنيد 
و پس از اندازه گيری جريان هاي مربوطه و مقايســه آن با جريان نامی روی پالک 

موتور،عيب دستگاه مشخص خواهد شد. 
در حالت چپگرد، جهت جريان در آرميچر عوض خواهد شد.

 

 

شکل 65-1شکل 1-66

شکل 1-67 شکل 1-68
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شکل 69-1 جهت چرخش آرمیچر به 
صورت راستگرد

شکل 70-1 جهت چرخش آرمیچر به 
صورت چپگرد
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29- انواع هیدروستات)تنظیم کننده سطح آب(:
در  ماشين های لباسشويی معموالً از هيدروستات های زير استفاده مي شود:

الف: هيدروستات های سه فيش
ب: هيدروستات های شش فيش

در  شکل های 71-1 و 72-1 چند نوع هيدروستات سه فيش و شش فيش و اجزای 
داخل آن ها آورده شده است. 

اين وسيله تنظيم كننده سطح آب ورودی به ماشين است و قابل تنظيم  مي باشد كه 
توســط كارخانه سازنده،با توجه به ارتفاع ســطح هر منطقه تنظيم مي گردد و نبايد 

مقدار آن  را تغيير داد. 
طبق شــکل 73-1 هيدروســتات دارای يک شيلنگ اســت كه به محفظه فشار در 
قسمت پايين ديگ متصل مي شود و با باال آمدن سطح آب در داخل ديگ، هوای 
داخل شيلنگ فشرده شده و با فشار روی ديافراگم داخل هيدروستات، فرمان قطع 

آب را به شير برقی مي دهد.

       

 

شکل 1-73

شکل 1-72

شکل 1-71

هيدروستات
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30- پمپ تخلیه :
پمپ تخليه، آب داخل ديگ را پس از عبور از فيلتر، خارج كرده و به فاضالب 
می ريزد. فرمان تخليه آب ديگ، توسط تايمر به پمپ صادر مي گردد. الکترو موتور 
ايــن پمپ هــا مي تواند از نــوع قطب چاكدار يا موتورهای مغناطيســی باشــد. 

درشکل های 74-1 و 75-1 دو نوع  پمپ تخليه ديده مي شود. 
       

انواع پمپ تخلیه آب
- پمپ تخليه با موتورالقايی)قطب چاكدار(

- پمپ تخليه با موتورالقايی)رتور با آهنربای دايم( 

پمپ تخلیه با موتور القایی)قطب چاکدار(: از ساده ترين انواع موتورهای 
القايی اســت. واضح است كه اين بوبين فقط يک ميدان مغناطيسی ثابت ايجاد 

مي كند و قادر به چرخش رتور نيست. 
برای شروع چرخش، بايد يک ميدان مغناطيسی نامتعادل به وجود آيد و اين كار  
به وســيله دو حلقه اتصال كوتاه مسی در هر قطب كه در داخل سرهای استاتور 

قرار دارند انجام مي شود. 
جهت چرخش در اين موتورها در جهتی است كه از قسمت معمول سطح قطب 

به سمت حلقه اتصال، كوتاه مي باشد. 
معکوس كردن برق ورودی ايــن موتورها،جهت حركت را تغيير نخواهد داد. 

شکل 1-75

شکل 1-74

پمپ تخلیه القایي

پمپ تخليه مغناطيسي
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زيرا جهت حركت اين موتورها به مکان حلقه های اتصال كوتاه بستگی دارد. 
اين موتورها دارای گشتاور راه اندازی بااليی نيستند و به دليل نامتعادل بودن ميدان 
مغناطيســی آن، اســتاتور داغ مي شــود. اين مســاله در حالت عادی مشکلی ايجاد 

نمي كند اما بيشتر بوبين های استاتور،با يک اورلود محافظت مي شوند. 
در هنگام باز و بســته كردن پمپ آب و قبل از برداشــتن استاتور از روی پمپ، به 
نحوه قرارگرفتن حلقه های اتصال كوتاه مســی توجه كنيد. زيرا در صورت پشت و 
رو بستن اســتاتور،پمپ آب در جهت مخالف حركت كرده و اصال آب را تخليه 
نخواهد كرد و باعث بازشــدن پروانــه داخل پمپ نيز می گــردد، ولی اگر پروانه  

به صورت پرس روی هزار شفت قرارگرفته باشد، باز نمي شود.)شکل 1-74(

پمپ تخلیه با موتور القایی)رتور با آهنربای دایم(:
اين موتور دارای يک بوبين با حفاظ پالســتيکی و رتور با آهنربای دايم كه هر دو 

طرف آن  به وسيله بوش نگه داشته شده مي باشد با برق AC كار مي كند. 
از اين نوع موتور در تايمر مکانيکی لباسشويي ها و از نوع بزرگتر آن برای پمپ های 
تخليه  ماشــين های پيشرفته استفاده مي شود كه رتور اين پمپ های تخليه،در داخل 
يک محفظه پالســتيکی نفوذ ناپذير قرارگرفته اســت و بــدون صدا كار مي كند و 

پروانه پمپ را می گرداند. 
موتور اين پمپ ها به علت ســاختار قــاب پالســتيکی روی پروانه،به هر جهت كه 
بگردد آب را تخليه مي كند و اگر در حين كار پمپ، مانعی بر سر راه آن به وجود 

آيد،مي تواند جهت خود را تغيير داده تا در صورت امکان، گير برطرف شود. 
از اين نوع موتور در تايمر لباسشــويی اســتفاده مي شود كه به علت توانايی حركت 
آن در هر دو جهت و امکان آســيب رســاندن به چرخ  دنده های تايمر در صورت 
چرخيدن در جهت عکس تايمر، از يک قطعه خار پالســتيکی اســتفاده مي شود تا 
مانع حركت رتور در جهت عکس تايمر شود. ولی خار با چرخيدن رتور در جهت 

واقعی تايمر، هيچ دخالتی ندارد. )شکل 1-75(
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31- شیر برقی )شیر الكتریكی(:
درشکل 76-1 چند نوع شير برقی را مشاهده مي كنيد. 
آب ورودی  به وسيله شير برقی و به طور خودكار وارد 
ماشين مي شــود. پس از رسيدن آب به سطح مناسب، 
تغذيه شير برقی توسط فرمان هيدروستات قطع شده و از 
ورود آب به داخل ماشين جلوگيری مي كند. توجه كنيد 
 تا زمانی كه به ســيم پيچ آن برق نرسد، آب شهر پشت

 شير می ماند و اجازه ورود به داخل جا پودری وسپس 
ديگ را نخواهد داشت.   

انواع ش�یر برق�ی: طبق شکل  77-1 شيرهای برقی 
دارای انواع مختلفی هســتند و از تــک بوبين تا چهار 
بوبين موجود مي باشند ولی در ماشين های جديد، بيشتر 

از شيرهای تک بوبين و دو بوبين استفاده مي شود.   

طبق شــکل 78-1 و 79-1 شــيرهای برقی به دو دسته 
تقسيم مي شوند:

- ش�یر برق�ی90 درج�ه: مجــرای آب ورودی با 
مجرای آب خروجی زاويه 90 درجه تشــکيل داده و 

بر هم عمود هستند.

شکل 1-76

شکل 1-78

شکل 1-79

شکل 1-77

تک شير 180 درجه

تک شير 180 درجهتک شير 90 درجهتک شير 90 درجه

شير دو بوبين 180 درجهشير دو بوبين 90 درجه
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- شیر برقی 180 درجه: مجرای آب ورودی با مجرای آب خروجی زاويه 180 

درجه تشکيل داده و هر دو در يک سطح افقی قرار دارند. 

 اجزاي شیربرقی:
درشکل  80-1 اجزای شير برقی ديده  مي شوند كه شامل قسمت های زير  مي باشد

. بوبين                                        الستيک آب بندی 
الستيک ديافراگم              سوراخ مجرای فشار
مجرای ورود آب                    مجرای خروج آب

ترمينال                  محفظه فشار
فنر                               وزنه پيستون

 فشار آب موجود در پشت شير برقی كه هنوز به بوبين آن برق نرسيده و عمل 
نکرده، باعث ايجاد فشار هوا در پشت ديافراگم مي شود و آن را  به طرف پايين 

فرستاده و ورود آب را مسدود مي كند. اين فشار به وسيله سوراخ كناری الستيک 
ديافراگم كه در شکل 81-1 ديده مي شود ايجاد مي گردد.

شکل 1-81

شکل 1-80

مجراي خروجي آب الستيک آب بندي

بدنه وزنهفنر

بوبين

ترمينال

محفظه فشار

الستيک ديافراگم

نگهدارندهمجراي ورودي آبسوراخ مجراي فشار
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درشکل  82-1 اجزای يک شير برقی 180 درجه در حالت قطع ديده مي شوند. 

شکل 83-1 نحوه عملکرد يک شير برقی 180 درجه را در حالت وصل نشان مي دهد. 
شکل 1-82

شکل 1-83

فنر باز

بوبين

ديافراگم

فيلتر

فشار شکن

مسير آب

بدنه

سوراخ كناری)فشار(

وزنه

محل اتصال برق

فنر بسته

بوبين

ديافراگم

فشار شکن

فيلتر

ورودی آب

سوراخ كناری)فشار(

وزنه

محل اتصال برق

خروج آبمسير آب
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32- برد الكترونیكي کنترل سرعت:
در  شــکل های 84-1 و 85-1 دو نمونه برد كنترل ســرعت ديده مي شود كه برای 

تنظيم سرعت و صدور فرمان به موتورهای اونيورسال  به كار مي روند.

33 - محافظ الكتریكی موتور)اورلود(:
شــکل 86-1 اورلود نصب شــده روی موتور را نشــان مي دهد كه جهت حفاظت 
موتور در برابر عبور جريان زياد، ازدياد گرمای داخلی محفظه آن و گيرپاژ شــدن 

محور ديگ از آن استفاده مي شود. 
بــرای آنکه اورلود عالوه بر كنترل جريان موتور، برگرمای محيط داخل موتور نيز 
تســلط داشته باشد. آن را روی سيم پيچ هاي داخل استاتور قرار داده و همراه با مدار  

به صورت سری بسته مي شود. 
اورلــود بــا جريان های نامی مختلفی توليد مي شــود و بايد در هنــگام تعويض، به 

جريان نامی آن دقت كنيد.   

شکل 85-1شکل 1-84

شکل 1-86

محل نصب اورلود
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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



47

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.
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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  
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شکل 141-1شکل 142-1شکل 1-143

شکل 145-1لباسشویي اتوماتیک با انتقال نیروي غیرمستتقیم

شکل 144-1لباسشویي اتوماتیک با انتقال نیروي مستقیم  

سیس�تم شستشوی س�ه مرحله ای ماشین لباسش�ویی اتوماتیك در از باال 
: ) J گروه (

در  ماشــين های لباسشــويی معمولی، لباس ها به علت فشردگی و اصطکاک زياد و 
تکان های شــديد آسيب زيادی می بينند. اما در سيســتم های Turbo Drum1 ،نيروی 
گريــز از مركز نوعی حركــت ديناميکی ايجاد می كند كه  لباس ها كمتر آســيب 
می بينند و مخزن در ابتدا با ســرعت زياد چرخيده و ســپس فشار رو به پايين آب و 
نفوذ آن به داخل  لباس ها، باعث تميزی هر چه بهتر  لباس ها مي گردد. در  شــکل 
 های 141-1 و 142-1 و 143-1 ســه مرحله شستشوی اين نوع  ماشين ها نشان داده 

شده است.

برای آشنايی بيشتر با تفاوت بين لباسشويي های با انتقال نيروي مستقيم و غيرمستقيم،به 
شکل  هاي144-1 و  145-1 توجه كنيد:

1-چرخش آبکش با سرعت باال

آبکش

آبکش
موتور اونیورسال
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در ماشــين های لباسشويی معمولی، اســتهالک قطعاتی مانند تسمه و پولی از يک 
طــرف و اعمال نيروی نامتقــارن به ديگ از طرف ديگر، باعــث كاهش كارآيی 

ماشين و افزايش سرو صدا و مصرف انرژی  مي شود.
در  ماشين های لباسشويی انتقال نيرو مستقيم، با بهره گيری از موتورهای بدون پولی 
و اعمال مســتقيم نيرو به ديگ، كارآيی بدون باال رفتن ميزان مصرف انرژی بهبود 

يافته و كاهش چشمگيری نيز در ايجاد سر و صدای ماشين  به وجود آمده است. 

آشنایی با  برنامه های مختلف برای راه اندازی ماشین لباسشویی اتوماتیك 
و چگونگی طرز کار آن ها:

در اين قســمت به بررســی برخی از   برنامه های مختلف  ماشــين های لباسشــويی 
اتوماتيــک به منظور راه اندازی آن ها می پردازيم و ســپس بــا چگونگی طرز كار 

آن ها آشنا می شويم.
 الف- انتخاب برنامه ماشين لباسشويی اتوماتيک

 ب- آشنايی با  برنامه های A و B و X و C ماشين لباسشويی اتوماتيک
 پ- آشنايی با  برنامه های D و F و G ماشين لباسشويی اتوماتيک
 ت- آشنايی با  برنامه های j  و H و P  ماشين لباسشويی اتوماتيک 

 ث- كليد توقف در آخرين آبکشی ماشين لباسشويی اتوماتيک
( ماشين لباسشويی اتوماتيک 1

2
 ج- كليد نيمه بار )

 چ- جدول انتخاب برنامه ماشين لباسشويی اتوماتيک

 ح- انتخاب برنامه شستشو در ماشين لباسشويی اتوماتيک ديجيتال
 خ- جدول برنامه ماشين لباسشويی اتوماتيک ديجيتال

 د- برنامه2 )شستشــوی ســريع در 30 دقيقه بــا دمای آب 30 درجه ســانتيگراد( 
اتوماتيک ديجيتال

 ذ- اطالعات بيشتر در مورد ماشين لباسسشويی اتوماتيک ديجيتال
 ر- مراحل برنامه شستشوی لباسشويی اتوماتيک ديجيتال
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آش�نایی ب�ا  برنامه ه�ای مختلف ب�رای راه اندازی ماشین لباسش�ویی 
اتوماتیك و چگونگی طرز کار آن ها :

پس از انتخاب برنامه مورد نظر،كليد روشــن / خاموش را فشار دهيد تا در ماشين  
به صورت خودكار قفل شود. سپس برنامه شستشو آغاز  مي گردد و ماشين شروع 
بــه كار مي كند . كليد انتخاب برنامه  به صورت خودكار و به آرامی می چرخد و 
مراحل برنامه را گام به گام طی مي كند . در هر لحظه  مي توانيد از روی خط نشانه، 
موقعيت برنامه را ببينيد. اگر در محفظه جاپودری و در قســمت  نرم كننده ريخته 
باشيد،در آخرين آبکشی و به صورت خودكار روی  لباس ها ريخته  مي شود . در 
انتهای   برنامه های A و B و X و C و بعد از پايان يافتن آبگيری از  لباس ها،كليد 

انتخاب برنامه روی خط نشانه ضخيم قبل از D )استپ( قرار  مي گيرد. 

: C و X و B و A آشنایی با  برنامه های
از اين   برنامه ها برای  لباس های سفيد )نخی،كتانی،كنفی و غيره( و با رنگ ثابت 

استفاده  مي شود .

A : برنامه با شستشوی اوليه،شستشوی اصلی،3 بار آبکشی،آبگيری از  لباس ها
B : برنامه بدون شستشوی اوليه،شستشوی اصلی،3 بار آبکشی،آبگيری از  لباس ها

X : برنامه كوتاه شستشوی اصلی،3 بار آبکشی،آبگيری از  لباس ها
M : برنامه كوتاهتر شستشوی اصلی،3 بار آبکشی،آبگيری از  لباس ها

C : برنامه آبگيری از  لباس ها )خشک كردن معمولی( 

در برنامه های فوق،آبگيری لباس ها در طول برنامه طی دو مرحله يعنی يک بار با 
دور كم و بار ديگر با دور زياد انجام  مي شود. بعد از اتمام برنامه،در صورتی كه 
به خشک كردن اضافی  لباس ها نياز باشد،كليد  را خاموش كنيد و كليد انتخاب 
برنامه را روی C قرار دهيد و ســپس كليد  را فشــار داده و روشــن كنيد. برنامه 

آبگيری از  لباس ها تکرار  مي شود. 

شکل 1-146
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: G و F و D آشنایی با  برنامه های
در هــر يک از اين برنامه ها ،لباس ها به آرامی شســته مي شــوند و برای  لباس های 
پنبه ای، الياف مصنوعی،پرده ها و  لباس هايی كه اتو الزم ندارند استفاده  مي شود. 
D : برنامه با شستشوی اوليه،شستشوی اصلی،3 بار آبکشی،آبگيری آرام از  لباس ها
F : برنامه بدون شستشوی اوليه،شستشوی اصلی،3 بار آبکشی،آبگيری آرام از  لباس ها

G : برنامه كوتــاه و مخصوص برای  لباس های با درجه كثيفی كم )حوله هايی كه  
يک بار اســتفاده شده اند، لباس های ورزشی و غيره ( كه با آبگيری آرام از  لباس ها 

خاتمه می يابد.
در   برنامه هــای D و F و G  مي توانيــد كليد توقف در آخرين آبکشــی را قبل از 

شروع برنامه فشار دهيد تا آبگيری از  لباس ها انجام نشود . 

 : P و H و  j آشنایی با  برنامه های
j : با اين برنامه  لباس های پشمی به بهترين وجه شسته  مي شوند . هم چنين اين برنامه 
فاقد شستشــوی اوليه است و شامل شستشــوی اصلی،3 بار آبکشی و آبگيری آرام 

از  لباس ها است.
H : برنامه آبگيری آرام از  لباس ها 

P : برنامه تخليه آب لباسشويی

اگــر در   برنامه هــای D و F و G و j  كليــد توقف در آخرين آبکشــی را فشــار 
دهيد،آبگيری از  لباس ها انجام  نمي گيرد.  مي توانيد ابتدا ماشــين را خاموش كنيد 
و ســپس كليد انتخاب برنامه را روی P قرار دهيد و ماشــين را روشن كنيد تا آب 

داخل ماشين تخليه شود. در اين حالت آبگيری از  لباس ها انجام نمي شود.

کلید توقف در آخرین آبكشی:
از اين كليد برای  لباس های ظريف و پشــمی كه الزم نيســت بالفاصله از ماشــين 
خارج شــوند استفاده  مي شود. در حالتی كه اين كليد فشرده شده باشد،ماشين بعد 
از آخرين آبکشــی متوقف  مي شــود و  لباس ها داخل آب باقی می مانند . هرگاه 
كليد را آزاد كنيد،ماشين شروع به آبگيری از  لباس ها مي كند و برنامه را به حالت 

عادی ادامه مي دهد . 
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:  1
2

کلید نیمه بار 
بــرای لباس های كم، با فشــار دادن اين كليد مي توانيد ظرفيت ماشــين را به نصف 

رسانده و در مصرف انرژی الکتريکي و آب صرفه جويی كنيد . 
فقط در هنگامی كه ماشين خاموش است، مجاز به تغيير كليد انتخاب برنامه هستيد. 

در غير اين صورت ماشين صدمه می بيند.
برای داشتن مناسب ترين و اقتصادی ترين برنامه،به جدول 3-1 مراجعه كنيد. 

جدول انتخاب برنامه

جدول 3-1،جدول انتخاب برنامه ماشین لباسشویی دیجیتالی برای داشتن مناسبترین برنامه

            توجه: اولین و مهمترین نکته در خرید ماشین لباسشویی، توجه 
به استاندارد بودن و رتبه برچسب مصرف انرژی آن است.  
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انتخاب برنامه شستشو در ماشین لباسسشویی اتوماتیك دیجیتال

جهت انتخاب برنامه شستشو و راه اندازی ماشین لباسشویی،طبق روش 
زیر عمل کنید:

1- برنامــه مورد نظر را با چرخاندن دســتگيره انتخاب برنامــه و با توجه به جدول 
برنامه ها انتخاب كنيد. 

2- پــس از انتخاب برنامه، المپ نشــانگر پايان برنامه )STOP(،روشــن و خاموش 
مي شود و صفحه نمايشگر برنامه را نشان مي دهد. 

3- توســط دســتگيره انتخاب دور  خشک كن،دور  خشــک كن متناسب با برنامه 
شستشوی انتخابی را تنظيم كنيد. 

4- در صورت تمايل به استفاده از عمليات اضافه شامل: 
تشــديد  و   )Easy Ironing(آســان اضافــی)Extra Rinse(،اتوكشــی  آبکشــی 
شستشو)Intensive Wash(، بايد قبل از راه اندازی، دكمه های مربوط را فعال كنيد.  
5- در صورت لزوم برای ايجاد تعويق در شــروع كار ماشين لباسشــويی، از دكمه 

)Retard Hours( استفاده نماييد.
شستشــوی  راه اندازی/توقف)Start/Pause(،عمليــات  دكمــه  فشــردن  بــا   -6

ماشين لباسشويی آغاز مي شود.

 
                    صرفه جويي در مصرف انرژي         

 باید توجه داش��ت كه ماشین لباسش��ویی چه امکاناتی برای شستش��و به شما 
می دهد، امکان شستش��و با آب س��رد، امکان شستشو با درجه حرارت پایین 
آب و ام��کان تعیین تعداد دور آبکش��ی در دقیق��ه، از جمله امکانات مفیدی 
هس��تند كه می توانند در كاهش مصرف برق ماشین لباسش��ویی بس��یار مؤثر 

باشند. 
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جدول 4-1 برنامه ماشین لباسشویی اتوماتیک دیجیتال

زمان جنس الیافبرنامه
تقریبی 
)دقیقه(

حداکثر 
میزان 
)kg(بار

برنامه 
شستشوی 
معمولی

)cotton(

P01
 30درجه 
سانتيگراد

شستشوی سريع با آب30  
درجه سانتيگراد

الياف نخی و كتانی سفيد يا رنگی  و 
بسيار كم چرک

301/5

P02*
شستشوی معمولی با آب 

سرد
الياف نخی و كتانی با رنگ غير ثابت 

و كم چرک
605

P03
 30درجه 
سانتيگراد

شستشوی معمولی با آب 
 30درجه سانتيگراد

الياف نخی و كتانی با رنگ غير ثابت 
و كم چرک

825

P04
 30درجه 
سانتيگراد

شستشوی معمولی با آب 
 40درجه سانتيگراد

الياف نخی و كتانی با رنگ ثابت  و 
كم چرک

875

P05
 30درجه 
سانتيگراد

شستشوی معمولی با آب 
 60درجه سانتيگراد

الياف نخی و كتانی با رنگ ثابت و 
چرک معمولی

915

P06
 30درجه 
سانتيگراد

شستشوی معمولی با آب 
 90درجه سانتيگراد

الياف نخی و كتانی سفيد 
و خيلی چرک

1205

P07
Prewash 60

شستشوی مقدماتی و به 
دنبال آن شستشوی با آب 

 60درجه سانتيگراد

الياف نخی و كتانی سفيد با رنگ 
1055ثابت و خيلی چرک

برنامه 
کمكی

P08
Extra Rinseآبکشی

الياف كتانی /مخلوط كتان و الياف 
مصنوعی /الياف ظريف /پشمی/  

الياف تركيبی با پشم
235

P09
Spinآبگيری از  لباس ها

)خشک كردن( 

الياف كتانی/ مخلوط كتان و الياف 
مصنوعی/ الياف ظريف/ پشمی/  

الياف تركيبی با پشم
105

برنامه 
شستشوی 

الیاف پشمی
)wool(

P10
 30درجه 
سانتيگراد

شستشوی الياف پشمی با 
آب 35 درجه سانتيگراد

الياف پشمی /الياف تركيبی با پشم/  
سفيد يا رنگی و كم چرک

401

P11*
شستشوی الياف پشمی با 

آب سرد
الياف پشمی/ الياف تركيبی با پشم / 

سفيد يا رنگی و بسيار كم چرک
301

برنامه 
شستشوی 

مالیم
)Delicate(

P12
 30درجه 
سانتيگراد

شستشوی ماليم با آب60  
درجه سانتيگراد

الياف مصنوعی/الياف تركيبی با 
كتان /سفيد با رنگ ثابت و چرک 

معمولی

703

P13
 30درجه 
سانتيگراد

شستشوی ماليم با آب40  
درجه سانتيگراد

الياف مصنوعی/الياف تركيبی با 
كتان /با رنگ غير ثابت و چرک 

معمولی

553

P14
 30درجه 
سانتيگراد

شستشوی ماليم با آب30  
درجه سانتيگراد

الياف مصنوعی/الياف تركيبی با 
كتان /با رنگ غير ثابت و كم چرک

503

P15*
الياف مصنوعی/الياف تركيبی با شستشوی ماليم با آب سرد

كتان/ با رنگ غير ثابت و بسيار كم 
چرک

503
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برنامه2 )شستشوی سریع در 30 دقیقه با دمای آب 30 درجه سانتیگراد( 
اتوماتیك دیجیتال:

تعممركاران  ماشين های لباسشويی از اين برنامه برای بررسی عملکرد صحيح اجزاي 
و قطعات ماشــين و هم چنين عيب يابی سريع آن استفاده مي كنند . به علت اجرای 
ســريع اين برنامه،تعميركار مي تواند در حداقل زمــان ممکن به عيب های موجود 
در ماشــين پی ببرد . هم چنين كاربران نيز مي توانند برای صرفه جويی در زمان و 
انرژی از اين برنامه اســتفاده كنند . مراحل عمليات شستشــو به شرح زير مي باشد: 

1- آب وارد ماشين مي شود.
2- المنت وارد مدار شده و آب را تا 30 درجه سانتيگراد گرم مي كند.

3- المنت قطع  مي شود.
4- تخليه و دور  خشک كن كوتاه

5- آبگيری
6- اولين آبکشی به همراه آبگيری در مخزن نرم كننده

7 و 8 – تخليه به همراه دور خشک كن نهايی
9- چرخش راستگرد و چپگرد برای جلوگيری از به هم پيچيدن لباس ها
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1 - عقب انداخنت ساعت شروع كار 

اطالعات بیشتر در مورد ماشین لباسشویی اتوماتیك دیجیتال
)Spin Drying( 1- دکمه انتخاب یا حذف دور خشك کن

با استفاده از اين دكمه می توانيد دور خشک كن را انتخاب كنيد . 
 

2- گزینه دور صفر )حذف دور  خشك کن( 
با چرخاندن دستگيره بر روی گزينه دور صفر )حذف دور  خشک كن(، خشک كن 
از پايان عمليات شستشــو حذف مي شود . در اين حالت، از چروک شدن  لباس ها 

جلوگيری خواهد شد. 

)Anti - Crease( 3- گزینه ضد چروک
بــا انتخاب ايــن گزينه پــس از انجام آخريــن مرحله آبکشــی،آب داخل مخزن 
ماشين لباسشــويی تخليه نشــده و لباس ها در داخل آب غوطه ور می مانند. برای به 
پايان رساندن برنامه،ابتدا دور خشک كن مورد نظر را با چرخاندن دستگيره انتخاب 

و سپس دكمه راه اندازی/توقف)Start/Pause( را فشار دهيد. 

)Intensive Wash( 4- دکمه تشدید شستشو
با انتخاب اين دكمه،زمان شستشــو در برنامه شستشــوی معمولی بيشــتر مي شود . 
توصيه مي گردد جهت شستشــوی بهتر  لباس های خيلی چــرک و لکه دار،از اين 

دكمه استفاده شود. 

 )Easy Ironing( 5- دکمه اتوکشی آسان
با فشــردن اين دكمه لباس ها چروک كمتری خواهند داشت، زيرا پس از آبگيری 
نهايــی از لباس ها)خشــک كردن( بــا چرخش های مخصوص مخــزن،از چروک 
شــدن  لباس ها كاسته شده و اتوكشی آن ها آسان شده و در نهايت در مصرف برق 

صرفه جويی مي شود. 

)Exrta Rinse( 6- دکمه آبكشی اضافی
با فشــردن اين دكمه،يک مرحله آبکشــی به پايان عمليات آبکشی لباس ها افزوده 
مي شود. فعال نمودن اين دكمه در مواقعي كه حجم  لباس ها زياد بوده و يا لباس ها 
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متعلق به افرادی با پوست حساس مي باشند، مناسب است. 

 1) Retard Hours(7- دکمه تعویق در شروع کار
بعد از انتخاب برنامه شستشــو، مي توانيد از اين دكمه برای ايجاد تعويق در شــروع 
كار ماشــين، اســتفاده نماييد. با هر بار فشــار دادن اين دكمه، زمان شــروع به كار 

ماشين، يک ساعت به تعويق می افتد. 
حذف دکمه تعویق در شروع کار

دكمه را مکرراً فشــار دهيد تا عدد 24 ظاهر شــود . ســپس با يک بار فشــار دادن 
دكمه،عدد صفر ظاهر مي شود. چنانچه برنامه انتخابی را نيز تغيير دهيد،تعويق ايجاد 

شده حذف مي شود. 

1)Start/Pause(8- راه اندازی ماشین لباسشویی
برای اجرای برنامه شستشوی انتخاب شده، دكمه راه اندازی/توقف را فشار دهيد.

 
9- قفل برنامه )قفل کودک(

در صورتی كه مايل هســتيد بعد از انتخاب برنامه شستشــو، تغيير تصادفی در برنامه 
انتخاب شــده ايجاد نشــود)به عنوان مثال توســط كودكان( می توانيد با فشار دادن 
دكمه راه اندازی/توقف)Start/Pause( به مدت 3 ثانيه تا ظاهر شدن عالمت قفل بر 

روی صفحه نمايشگر،برنامه را در حالت قفل قرار دهيد. 

10- حذف)غیرفعال کردن( قفل برنامه
در پايان برنامه شستشــو،قفل برنامه به طور خودكار غير فعال مي شود. هم چنين اگر 
بخواهيد قبل از اتمام برنامه شستشو،قفل برنامه غيرفعال شود،بايد دكمه راه اندازی/

توقف)Start/Pause( را به مدت 3 ثانيه تا حذف شدن عالمت قفل بر روی صفحه 
نمايشگر فشار دهيد. در اين حالت برنامه شستشو متوقف مي شود . با فشردن مجدد 
دكمــه راه اندازی/توقف)Start/Pause( برنامه شستشــو از همان مرحله ای كه قطع 

شده بود دوباره ادامه می يابد.

1 - راه اندازي / توقف
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مراحل برنامه شستشوی لباسشویی اتوماتیك دیجیتال
در طی عمليات شستشو،زمان باقي مانده تا پايان برنامه بر روی صفحه نمايشگر نشان 
داده مي شود.هر يک از مراحل شستشــو )Wash(،آبکشی)Rinse(،خشک كن 
)Spin( و پايــان برنامه)Stop( در طول كار ماشين لباسشــويی، توســط المپ های 
نشــانگر مشخص مي شــوند. انتخاب گزينه ای در هر برنامه در صورتی امکان پذير 
خواهــد بود كه در برنامه در حال اجرا، انتخــاب چنين گزينه ای مجاز بوده و فعال 
شــدن اين گزينه در برنامه به اتمام نرســيده باشــد. اگر دكمه راه اندازی/توقف در 

حين عمليات شستشو فشار داده شود ،كار ماشين متوقف مي شود. 

چند نكته: 
1- جهــت كاهش صدا در هنگام خشــک كــردن  لباس ها،مطمئن شــويد كه 

پايه های لباسشويی كامال به زمين چسبيده باشند .
2- در صورت امکان در هر برنامه شستشو، لباس های با اندازه متفاوت را همزمان 
بشــوييد. اين كار به پخش يک نواخت لباس ها در هنگام چرخش مخزن كمک 

مي كند.
)كنترل  دور خشک كن  برای  ايمنی  سيستم  به  مجهز  ماشين لباسشويی  اين   -3
بار  لباس ها،چندين  توزيع يک نواخت   عدم  در صورت  كه  مي باشد  باالنس( 
مبادرت به خشک كردن مي كند و در صورت اطمينان از توزيع يک نواخت  

لباس ها، به صورت هوشمند عمل خشک كردن را ادامه و به پايان می رساند.
4- اگــر در حيــن كاركــرد ماشين لباسشــويی دســتگيره انتخــاب برنامــه را 

بچرخانيد،عمليات شستشو متوقف شده و برنامه قبلی حذف مي شود. 
5- برای كم يا زيادكردن ميزان لباس های درون ماشين لباسشويی در حين كار، 

دكمه راه اندازی/ توقف را فشاردهيد. 
6- دقت كنيد كه آب درون مخزن بيش از حد گرم نباشــد و از ســطح زيرين 

درب نيز پايين تر باشد. 
7- با فشــار دادن مجدد دكمه راه اندازی /توقف،ماشــين از همان مرحله ای كه 

متوقف شده بود، دوباره شروع به كار مي كند .
8- اگــر هنــگام شستشــو جريــان برق قطــع شــود،پس از وصل مجــدد آن، 
ماشين لباسشويی عمليات شستشو را از همان مرحله ای كه متوقف شده بود ادامه 
خواهد داد)برنامه انتخاب شــده برای چند ســاعت در حافظه ماشين لباسشويی 
 )Restart(در ضمن بيشــتر دستگاه ها امکان راه اندازی مجدد )باقی خواهد ماند

را دارند.



92

انواع نقشه های ماشین های لباسشویی اتوماتیك
در مدارهای پيشــرفته و دستگاه های مدرن نمي توان بدون وجود نقشه و روش های 
مختلف نقشه خوانی،تعميرات اصولی را انجام داد. لذا در اين كتاب سعی شده كه 

روش های مختلف نقشه خوانی بررسی شود .

قبل از ارائه انواع روش های نقشه خوانی،ابتدا بايد با انواع نقشه ها آشنا شويد:
 الف - نقشه سيم بندی مونتاژ 

 ب - روش شماره برداری مونتاژ

 پ - نقشه سيم بندی مدار الکتريکی

 ت - نقشه تفکيکی مسير جريان الکتريکی 

 ث - نقشه خطی

 ج - جدول سيکل عملکرد تايمر

اصول نقشه خوانی مدارهای الكتریكی ماشین های لباسشویی اتوماتیك
حال توضيح مختصری در مورد هر يک از انواع نقشه ها ارائه مي شود:

الف - نقشه سیم بندی مونتاژ: 
در اين نوع سيم بندی،نمای واقعی اجزاي و سيم بندی بين آن ها به خوبی ديده  مي شود.

ب - روش شماره برداری مونتاژ:
در اين نوع روش شــماره برداری،اتصال بين اجزاي مختلف به جای ســيم بندی با 
حروف مشــخص مي شــوند و در بعضی اوقات از حروف و رنگ به طور همزمان 

استفاده مي گردد.

پ - نقشه سیم بندی مدار الكتریكی:
در ايــن روش ســيم بندی،اجزاي با عالئم يا ســمبل های الکتريکــی نمايش داده  

مي شوند و سيم بندی بين آن ها به طور دقيق رسم مي شود.



93

ت - نقشه تفكیكی مسیر جریان الكتریكی:
اين نوع روش، حالتی از ســيم بندی مدار الکتريکی اســت كه فقط قسمت هايی از 

مدار در حالت وصل مي باشند.

ث - نقشه خطی: 
- در اين نوع روش، ابتدا اســامی تمام اجزاي مدار به صورت ستونی در سمت چپ 

يا راست نوشته مي شوند .
- سپس در مقابل هر جزء مدار،يک خط راهنما كشيده مي شود.

- روی هر خط راهنما به تعداد سرسيم هاي آن جزء مدار،نقاطی مشخص  مي شوند.

- در انتهــا هر يک از نقاط روی اين خطوط را به طــور جداگانه به تايمر يا اجزای 

ديگر وصل می كنيم.

ج – جدول سیكل عملكرد تایمر:
معموال هر دور كامل تايمر دارای 60 گام مي باشد كه در برنامه های مختلفی به طور 
نامنظم تقسيم مي شود. در اين جدول عملکرد،تعداد برنامه های تايمر در يک ستون 
و تعداد گام های آن در ستون ديگر مقابل آن نوشته  مي شوند. هم چنين تمام اجزاي 

الکتريکی مدار نيز در ستون های جداگانه ای مشخص مي شوند.

             
 باال رفتن تعداد دورهای آبکش��ی در دقیقه، اگر چه موجب خش��ک ش��دن 
س��ریعتر لباس ها می شود، ولی باعث افزایش مصرف انرژی ماشین لباسشویی 
نیزخواهد شد. بنابراین اگر امکان خشک كردن لباس ها در هوای آزاد و زمان  

طوالنی تر را دارید، بهتر است از دور كم آبکشی استفاده كنید.

             صرفه جويي در مصرف انرژي
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مثال : نقشه خوانی ماشین لباسشویی اتوماتیك ) نوع A – ج ( :
مدار الکتريکی ماشين لباسشــويی در حالت عادی قطع است . برای شروع كار بايد 
ميکروسوئيچ های در و جاپودری بسته شوند. پس از انتخاب برنامه به وسيله تايمر و 
 Z2 مدار وصل شده و برق را به شير برقی مرحله اول S1 با كشيدن ولوم تايمر، كليد
می رساند و شير را باز مي كند و آب وارد ديگ  مي شود و سطح آن باال می آيد. 
با باال آمدن ســطح آب،هوای فشــرده ای در لوله هيدروســتات ايجاد شــده و به 
هيدروســتات فرمان مي دهد و پالتين مشــترک 11 آن را از 12 قطع و به 13 وصل 

مي كند .
با رســيدن برق به شماره های 14 و 2 و 10 تايمر،موتور تايمر شروع  به كار مي كند 
. با اولين حركت موتور تايمر،شماره 2 تايمر به شماره 8 آن وصل شده و المنت را 
برق دار مي كند. در اين حالت شماره 14 تايمر به 7 وصل شده و برق را به ترمينال 
25 می رســاند. به طور همزمان دو سر خازن D  و A  به دو سر  سيم پيچی چپگرد 

و راستگرد E-B  اتصال می يابد.
هم چنين پس از رسيدن برق به پالتين 25 تايمر،توپی دايم گرد يک بار 25 را به 26 
وصل كرده و موتور لباسشــويی را به صورت چپگرد در مي آورد و بار ديگر 25 را 

به 27 وصل مي كند و موتور لباسشويی را به صورت راستگرد می چرخاند.
موتــور لباسشــويی تا پايان زمان تعيين شــده بــرای تايمر، به صــورت چپ گرد و 
راســت گرد حركت مي كند و پس از اتمام زمان تعيين شــده،توپی تايمر كنتاكت 

شماره 2 را به 19 وصل مي كند و پمپ تخليه آب را راه اندازی می كند.
با راه اندازی پمپ تخليه،حتما بايد المنت توســط تايمر قطع شــود زيرا آب داخل 

ماشين در حال تخليه شدن مي باشد. 
هم چنيــن برای اينکه پمپ تخليــه آب قطع نشــود،كنتاكت 13 تايمر به 10 وصل  
مي شــود و تمام آب داخل ديگ توسط پمپ تخليه خارج  مي شود و هيدروستات 

را به حالت اول خود بر می گرداند تا مرحله دوم آبگيری شروع شود.
برای آبگيری مجدد، بايد كنتاكت 13 تايمر از 10 جدا شــده و به 17 متصل شــود. 
در اين حالت شيربرقی Z1 شروع به آبگيری مي كند. با باال آمدن سطح آب، دوباره 
مانند مراحل اول آب قطع شده و برق به هيتر می رسد و موتور به صورت چپ گرد 
و راست گرد حركت می كند. اين كار ادامه می يابد و در نهايت مجدداً پمپ تخليه 

آب، شروع به تخليه آب داخل ديگ مي كند.
در اكثر لباسشويي ها بعد از شستشوی اصلی، موتور برای 2 دقيقه با دور تند گردش كرده 
و آب چرک  لباس ها را  مي گيرد و سپس مراحل آبکشی از  لباس ها شروع  مي شود.
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در بعضی از  ماشــين های لباسشــويی ســه بار و در بعضی ديگر نيز چهار بار عمل 
آبکشی از  لباس ها انجام  مي شود. به اين ترتيب كه ماشين آبگيری مي كند و سپس 
موتور آن به صورت راســتگرد و چپگرد می چرخــد و در نهايت پمپ تخليه آب 

داخل ديگ را خارج مي كند.
پس از آبکشــی از  لباس ها و تخليه كامل آب،موتور دســتگاه برای خشک كردن  
لباس ها بايد با دور تند شــروع به گردش كند . در اين حالت تايمر كنتاكت های ) 
A را به D(،) C را به F ( ،) 13 را به 10 ( و ) 14 را به 18( وصل مي كند و موتور 

لباسشويی را با دور تند و در جهت چپ به كار می اندازد .
به طور همزمان بايد پمپ آب نيز در حال كار كردن باشد تا آب خارج شده از  لباس ها 
را كه در ديگ جمع شده،به خارج هدايت كند. در اين شرايط موتور لباسشويی به مدت 
5 دقيقه با دور تند از  لباس ها آب گيری كرده و سپس تايمر كل مدار را قطع مي كند. 
قابل تذكر اســت كه برای شــروع دور تنــد موتور لباسشــويی،موتور با دور آرام  
به صورت چپگرد و راســتگرد می چرخد و وقتی به دور چپ رسيد، با سرعت زياد 

و در همان جهت چپ شروع به گردش مي كند.
آشنایی با مدارهای الكتریكی و مدارهای تفكیكی ماشین های 

لباسشویی اتوماتیك
پس از آشنايی با انواع مختلف ماشين های لباسشويی اتوماتيک،در اينجا با مدارهای 
الکتريکی و مدارهای تفکيکی آن ها به طور جداگانه آشنا  مي شويد و در زير بعضی 

از مدارها نيز توضيحات مختصری به همراه مثال و تمرين ارائه شده است.

الف - نقشه سیم بندي مونتاژ ماشین لباسشویي اتوماتیك

         
 

  
بيشــتر لباس های خود را با آب گرم )نه داغ( يا ســرد بشوييد و با آب سرد آب كشی نماييد. به اين ترتيب در انرژی و 
پول صرفه جويی می كنيد. از آب داغ تنها در زمان های الزم اســتفاده نماييد. قرار دادن درجه ماشــين از داغ به گرم، 

مصرف انرژی را به نصف كاهش می دهد.

             صرفه جويي در مصرف انرژي

    بیشتر بدانیم 
       مصرف ماشين لباسشويی به طور متوسط حدود 1/5 تا 2 كيلووات در ساعت است. كه بيشتر اين مصرف، صرف 
گرم كردن آب می شود. بنابراين اگر از ماشين های با تغذيه آب گرم استفاده می كنيم در موارد غير ضروری از درجه 

شستشو با آب سرد ماشين لباسشويی بيشتر استفاده كنيم،تا در مصرف انرژی الکتريکی تا حد زيادی كرده باشيم. 
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تمرین : 
1 - اتصال دو سر ميکروسوئيچ را مشخص كنيد.
2 -  اتصال دو سر پمپ تخليه را مشخص كنيد.

شکل 147-1 - نقشه سیم بندی مونتاژ ماشین لباسشویی اتوماتیک
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آشنایی با مدارهای الکتریکی و مدارهای تفکیکی ماشین  های لباسشویی اتوماتیک

مثال : اتصال دو سر المنت را مشخص كنيد.
                                                         R1  13 كليد ← سيم مشترک

                          1a   2A تايمر ← L المپ



97

)A شکل 148-1 الف شماره برداری مونتاژ تایمر ماشین لباسشویی اتوماتیک )مدل
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  :) A ب - روش شماره برداری مونتاژ ماشین لباسشویی اتوماتیك ) مدل
مطابــق  مي توانيــد  لباسشــويی   الکتريکــی  قطعــات  كــردن  بــاز  هنــگام  در 
جداول،شــماره148-1 ب هر وسيله را برداشته و ســپس سيم هاي آن را جدا كنيد. 
پــس از اتمام كار تعميــرات، اجزای الکتريکی را در جای خــود قرار داده و طبق 

شماره برداری انجام شده،سيم هاي آن را وصل كنيد.

تمرین :
 اتصاالت دو سر خازن را به ترمينال تايمر بنويسيد.

تمرین : 
پمپ تخليه و شير برقی Z1 باز شده را بايد به چه شماره هايی وصل كرد؟

شکل 148-1ب  نقشه ي یک نمونه ماشین لباس شویي اتوماتیک دو شیر

جدول شماره 148-1 ب نام اجزای مختلف لباسشويی اتوماتيک 

جدول شماره 148-1 ب روش شماره برداری مونتاژ لباسشويی دوشير 
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شکل 148-1ج نقشه ي یک نمونه ماشین لباس شویي اتوماتیک دو شیر

  :) A پ - نقشه سیم بندی مدار الكتریكی ماشین لباسشویی اتوماتیك ) مدل

اين نقشــه مدار اصلی دستگاه  مي باشــد كه از روی آن  مي توانيم مدار تفکيک را 
رسم كرده و يا عيب مدار را برطرف كنيم.

            
تمرین: 

با توجه به نقشه باال، ارتباط پمپ تخليه،موتور تايمر و المنت را با پالتين های تايمر 
بنويسيد.

 
        مثال: اتصال دو سر ميکروسوئيچ به فيش های تايمر را مشخص كنيد.
 دو سر ميکروسوئيچ به 38 كليد اصلی تايمر و 11 هيدروستات متصل است.

1
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ت - نقش�ه تفكیكی مس�یر جریان الكتریكی ماشین لباسشویی اتوماتیك 
  :) A مدل (

در اينجا مدار تفکيکی دور تند به حالت وصل درآمده و ســپس مســير جريان آن 
با رنگ های قرمز و آبی مشــخص شده است. در اين وضعيت پمپ تخليه آب كار 
مي كند و موتور تايمر برق دار اســت. خــازن در مدار دور تند قرار گرفته و موتور 

اصلی نيز در حال گردش دور تند  مي باشد. 

تمرین: 
در نقشه باال از ترمينال L شروع كرده و مسير جريان را تا برگشت به ترمينال N به 

ترتيب بنويسيد.

شکل 149-1 مدار تفکیکی نوعی ماشین لباس شویی در حالت دور تند
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ت - نقشه تفكیكی مسیر جریان الكتریكی ماشین لباسشویی اتوماتیك
  :) A مدل ( 

در اينجا مدار تفکيکی دور كند در حالت چپگرد وصل شــده و سپس مسير جريان 
آن با رنگ های قرمز و آبی مشــخص شــده اســت. در اين وضعيت هيتر ) گرم كن 
الکتريکی ( و موتور تايمر برق دار شــده اند و موتور اصلی نيز در حال گردش دور 

كند مي باشد. 

تمرین: 
در نقشــه باال از ترمينال L شــروع كرده و مسير جريان را تا برگشت به ترمينال N به 

ترتيب بنويسيد.

شکل 150-1 مدار تفکیکي نوعي ماشین لباس شویي در حالت دور كند چپ
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ث - نقشه خطی سیم بندی مدار الكتریكی ماشین لباسشویی اتوماتیك 
  :) A مدل (

همان طــور كه قبــال توضيح داده شــد در ايــن نقشــه، مقابل هر يــک از اجزای 
الکتريکی،خطی رســم شــده و روی آن خط نيز ترمينال های مربوط به همان جزء 
الکتريکی لباسشويی  به صورت نقاطی مشخص  شده اند. با دنبال كردن ترمينال های 
تايمــر مي توان متوجه شــد كه اجزای ماشــين بــه چه شــماره هايی از تايمر وصل 

شده اند.

شکل 1-151

           مثال : اتصال دو ســر خازن به پالتين های تايمر را مشــخص كنيد؟ به 
قسمت های A و D تايمر متصل شده است.

 
           مثال :  دو سر ترموستات TB4 به چه قسمت هايی متصل شده است؟ 

C به  8 تايمر  و  2 به يک طرف ترمينال هيتر.
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شکل 1-152

  :) B ب - روش شماره برداری مونتاژ ماشین لباسشویی اتوماتیك ) مدل

تمرین: به كدام يک از ترمينال ها سيم وصل نشده است ؟

تمرین: پل های اتصالی بين ترمينال های تايمر را بنويسيد.

تمرین: اتصال سرهای موتور تايمر را به فيش های تايمر مشخص كنيد.

             مثال :  اتصال های دو سر ميکروسوئيچ و ترموستات قطع را مشخص كنيد؟
 T5 دو سر ترموستات قطع : 5 و   T12 دو سر ميکروسوئيچ : 9  و  

روش شماره برداری مونتاژ نوعی لباسشويی  تک شير با تايمر الکترونيکی
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            مثال :  اتصال دو سر ترموستات قطع به فيش هاي تايمر را مشخص كنيد.
دو سر ترموستات قطع به شماره هاي 5 و 5t تايمر وصل مي باشد.

شکل 1-153

پ - نقشه خطی سیم بندی مدار الكتریكی ماشین لباسشویی اتوماتیك 
  :) B مدل (

اين نقشــه ي مدار اصلي دستگاه مي باشد كه از روي آن مي توانيم مدار تفکيکي را 
رسم كزده و يا عيب مدار را برطرف كنيم:

تمرین :
اتصال فيش هاي هيدروستات به فيش هاي تايمر را مشخص كنيد.

5-3   دور تند 

2-1  دور کند 

4      مشترک 
سر بندی موتور  

گرمکن 

}
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مدار تفکيکی نوعی لباسشويی تک شير با تايمر الکترومکانيکی در حالت دور تند
شکل 1-154

ت - نقشه تفكیكی مسیر جریان الكتریكی ماشین لباسشویی اتوماتیك در 
  :) B حالت دور تند ) مدل

تمرین: مدار مســير جريان شکل  154-1 را طوری رسم كنيد كه فقط شير برقی 
در حال كار كردن باشد.

تمرین: مدار مســير جريان شــکل 154-1 را طوری رسم كنيد كه المنت در حال 
كار كردن باشد.

اي��ن نقش��ه درحالتی 
است كه پمپ آب در حال كار 
بوده و آب دستگاه تخليه شده 
است.هيدروس��تات ب��ه حالت 
اول برگش��ته و موت��ور با دور 
تن��دكار می كند ت��ا آب گيری 
لباس ه��ا را انجام دهد در اين 
حال��ت اتصاالت به صورت زير 

برقرار است.

  T1212
 T1111

 8B8
6B6
T55

5-3   دور تند 

2-1  دور کند 

4      مشترک 
{سر بندی موتور  

  991
 10B10

گرمکن 
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                 صرفه جويي در مصرف انرژي
حرارت 90 درجه را معموالً فقط برای لباس ها و پارچه های سفید و بسیار 
كثیف به كار می برند. لکه گیری لباس ها باعث می شود كه از برنامه های با 

آب سرد یا آب 40  تا 60 درجه استفاده كنید. 

 ت - نقش�ه تفكیكی مسیر جریان الكتریكی ماشین لباسشویی اتوماتیك در 
  :) B حالت کند راستگرد ) مدل

تمرین: در مدار مسير جريان 155-1،المپ چه موقع روشن مي شود. مراحل آن را 
به ترتيب بنويسيد.

شکل 155-1 مدار تفکیکي نوعي لباسشویي تک شیر با تایمر الکترومکانیکي در حالت دور كند، راست گرد

اي��ن نقش��ه ب��رای حالتی 
اس��ت كه آب گيری لب��اس به اتمام 
اس��ت هيدروس��تات عمل  رس��يده 
ك��رده و ش��ير برق��ی قط��ع اس��ت 
دراي��ن حالت المنت روش��ن بوده و 
درجه حرارت از 30 درجه گذش��ته 
و موت��ور ب��ا دور كن��د كار می كند.
اتصاالت بص��ورت زير برقرار اس��ت.

  9t9
7t7
T55

T1111
T1212

5-3   دور تند  

2-1  دور کند 

4      مشترک 
{سر بندی موتور  

گرمکن 

 4t4
6t6
8t8

    1
B1L
t1R
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شکل 156-1 نقشه نوعي لباسشویي تک شیر با تایمر الکترومکانیکي

ث - نقشه خطی سیم بندی مدار الكتریكی ماشین لباسشویی اتوماتیك 
  :) B مدل (

تمری�ن: با توجه به نقشــه خطی 156-1 ،ترمينال مربوط بــه اتصاالت هر يک از 
چراغ نمودار،هيتر،موتور تايمر و ترموستات قطع به تايمر را بنويسيد.

                 صرفه جويي در مصرف انرژي
كردن  تمیز  كه  باشید  داشته  توجه  كنید.  تمیز  منظم  بطور  را  پودر  دهانه 

ماشین لباسشویی به و افزایش عمر مفید آن كمک می كند. 
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پ - نقش�ه س�یم بندی مدار الكتریكی نوع دیگری از ماشین لباسشویی 
  :) B اتوماتیك ) مدل

نقشه شکل  157-1 مربوط به لباسشويي اتوماتيک تک شير با يک هيدروستات سه 
فيش است كه هيدروستات آن با شماره5 و شير الکتريکي آن با شماره 6 مشخص 

شده است و اين دستگاه در حالت خاموش مي باشد.

شکل 1-157
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ب - روش شماره برداری مونتاژ تایمر ماشین لباسشویی اتوماتیك
  :) C مدل ( 

جدول داده شده درشکل  158-1،فيش های تايمر و رنگ سيم وصل شده به آن ها 
را نشان مي دهد.

تمری�ن: رنگ ســيم هاي متصل به فيش هــای F2  و E5 و C3 و B1 تايمر را تعيين 
كنيد؟ 

  

شکل 158-1 نقشه تایمر 500 دور تک شیر
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پ - نقش�ه س�یم بندی مدار الكتریكی نوع دیگری از ماشین لباسشویی 
  :) C اتوماتیك ) مدل

نقشــه شــکل 159-1 مربوط به لباسشويی اتوماتيک تک شــير با دو هيدروستات 
برای دو ســطح مختلف آب گيری مي باشد و دســتگاه را در حالت خاموش نشان 

مي دهد. 

شکل 159-1 لباسشویي تک شیر 500 دور

  صرفه جويي در مصرف انرژي
       پارچه های خیلی چرک را ابتدا خیس كنید. می توانید برای این كار از 
برنامه خیساندن لباس ها استفاده كنید. به این ترتیب در یک دور شستشو و 

مصرف برق، بیشتر صرفه جویی كرده اید. 
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شکل 160-1 مدار تفکیکي لباسشویي تک شیر 500 دور با دور كند راستگرد

ت - نقشه تفكیكی مسیر جریان الكتریكی مدار الكتریكی ماشین لباسشویی 
  :) C اتوماتیك ) مدل

تمرین: نقشــه تفکيکی مســير جريان شکل  160-1 را در حالتی كه ماشين با دور 
تند كار مي كند رسم كنيد؟  

تمرین: مســير جريان نقشه تفکيکی 160-1 را در حالتی كه فقط پمپ تخليه كار 
مي كند رسم كنيد.  

A5A4
1.G.وصل
D3D5
B3B1
F5F4
F3F2
C1C2
E1E2پمپ تخليه آب
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پ - نقش�ه سیم بندی مدار الكتریكی ماشین لباسش�ویی اتوماتیك با موتور 
  :)C اونیورسال و برد سرعت )مدل

در نقشه شــکل161-1، برد كنترل سرعت مربوط به ماشــين لباسشويي اتوماتيک 
را مشــاهده مي كنيــد كه موتــور الکتريکي آن، از نوع اونيورســال مي باشــد. اين 

مدار،دستگاه را در حالت خاموش نشان مي دهد.

شکل 161-1 نقشه سیم بندي مدار الکتریکي ماشین لباسشویي اتوماتیک با موتور اونیورسال

قطع و وصل

المپ سیگنال

قطع و وصل

 حفاظت
میکروسوئیچ

هیتر كنترل سرعت

موتور انيور سال 

تاكوژنراتور

موتور تايمر 

هيتر 

پمپ تخليه آب 

المپ سيگنال 

شير الکتريکی

هيدروستات 

فيوز

A

T

TM

H

P

×

vh
vc

p<

11
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شکل 1-162

ث - نقشه خطی سیم بندی مدار الكتریكی ماشین لباسشویی اتوماتیك 
  :) C مدل (

در نقشه شــکل 162-1، اجزاي دستگاه در سمت راست نوشته شده اند و در مقابل 
هر يک از آنها، خطي كشــيده شــده كــه محل اتصال جزء مربوطه به دســتگاه را 

مشخص مي كند.
بــراي پيدا كردن اتصال الکتريکي اجزاء بــه يکديگر،بايد در امتداد خط مقابل هر 
يک از اجزايي حركت كرده و محل اتصال را پيدا كنيد. سپس اجزاي متصل شده 

به هر محل را مشخص كنيد. 

تمرین :  اتصال دو سر سيم هاي شير برقي را پيدا كنيد. 

مثال : اتصاالت ترمينال ورودي را بنويسيد. 
اتصال اول به بدنه پارازيت گير وصل شده است. 

اتصال دوم به U1 پارازيت گير متصل شده است. 
اتصال سوم به U3 پارازيت گير وصل شده است. 
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چ - ج�دول س�یكل عملك�رد تایم�ر ماشین لباسش�ویی اتوماتی�ك در 
  :) C گام  های مختلف ) مدل

تمرین: برنامه اول و گام دوم را بررسی كنيد.

تمرین: برنامه ششم و گام سوم را بررسی كنيد.

شکل 1-163

             مثال: برنامه چهارم و گام سوم را بررسی كنيد. 
  آب وارد جاپودری دوم شده و المنت و چرخش موتور را خواهيم داشت.

جدول عملکرد ماشین لباسشویی درگام های مختلف تایمر 500 دور تکشیر
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شکل 164-1 اتصال سیم ها در یک نوع ماشین لباسشویي

ح - نقشه خطی سیم بندی مدار الكتریكی نوع دیگری ماشین لباسشویی 
  :) C اتوماتیك ) مدل

نقشه شکل 164-1 يک نوع مدار خطی را نشان مي دهد كه سطح مقطع سيم هاي رابط آن 
در كنار آن ها نوشته شده است. اندازه سطح مقطع سيم ها شامل 0/5 و  0/75 و1 مي باشد. 

       صرفه جويي در مصرف انرژي
آب مصرفی ماشین های لباسشویی در از جلو، بسیار كمتر از  انواع ماشین های 

در از باال می باشد.

موتور

ترمينال ورودی

شير برقی آب گرم

شير برقی آب سرد

المنت

ميکروسوييچ

ترموستات بی متال

پمپ آب

كليد روشن وخاموش

هيدروستات

تايمر
ترموستات قابل تنظيم

ضد خشک كن

ضد چروک

چراغ نمودار

خازن
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شکل 166-1 مدار الکتریکي ماشین لباسشویي اتوماتیک دیجیتالي

شکل 165-1 نقشه مونتاژ تایمر لباسشویي 700 دور تک شیر

ب - روش ش�ماره ب�رداری مونت�اژ تایمر ماشین لباسش�ویی اتوماتیك 
  :) D دیجیتالی ) مدل

جدول داده شده درشکل 165-1،فيش های تايمر و رنگ سيم وصل شده به آن ها 
را نشان مي دهد. 

تمری�ن: رنگ ســيم هاي متصل به فيش هــای A2 و B3 و C3 و D4 تايمر را تعيين 
كنيد. 



117

پ - نقش�ه س�یم بن�دی م�دار الكتریك�ی ماشین لباسش�ویی اتوماتیك 
  :) D دیجیتالی ) مدل

برای شروع كار ابتدا تايمر را در جهت حركت عقربه های ساعت بچرخانيد و پس 
از انتخاب برنامه،كليد اســتارت را بزنيد تا آبگيری شــروع شــود. عيب های ايجاد 
شــده در ماشين با شماره هايی مشخص  مي شوند كه برای رفع عيب آن ها بايد طبق 

دفترچه راهنما عمل كنيد.

شکل 166-1 مدار الکتریکی ماشین لباسشویی اتوماتیک دیجیتالی

بخش الکترونيکی 

N1و N2    
EVFو EVC
R
TG
EB
PM
MT
NTC

هيدروستات 
شير برقی 

المنت 
تاكوژنراتور 

پمپ تخليه آب 
المپ خبر 

موتور تايمر
مقاومت وابسته به دما
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ت - نقشه تفكیكی مسیر جریان الكتریكی مدار الكتریكی ماشین لباسشویی 
  :) D اتوماتیك دیجیتالی )مدل

در نقشــه شــکل 167-1  دســتگاه در حال آبگيــری مرحله اول مي باشــد و  برد 
الکترونيکی برق دار شده و المپ خبر روشن مي باشد.

تمرین: مرحله بعدی كه آبگيری تمام شــده و المنت وارد مدار مي شــود را رسم 
كنيد؟

شکل 167-1 نقشه تفکیکي مسیر جریان الکتریکي ماشین لباسشویي اتوماتیک دیجیتال

                  صرفه جويي در مصرف انرژي
شستن یکباره لباس های بیشتر، مقرون به صرفه تر از دو مرتبه شستن لباس ها 

با مقدار كمتر است.
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              مثال : اتصاالت ترموستات حرارتي NTC را بنويسيد.
مطابق جدوب داخل نقشه، اتصاالت به ترتيب زير مي باشد: 

سيم طوسي به D4  تايمر و سيم آبي الکتروموتور 
سيم مشکي به المنت 

دو سيم سفيد به 2 , 5  سوكت بزرگ كنترل دور 

AFS-738 شکل 168-1 نقشه سیم كشي ماشین لباسشویي 700 دور تک شیر مدل

ث - نقشه خطی سیم بندی مدار الكتریكی ماشین لباسشویی اتوماتیك 
  :) D دیجیتالی ) مدل

 
 براي پيدا كردن اتصــال الکتريکي اجزاء به يکديگر بايد در امتداد خط مقابل هر 

يک از اجزاء حركت كرده و محل اتصال را پيدا كنيد. 

تمری�ن : از روي ترمينال ســر موتور و نقشــه ي باال، اتصــاالت را به اجزاء ديگر 
بنويسيد. 
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ج - جدول سیكل عملكرد تایمر ماشین لباسشویی اتوماتیك دیجیتالی در 
  :) D گام های مختلف ) مدل

تمرین: بــا كمک مربی كارگاه،برنامه های مختلف ديگری را نيز بررســی كنيد.

شکل 1-169

           مثال : برنامه سوم و گام چهارم را بررسی كنيد. 
پمپ تخليه آب در حال خارج كردن آب  مي باشد و موتور با دور تند

 ) خشک كن( در حال چرخش است .

          مثال : برنامه پنجم و گام اول را بررسی كنيد.
اين برنامه در حال آبگيری به قســمت 2 جاپودری بوده و المنت نيز روشن است 

و موتور اصلی در حال چرخش است.
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پ - نقش�ه س�یم بن�دی م�دار الكتریك�ی ماشین لباسش�ویی اتوماتیك 
:) E دیجیتالی ) مدل

اجزای مختلف نقشه شکل170-1 عبارتند از:  
NTC : مقاومت وابسته به دما

F : پارازيت گير                 BP : ميکروسوئيچ در
EV1  : شير برقی مرحله اول PN : هيدروستات             

R : المنت                         EV2 : شير برقی مرحله دوم
EV3 : شير برقی مرحله سوم TS : ترموستات                

M : موتور اونيورسال         EB : پمپ تخليه

شکل 170- 1 نقشه نوعي لباسشویي الکترونیکي
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پ - نقش�ه س�یم بن�دی م�دار الكتریك�ی ماشین لباسش�ویی اتوماتیك 
:) E دیجیتالی ) مدل

اجزای مختلف نقشه شکل 171-1 عبارتند از:  
F : پارازيت گير            BP : ميکروسوئيچ در

PN : هيدروستات         EV : شير برقی 
R : المنت         EB : پمپ تخليه

M : موتور اونيورسال   

شکل 171-1 مدار الکتریکي یک نمونه لباسشویي اتوماتیک دیجیتالی
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پ - نقش�ه سیم بندی مدار الكتریكی ماشین لباسشویی اتوماتیك در از 
:) F باال ) مدل

در نقشه شکل271-1، تايمر و موتور آن در كادر مستطيل شکل  وسط نقشه آمده است و 
پالتين هاي آن با حرف   C مشخص شده است.

هم چنين ساير اجزاي ماشين، در قسمت باال و پايين نقشه ديده مي شوند.

 

شکل 1-172

بويين كالج خشک  كندو شاخه

زنگ 

شير آب گرمالمپ خبر كليد تايمر  شير آب سرد

كليد انتخاب حرارت كليد انتخاب مقدار لباس

تايمر

كليد انتخاب نوع شستشو

پمپ تخليه  خازن موتور اصلی 
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ج - جدول سیكل عملكرد تایمر ماشین لباسشویی اتوماتیك در از باال در 
  :) F گام های مختلف )مدل

جدول شکل173-1 مربوط به ماشين لباسشويي اتوماتيک در از باال شکل  1-135 
مي باشد كه عملکرد تايمر را در مقاطع مختلف زماني نشان مي دهد . 

                 صرفه جويي در مصرف انرژي
از به كار بردن ماشین لباسشویی در ساعات پیک مصرف برق خودداری كنید 

زیرا به دلیل تقاضای زیاد، فشار بر شبکه برق شدید است  .

شکل 1-173 

مرحله ورود نرم كننده

سيکل نرمال سيکل اقتصادی سيکل مخصوص

مدت زمان بين دو خط نشانگر
پالتين های تايمر در حال وصل

مرحله ورود نرم كنندهمرحله ورود نرم كننده



125

پ - نقشه سیم بندی مدار الكتریكی ماشین لباسشویی اتوماتیك در از باال 
:) G و دارای گیربكس )مدل

نقشه، ســيم بندي مدار الکتريکي مربوط به ماشين لباسشــويي اتوماتيک در از باال 
شکل  142-1 مي باشد كه داراي گيربکس مي باشد.

شکل 1-174

كليد خاموش - روشن) فشاری(

سوئيج حد
هيدروستات

قطــع كننده 

حرارتی

سيم پيج اصلی

سيم پيچ راه انداز

شير برقی)آب سرد(

شير برقی)آب گرم( كليد انتخاب كننده گردان

بــرد الکترونيکــی 
كنترل
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شکل 1-175

ج - جدول سیكل عملكرد تایمر ماشین لباسشویی اتوماتیك در از باال و دارای گیربوکس در گام های 
:) G مختلف ) مدل

شــکل  175-1  مربوط به ماشــين لباسشويي اتوماتيک در از باال شکل  174-1 مي باشد كه عملکرد تايمر را در مقاطع 
مختلف زماني نشان مي دهد. 

شکل 1-175

نارنجی

قهوه ای

بنفش
صورتی

مشکی - زرد
مشکی - قرمز

آبی روشن

قهوه ای مايل به زرد
سفيد- قرمز

قهوه ای

تايمرهای مکانيکی

آبکشی كم

راه اندازی

)برد الکترونيکی( مدارچاپی

آبکشی كامل

شستشوی كامل

برنامه معمولی برنامه فشرده

معکوس

آبکشی

دور تند)خشک كن(

مرحله شستشو

موتور 

برنامه اصلی
مسير فرعی

بنفش
قرمز

نارنجی

صورتی
زرد

مرحله شستشو

)برد الکترونيکی( مدارچاپی

دور 
تند)خشک 

كن(

آبکشی

دور 
تند)خشک 

كن(
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پ - نقشه سیم بندي مدار الكتریكي ماشین لباسشویي اتوماتیك در از باال و داراي گیربكس و برد کنترل 
) G سرعت )مدل

شکل  177-1 مربوط به سيم بندي مدار الکتريکي ماشين لباسشويي در از باال و پيشرفته و داراي برد كنترل سرعت مي باشد. 
اين ماشين داراي گيربکس و پروانه بلند همزن نيز مي باشد.

شکل 1-176

كليد انتخاب 
حرارت

كليدخاموش - روشن  )فشاری(

شيربرق )آب سرد(

شيربرق )آب گرم(

هيدروستات

سوئيچ حد

سيم پيچ راه انداز

سيم پيچ دور تند

سيم پيچ كند

آبکشی كردن

حشک كردن

تايمر

دكمه فرمان

پمپ تخليه

قطع كننده حرارتی
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شکل 177-1 روش تغییر جهت گردش موتورهای اونیورسال در لباسشویی های اتوماتیک

شکل 178-1 نقشه خارجی موتور اونیورسال

جهت جریان
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شکل 181-1 روش آزمایش و راه اندازی دور چپ و راست و دور تند موتورهای لباسشویی اتوماتیک 5 فیش

شکل 182-1 روش آزمایش و راه اندازی دور چپ و راست و دور تند موتورهای لباسشویی اتوماتیک 5 فیش

برای تغيير جهت گردش موتورهای اونيورسال كافی است در مدار راستگردشکل  176-1 ،جهت جريان را در آرميچر 
و يا در بالشتک ها عوض كنيد.

دورتندچپگردراستگرد

L1راستگردL1چپگرد

L1

N
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شکل 184-1 روش آزمایش و راه اندازی دور چپ و راست و دور تند موتورهای لباسشویی اتوماتیک 6 فیش

سيم بندي دور كند موتور لباسشويي اتوماتيک باال،به صورت سه فاز طراحي شده است.

                 صرفه جويي در مصرف انرژي
هزینه كلی انتخاب ماشین لباسشویی با برچسب انرژی پایین، باالتر است. هر چند كه قیمت اولیه پایینی داشته 

باشد. 
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شکل 185-1 روش آزمایش و راه اندازی دور چپ و راست و دور تند موتورهای لباسشویی اتوماتیک 8 فیش

شکل 186-1 روش آزمایش و راه اندازی دور چپ و راست و دور تند موتورهای لباسشویی اتوماتیک 8 فیش

در قســمت باالي شــکل  148-1، ترمينال هاي موتور را مشــاهده مي كنيد و در قســمت پايين شــکل ، طريقه اتصال 
ســيم بندي موتور را مي بينيد كه در ســمت راست، دور تند موتور )2P=2( ديده مي شــود و در سمت چپ ، دور كند 

موتور را مشاهده مي كنيد كه حالت هاي راستگرد و چپ گرد آن مشخص شده است.


