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فصل 5

نصب و راه اندازی کولر آبی
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واحد یادگیری6

مقدمه
سرمایش تبخیری یک فرایند بسیار قدیمی است که منشأ آن به هزاران سال قبل، در تمدن های باستانی ایران و مصر 
بازمی گردد. سرمایش تبخیری می تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم و خودبه خودی یا مختلط، انجام شود. 
از آنجایی که باال بودن نرخ تبخیر، رطوبت نسبی هوا را افزایش می دهد بنابراین برای کارایی هرچه بهتر، 

سیستم های تبخیری در مناطق گرم و خشک مورد استفاده قرار می گیرند. 

 استاندارد عملكرد 

 نصب و راه اندازی کولرهای آبی برابر نقشه تراز و آب بند و هوابند و کنترل عملكرد آن

پيش نياز ويادآوري

 شناخت و به کارگیری ابزار و لوازم نصب

نصب و راه اندازی کولر آبی
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سیستم های تهویه مطبوع

برای ایجاد شرایط آسایش مناسب در ساختمان باید از تجهیزات تهویه مطبوع استفاده کرد، تهویه مطبوع به 
سیستمی گفته می شود که بتواند سه فاکتور، رطوبت، دما و سرعت جریان هوا را کنترل کند. 

سیستم های تهویه مطبوع به سه دسته تقسیم می شوند:

انواع
 سيستم
 تهويه 
مطبوع

سيستم تمام آب هوا تمام  سيستم 

سيستم آب و هوا

کولرهای آبی

در گذشتۀ نه چندان دور، مردم مناطق گرم و خشک و کویری در فصول گرم سال برای خنک نگه داشتن 
محیط زندگی خود از بادگیر، سرداب یا زیرزمین به همراه حوض و فواره، استفاده می نمودند. 

اما امروزه در مناطقی که رطوبت نسبی داخل ساختمان کم و درجه حرارت هوای خشک بیرون ساختمان 
زیاد است از کولر تبخیری )آبی( استفاده می شود. عمل خنک سازی در کولر های آبی از طریق جریان هوای 

خشک و تماس با پوشال های مرطوب در اثر تبخیر سطحی آن انجام می شود. 

بادگير



244

به علت عدم کنترل اثر خنک کنندگی و همچنين رطوبت نسبی توسط کولر، اين وسيله 
جزء دسته وسايل تهويه مطبوع که همواره اثر خنک کننده و ميزان رطوبت نسبی را تحت 

کنترل قرار می دهند به شمار نمی رود. 

در مورد هريک از مطالب زير در کالس بحث کنيد:
1 به نظر شما آيا می توان از کولر آبی در مناطق شرجی استفاده نمود؟

2 در مناطق شرجی از چه نوع وسايل خنک کننده ای معموالً استفاده می کنند. 
3 هر يک از دستگاه های زير به نظر شما در چه مناطق آب و هوايی قابل استفاده است.

 
مكان  دو  برای خنک کردن  می توان  ثابت  توان  و  قدرت  با  وسيله خنک کننده  يک  از  آيا   4

مختلف با زيربنای متفاوت استفاده نمود. چرا؟

بحث کالسی

نكته

رطوبت نسبی 
هوای ورودی

خشک  هوای  دمای 
خارج ساختمان

دمای هوای مرطوب 
داخل ساختمان

سه  به  کولر  توسط  هوا  دمای  کاهش  در  تأثیر  بیشترین 
عامل بستگی دارد:
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انواع کولرهای آبی
کولر های آبی در دو نوع پرتابل )اتاقی سیار( و ثابت هوایی که معموالً در بام ساختمان و تراس نصب می شوند 

ساخته می شود. 

ثابت هوايیپرتابل

تا  فضاهای  کردن  خنک  برای   900 تا   350 m
hr

3
از  آنها  هوادهی  ظرفیت  پرتابل:  آبی  کولر های   

36مترمربع و معموالً در دفاتر کار، مغازه ها و فضاهای کوچک کاربرد دارد. 

اجزای کولر پرتابل عبارت اند از: 
1 اتاقک کولر

2 پایه

3 حلزونی

4 ونتیالتور

5 الكترو موتور تک دور

6 کلید کولر

7 دریچه پخش هوای متحرک

8 شاخص تعیین سطح آب درون کولر

9 سبد )فیلتر( پمپ آب

10 لوله های آب چكان سقفی

11 شیلنگ رابط پمپ آب و لوله های آب چكان

12 دریچه پشتی کولر

13 پوشال های کولر

14 ناودانی آب چكان 

اجزای کولر پرتابل

پوشال

دريچه پشتی

پرکن آب مخزن

کليد کولر

نشان دهنده 
سطح آب

دريچه پخش هوا

اتاقک کولر

پايه

1 -
 

m
hr

3

 Cubicmeter Per hour متر مكعب بر ساعت

1          
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کولر های آبی )هوايی(: این نوع کولر ها به صورت ثابت معموالً بر روی بام ساختمان، بالكن، تراس، حیاط 
خلوت و... نصب می شوند.این کولر ها را با توجه به فضای مورد استفاده در ظرفیت هوادهی مختلف می سازند. 

بر  فوت مكعب   cfm نه برحسب   مقدار هوادهی کولر آبی که درجدول آن شرکت آمده 
 m 3 مترمكعب بر ساعت است، بلكه يک عدد تجاری می باشد. 

hr دقيقه نه برحسب

نكته

قدرت مدل
خنک کنندگی 
به متر مكعب 

در شرايط 
متعادل

مقدار مصرف 
آب به ليتر 

در ساعت در 
C˚35 و 20 

درصد رطوبت 
نسبی

وزن مشخصات موتور
بدون 
آب 
)kg(

وزن 
با آب 
)kg(

مشخصات پمپ

قدرت 
)اسب 
بخار( 
)HP(

فرکانس فازسرعت
)Hz(

ولتاژ
)V(

قدرت 
)اسب 
بخار( 
)HP(

فرکانس فاز
)Hz(

ولتاژ
)V(

AC35180241
3

215022045771
60

150220

AC40270331
3

2150220651101
60

150220

AC55320361
2

2150220661111
60

150220

AC70380453
4

2150220831281
60

150220

در جدول زیر مشخصات یک نوع کولر آبی )هوایی( نشان داده شده است. 

W

H

 B

D

A

40
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در رابطه با مشخصات فنی ساير کولرهای آبی کارخانجات سازنده داخلی تحقيق نموده و 
نتيجه را به کالس ارائه نماييد.

برای تعیین ظرفیت هوادهی کولر آبی از فرمول زیر می توان استفاده نمود. 

Vcfm
n

=
V= حجم فضای مورد نظر برحسب فوت مكعب

n= تعداد دفعات تعویض هوای اتاق برحسب دقیقه درساعت از جدول زیر 

جدول ـ زمان تعويض يک بار هوای اتاق به دقيقه

ساختمان عمومیساختمان خصوصیمنطقه

1520سردسیر

2025معتدل

2530گرمسیر

)mm( جدول ابعاد

شماره 
مدل

)mm( ابعاد بدنه)mm( موقعيت سرريز ابعاد دهانه خروجی هوا
)mm( آب

ارتفاع 
تشتک 

آب 
)mm(

محل 
ورودی 

آب 
)mm(

DWHECBAGFJY

AC35730730850192/5219345350365164100130

AC408708701000195193/5480488435164100130

AC558708701000195193/5480488435164100130

AC708708701150175189/5520541/5435164100130

تحقيق
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پاسخ:
 

V= 8 × 6 × 3 × =144m3

 

mQ V n
hr

= × = × =
3

144 25 3600

باتوجه به مقدار هوادهی به دست آمده مدل کولر از جدول زیر،AC35 خواهد بود. 

جدول ـ مدل کولرآبی

COOLER MODELCOOLER
SPECIFICATION AC70AC55AC40AC35

890690530530
POWER

Consumption(watt)

8500650060004000AirDelivery  ( m
hr

3
)

380320270180 CoolingArea(m3(

83666545Weight(Net)(kg)

45363324

Water consumption
in20% relative
humidity&35

centigrade(lit/hour)

3 4 
1 2 

1 3 
1 3 

output power (hp)

 ساختمان کولر
ساختمان کولرهای آبی به دو دسته تقسیم می شوند:

ب( اجزای الكتریكی الف( اجزای مكانیكی 

مثال:
هوادهی کولر مناسب برای فضایی به ابعاد 3×6×8 متر اگر ساختمان خصوصی و در منطقه گرمسیر واقع شده 

باشد حساب کنید. 
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اجزای مكانیكی

1 سقف
2 تسمه

3 پولی

4 تشتک پايين

5 دمنده

6 پمپ
7 شيلنگ توزيع آب

8 الكتروموتور

9 بدنه

اجزای کولر آبی

1

2

3

9

45

6

7

8

1 بدنه يا اتاقک کولر آبی: بدنه کولر های آبی معموالً 
از ورق آهن گالوانیزه ساخته می شود که در  و  فلزی 
یک سمت آن دهانه خروجی هوا قرار دارد که به وسیله 
برزنت به کانال توزیع هوا متصل می شود و معموالً دارای 
سه دریچه است که محل قرارگیری پوشال ها بر روی 
آن تعبیه گردیده است. در سال های اخیر بدنه بعضی 

کولر آبیکولرها از مواد پالستیكی مقاوم ساخته شده است. 

2  دمنده )فن Fan(: در درون کولر فن ونتیالتور که داخل یک مجرای حلزونی شكل قرار دارد، وظیفه مكش هوای 
خشک و گرم محیط خارج ساختمان و ارسال هوای مرطوب و خنک به درون کانال توزیع هوا را بر عهده دارد. اصوالً 
فوت مكعب هوایی که در هر دقیقه دمنده می مكد میزان قدرت دمنده یا کولر را نشان می دهد؛ مثاًل در کولر6500، 

مقدار6500 مترمكعب بر ساعت توسط دمنده مكیده شده به کانال های کولر، هوا هدایت می گردد.

1 علت قرارگيری دهانه خروج هوا در تصاوير باال در جهات مختلف چيست؟
2 محل نصب آنها چه تفاوتی با يكديگر دارد. 

3 از نظر تعداد دريچه ها چه تفاوتی دارند. 

بحث کالسی

حلزونی کولر دمنده
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3 دريچه تأمين هوا: در اطراف کولر دریچه هایی برای تأمین هوا پیش بینی گردیده که به صورت شبكه بوده و از سمت 
داخل بر روی آن پوشال های کولر که از خالل شدن تنه درختان و قرار دادن آنها در درون یک توری پالستیكی ساخته 

می شود با توجه به ابعاد به وسیله یک شبكه سیمی نصب می شوند و یا به جای پوشال ها مواد سلولزی قرار می گیرد. 

در باالی دریچه های کولر یک ناودانی با تعدادی شكاف )آب چكان( قرار دارد که آب به وسیله الكترو پمپ از درون 
سینی مكیده شده و به وسیله شیلنگ رابط به لوله های سقفی آب چكان هدایت می گردد. 

دريچه کولرپوشال کولر

دريچه با مواد سلولزیآب چكان

در ارتباط با هريک از سؤاالت زير با هم گروهی های خود بحث کنيد و نتيجه را به کالس 
ارائه نماييد. 

1  علت شوره زدن سطح پوشال چيست؟
2  چه موقع بايد پوشال های کولر را تعويض نمود. 

3  در صورت عدم تعويض پوشال ها چه مشكالتی ايجاد می گردد. 

بحث کالسی

1 مواد سلولزی که جايگزين پوشال می گردد آيا نسبت به آن مزيتی دارد. 
2  علت مشبک ساختن اين مواد چيست؟

3  راندمان عملكرد کولرها و برچسب انرژی آنها را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را 
به کالس ارائه دهيد. 

تحقيق
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همان طور که در شكل روبه رو مشاهده می نمایید توزیع 
به صورت  سلولزی(  )پد  سلولزی  مواد  با  دریچه  در  آب 
یكنواخت و در پوشال ها به صورت غیریكنواخت است که 

این امر از مزایای پدهای سلولزی به شمار می رود. 

 انتخاب پوشال با تراکم بيشتر مانع عبور کافی هوا می گردد.
توجه

مقايسه مواد سلولزی و پوشال

جدول مشخصات کولر نانو سلولزی

مدل

قدرت 

خنک کنندگی 

به متر مكعب 

در شرايط 

متعادل

مقدار مصرف آب 

به ليتر در ساعت 

در C°35 و 20 

درصد رطوبت 

نسبی

مشخصات موتور
وزن 

بدون 

آب 

)Kg(

وزن با 

)Kg( آب

مشخصات پمپ

قدرت

)اسب 

بخار(

)HP(

فازسرعت
فرکانس 

)Hz(

ولتاژ 

)V(

قدرت

)اسب 

بخار(

)HP(

فاز
فرکانس 

)Hz(

ولتاژ 

)V(

AC-CP 7638045
3
4215022083128

1
60150220

4 محوردمنده: محور دمنده لوله ای است فوالدی که تو خالی بوده و پروانه یا دمنده توسط دو عدد یاتاقان 
روی آن قرار می گیرد. 

ــ1 اينچ و از  4000به 
2

قطر لوله محور فن در کولرهای 3000 تا 3500 مترمكعب بر ساعت، 
ــ3 اينچ می باشد.  

4
باال 

نكته

اتصال محور به ياتاقانميله محور
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5 ياتاقان: وظیفۀ یاتاقان ها نگهداری محور دمنده و 
به بدنه  از وزن و اصطكاک دمنده  نیرو ناشی  انتقال 
را  آنها  باید  از گاهی  است در زمان کارکرد کولر هر 
یاتاقان های  یاتاقان ها،  بهترین  نمود،  روغن کاری 

لغزشی )بوش( و بلبرینگی هستند. 
یاتاقان ها از قسمت های زیر تشكیل گردیده اند: 

ياتاقان بلبرينگی

ياتاقان لغزشی پايه بلند  

6 پولی يا فلكه:انتقال قدرت از الكتروموتور به دمنده یا پروانه از طریق دو عدد پولی کوچک و بزرگ به 
کمک تسمه انجام می شود. 

ياتاقان کولر و اجزای آن

باتوجه به اجزای نام گذاری شده در باال در شكل 
انفجاری رو به رو نام هر قطعه را بنويسيد. 

استفاده از ياتاقان هايی با اجزای پالستيكی صحيح نيست. 
توجه

پولی های کوچک و بزرگ دمنده  پولی های کوچک و بزرگ موتور

به صورت پوستر تهيه کرده و  با تصوير هريک،  اندازه  از نظر  انواع پولی، دمنده و موتور 
به کالس ارائه دهيد.

تحقيق

کارکالسی

پوش گرافيتیدرپوش روغن

ارتعاش گير

بدنه
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طریق  از  الكتروموتور  دورانی  کولر:نیروی  7 تسمه 

پولی کوچک به کمک تسمه به پولی بزرگ تر انتقال 
یافته و دمنده را به گردش در می آورد. 

مشخصات چند نوع از انواع تسمه کولر را در جدول زير وارد کنيد.
تحقيق

تسمه  کردن  اندازه  یا  تنظیم  برای  تسمه:  تنظيم 
با  و  نمود  شل  را  الكتروموتور  پایه های  پیچ  بایستی 
اندازه  می توان  را  تسمه  موتور،  پایه  کردن  جابه جا 

نمود که نه شل باشد که روی پولی ها کمانه کند و 
نه آن قدر سفت باشد که به موتور و یاتاقان ها آسیب 

وارد شود.

اتصال تسمه کولر

پولی  نزدیكی  در  تسمه  طرف  دو  به  منظور  به همین 
کوچک توسط انگشتان دست نیرو اعمال می کنیم و اگر 

فاصله ای به اندازه 19 الی 25 میلی متر )یک بند انگشت( 
به وجود آید، تنظیم به درستی انجام گرفته است.

آيا می توان به روشی ديگر از تنظيم صحيح تسمه اطمينان حاصل کرد؟
فكرکنيد

مشخصات 
مشخصات عرضطولتسمه

عرضطولتسمه
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درون  به  آنها  طریق  از  آب  پخش کن ها:  آب   9
ناودانی های نصب شده بر روی دریچه ها و پوشال ها 

می ریزد. 

8 چهار راهی سقفی: محل قرارگیری چهارراهی آب وسط سقف کولر است. به طوری که مجرای بزرگ تر به 
پمپ آب متصل می شود و سه دهانه دیگر آن توسط شیلنگ به آب پخش کن متصل می گردد. 

سفت بودن بيش از حد تسمه باعث صرف انرژی الكتريكی بيشتر و افزايش استهالك دستگاه 
می گردد. 

توجه

 دقت کنيد محل اتصال شيلنگ به چهارراهی و آب پخش کن، آب بند بوده و چكه نكند.
توجه

چگونه می توانيد مشخصات تسمه کولری را که تسمه اصلی آن در دسترس نيست به دست 
آوريد. 

بحث کالسی

چهارراهی آبشيلنگ رابط پمپ و چهارراهی

آب پخش کن



255

فصل پنجم: نصب و راه اندازی کولر آبی

11 شناور کولر: برای تثبیت سطح آب کولر در یک 

حد مشخص و عدم سرریز آن از شیر شناور استفاده 
در  آب  سطح  آمدن  باال  با  به طوری که  می گردد، 

پایین  با  و  شده  بسته  شیر  این  کولر  پایین  تشتک 
رفتن سطح آب باز می گردد و کمبود آب در کولر را 

جبران می نماید. 

10 صافی آب: از جنس پالستیک بوده و مانع مكیده شدن خرده پوشال ها و لجن های ته نشین شده درون تشک 

به داخل پمپ می شود. 

صافیصافی آب و پمپ

چند نمونه شيرشناور  

بهترين زمان تنظيم شير شناور در چه ساعتی از شبانه روز می باشد. چرا؟
کارکالسی

چند نمونه ديگر از شيرهای شناور موجود در بازار را شناسايی و تصاوير آن به همراه روش 
تنظيم هريک را به صورت پوستر به کالس ارائه نماييد. 

تحقيق

در تنظيم شير شناور دقت کنيد تا از هدر رفت آب جلوگيری نماييد. 
توجه
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 طرز کار کولر آبی
آبی که یكنواخت از آب پخش کن ها پاشیده می شود، 
بادزن  وقتی  می دارد.  نگه  پیوسته خیس  را  پوشال ها 
حرکت می کند هوای بیرون از روی پوشال های خیس 
از آب روی پوشال ها  باعث تبخیر بخشی  می گذرد و 
می شود. گرمای الزم برای تبخیر از هوا و باقیمانده آب 
و هم آب خنک  هوا  نتیجه هم  در  و  گرفته می شود 

می شود. 
هوای خروجی از کولر آبی عالوه بر خنكی از گرد و غبار 
نیز تصفیه شده و وارد اتاق می گردد به همین دلیل چون 
مسدود  به تدریج  آلودگی  خاطر  به  پوشال  روزنه های 
می شود، می بایست پوشال ها در هر دوره تعویض گردد، 

به کولرآبی خنک کن تبخیری نیز گفته می شود. 

مهره 

بدنه شير

گوی )توپی(

اهرم )بازو(

واشر الستيكی آب بندی

پين

مهره برنجی يک چهارم اينچ

12 سرريز )زيرآب(: در صورتی که شیر شناور خراب 

شده باشد یا درست تنظیم نگردیده باشد آب اضافی از 
طریق سرریز تخلیه می گردد.

از سرریز به دو منظور در کولرهای آبی استفاده می شود: 
کاربرد اول این است که در صورت خراب بودن یا تنظیم 
نبودن شناور کولر سطح آب به حدی باال می آید که از 
لبه های تشتک، آب سرریز نكند و باعث تجمع رسوبات 

در لبه خارجی تشتک و پوسیدگی آن نشود. 
تشتک  کف  شست وشوی  عمل  برای  دوم  کاربرد 
شده  جمع  رسوبات  و  لجن  آن  کف  در  در صورتی که 
کردن  باز  با  تشتک  کف  شست وشوی  از  پس  باشد، 
قطعات سرریز و جدا کردن آن از تشتک، آب، رسوبات 

و لجن کف تشتک تخلیه می شود. 

اجزای شير شناور

گوی

اهرم

پين
بدنه شير

سپر شناور

واشر
مهره

اجزای لوله سرريزلوله سرريز )زيرآب(

لوله سرريز

واشر الستيكیمهره

1
4

″مهره
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  ساخت شاسی کولر
برای اتصال کولر آبی در محل نصب به دلیل قرار گرفتن سرریز در تشتک )سینی( کولر، برآمدگی سردنده 
و مهره سرریز کولر، امكان تخلیه آب درون تشتک و فاصله داشتن دهانه کانال توزیع هوا از کف محل نصب 
کولر، بایستی کولر در ارتفاعی از کف ساختمان نصب گردد. بدین لحاظ یكی از تجهیزات برای نصب کولر آبی 
ساخت شاسی )چهارپایه( است و به دلیل موقعیت های متفاوت محل نصب )بام، بالكن، حیاط خلوت، پاسیو،  

کنار پنجره و...( شكل های شاسی متفاوت خواهد بود. 
در شكل دو نمونه از شاسی کولر را مشاهده می کنید. 

 استفاده از کولرهای تبخيری سازگار با محيط زيست طبيعی )اکوسيستم( بوده و برخالف 
کولرهای غيرتبخيری باعث گرمايش زمين نمی گردد. 

نكته

کالف
لچگی

پايه

چهارپايه کولر آبی )هوايی( محل 

قرارگيری بام ساختمان، تراس و …

ميل مهار يا قوطی

يكی از اين حالت ها استفاده می شود

شاسی )پايه( کولر آبی )هوايی( محل قرارگيری نمای ساختمان، پشت پنجره

شاسی ديواری و زمينی کولر آبی
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نمونه هايی از پايه کولر

روش ساخت شاسی 
برابر دستورکار زير مراحل ساخت شاسی زمينی يک دستگاه کولر آبی را انجام دهيد.

 

 

تجهيزاتمواد مصرفی

مقدار/تعدادنام وسيلهمقدار/تعدادنام وسيله

نبشی فوالدی 40 
1 عدد به ازای 5 نفرمیز کار با گیره موازی480cmمیلی متر

ورق فوالدی سیاه 4 
1 عدد به ازای 5 نفرکمان اره4عدد cm 10×10میلی متر

1 عدد به ازای 5 نفرگونیای 45 و90 درجه 

1 عدد به ازای 10 نفردریل چكشی5 عددالكترود نمره 3/25

چكش فوالدی 500 
1 عدد به ازای 5 نفرگرمی

1 عدد به ازای 5 نفردستگاه جوش 250 آمپر

ماسک، دستكش و عینک 
1 عدد به ازای 5 نفرجوشكاری

1 عدد به ازای 5 نفرسنگ فرز

1 عدد به ازای 5 نفرقلم تخت

1 عدد به ازای 5 نفرمتر فلزی 3 متری

1 عدد به ازای 5 نفرقیچی ورق بری )راست بر(

1 عدد به ازای 5 نفرسوزن خط کش

کار کارگاهی
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1  به وسيله متر ابعاد کولر )طول وعرض( اندازه گيری و يادداشت می شود.  
توجه: با توجه به نوع و مدل کولر اندازه و مقدار مواد مصرفی متفاوت خواهد بود بنابراين جدول صفحه قبل را براساس 

نمونه کولر موجود در کارگاه تكميل نماييد. 
2 پس از بستن نبشی به گيره موازی برای ساخت کالف شاسی برای آماده کردن اضالع 
کالف، نبشی را با توجه به اندازه گيری های يادداشت شده با استفاده از گونيای 45 درجه گچ 

صنعتی و کمان اره برش کاری کنيد. 

3 پس از خط کشی و بريدن اضالع کالف، راه اندازی دستگاه جوش برق، تنظيم آمپر مناسب 
قطر  گوشه  و  داده  قرار  هم  کنار  در  را  کالف  قطعات  مناسب،  الكترود  انتخاب  و  دستگاه 

نبشی ها را مطابق شكل خال جوش می زنند.

4 پس از خال جوش زدن گوشه های کالف شاسی به وسيله متر، اندازه اضالع و قطرهای   
فلزی  به وسيله چكش  درقطرها  اندازه  تفاوت  در صورت مشاهده  و  کنترل می شود  کالف 
ضربات مناسبی بر روی قطر بزرگ تر کالف زده می شود. اين اقدام تا همسان شدن اندازه 
قطرها ادامه يافته تا دوئيدگی کالف از بين برود. پس از گرفتن تاب محل درزها و گوشه ها 

توسط دستگاه جوش جوشكاری می شود. 

محل های جوش

محل خال جوش

جوشكاری درز و گوشه های کالف
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به وسيلۀ خط کش فلزی و سوزن خط کش، روی دو قطعه 10×10 سانتی متر ورق آهن    5
از  را  به وسيله قيچی ورق بر ورق ها  از قطرها ترسيم می کنيم.  بر روی يكی  فوالدی خطی 

محل قطر ترسيم شده برش می دهند تا به شكل مثلث درآيد. 

 

لچكی

6 قطعات مثلثی شكل )لچكی( بريده شده را در گوشه های کالف جوشكاری می کنيم؛ مثاًل 
اگر ابعاد کولر6000)88×88(باشد، کالف را در ابعاد )90×90( می سازند. 

 نكته: باتوجه به بزرگ تر ساخته شدن کالف، برای اينكه کولر راحت تر در کالف بنشيند 
به منظور جلوگيری از افتادن کولر به داخل فضای کالف از لچكی استفاده می شود. 

تذکر:اندازه زير دهانه دريچه کولر تا کف کولر اندازه گيری و يادداشت می شود، اختالف اين 
دو اندازه ارتفاع پايه های شاسی خواهد بود. 

7 فرض بر اين است که کف تمام شده تا زير دهانه کانال 70 سانتی متر )فاصله A( و اندازه 
پايه  ارتفاع  صورت  اين  در   )B )فاصله  باشد  سانتی متر   40 پايينی  تشتک  تا  کولر  دهانه 

شاسی کولر معادل 30 سانتی متر خواهد بود. 

نصب لچكی

لچكی

10

10

محل جوش
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8 تعداد چهار عدد نبشی به طول 30 سانتی متر را بريده و در پشت کالف خال جوش بزنيد 
و عمودبودن آن را با گونيا آزمايش و محل های اتصال را جوشكاری کنيد. 

از  جلوگيری  برای  زير پايه  به عنوان  را  ميلی متر   100×100 ورق  قطعه  چهار  تعداد   9
آسيب ديدن عايق بام تهيه و در زير پايه ها جوش بدهيد.

h=A-B ارتفاع پايه شاسی

محل اندازه گيری

کولر

 نصب پايه

نصب زيرپايه

ورق لچكی

ورق کف پايه نبشی پايه

نبشی کالف
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10 پس از پايان عمليات جوشكاری کليۀ نقاط شاسی با استفاده از سنگ فرز با رعايت نكات 
ايمنی محل های جوشكاری را سائيده و صاف کنيد. 

نكات ايمنی:
1 درهنگام جوشكاری حتمًا از ماسک ايمنی مناسب استفاده نماييد. 

2  درهنگام فرزکاری ازعينک مخصوص، کفش کار و دستكش استفاده کنيد. 
3  فرز را به صورت 45  درجه نسبت به صفحه کار در دست بگيريد و قبل از جدا کردن سنگ 

فرز از صفحه کار آن را خاموش و سرعت آن را کنترل کنيد. 

 پايه کولر

استقرار شاسی در محل نصب کولر
شاسی کولر را نزديک کانال کولر با حفظ فاصله الزم برای اتصال دهانه کانال به دهانه کولر قرار دهيد. 

تجهيزات و لوازم مورد نياز برای استقرار شاسی کولر را در جدول زير وارد نماييد. 

تجهيزاتمواد مصرفی

مقدار/تعدادنام وسيلهمقدار/تعدادنام وسيله

کار عملی
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روش حمل کولر آبی
کولرهای آبی را می توان به یكی از روش های زیر حمل و به محل نصب منتقل نمود.

جداسازی اجزای کولر آسانسور

1  باالبر 
2  آسانسور

3  جداسازی

باالبر

 ترازکردن کولرآبی
به وسیله تراز بنایی در جهات مختلف تراز بودن کولر را مورد بررسی قرار داده و با قرار دادن جسمی در زیر 

پایه های شاسی تمام سطوح آن را تراز می نماییم. 

به نظرشما درصورت عدم دردسترس بودن تراز آيا امكان تراز کردن کولر وجود دارد داليل 
خود را به کالس ارائه نماييد.

بحث کالسی

ترازکردن کولر
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 انواع روش های اتصال کولر به کانال

حمل و تراز کردن کولر
پس ازقراردادن يک دستگاه کولر آبی روی شاسی آن را تراز نماييد. 
تجهيزات مورد نيازجهت انجام اين کار را درجدول زير وارد نماييد. 

تجهيزاتمواد مصرفی

مقدار/تعدادنام وسيلهمقدار/تعدادنام وسيله

کار کارگاهی

برای اتصال دهانه کولر به دهانه کانال از روش های مختلفی 
استفاده می شود که مهم ترین آنها عبارت است از:

الف( اتصال با استفاده ازکانال قابل انعطاف )برزنت( و 
چسب

ب( اتصال با استفاده از کانال قابل انعطاف، پیچک و 
تسمه فوالدی و پیچ خودکار

پ( اتصال با استفاده ازکانال قابل انعطاف و گیره های 
پالستیكی

الف( اتصال دهانه کولر به دهانه کانال با استفاده 
از برزنت وچسب: دراین روش دهانه کولر را به اندازه 
یک  سپس  و  داده  فاصله  کانال  دهانه  از  سانتی متر   30
محیط  برابر  طولی  با  و  سانتی متر   30 عرض  به  برزنت 
دهانه بزرگ تر که لبه های آن را به یكدیگر می دوزند بین 
دهانه ها قرار می دهند سپس لبه ها را به مقداری چسب 
)چسب های همه کاره( آغشته کرده و کمی آن نقاط را 
می فشارند که پس از خشک شدن چسب، اتصال صورت 

می گیرد. 

چرا از برزنت برای اتصال کولر به دهانه کانال استفاده می شود؟
بحث کالسی

چرا استفاده از اين روش مناسب نيست؟ 
بحث کالسی

 برزنت کولر
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مقررات ملی
1 درمحل اتصال کانال هوا به دستگاه از کانال قابل 

انعطاف یا لرزه گیر استفاده می شود. 
2 طول اتصال لرزه گیر بین 10ـ 35 سانتی متر باید 

باشد. 

3 لرزه گیر باید به گونه ای روی کانال هوا نصب شود 
که کانال های دو طرف لرزه گیر هم محور باشند. 

4 برای اتصال بین دو کانال می توان از جوشكاری، 
پرچ کاری، نوار چسب، خمیر، الستیک، واشر و دیگر 

لوازم مورد تأیید درزبندی استفاده شود. 

جزئيات نصب برزنت با چسب

کولر آبی
محل چسب

برزنت

برزنت

تسمه 2 
سانتی فلزی

محل سوراخ کاری و پيچ خودکار

محل اتصال به 
دهانه کولر

D (1:5)

ب( اتصال کولر به کانال با استفاده از برزنت،تسمه فوالدی و پيچ خودکار: در این روش اتصال با استفاده 
از برزنت به عرض 30 سانتی متر و طولی برابر محیط دهانه بزرگ تر کانال یا کولر انتخاب و بین دهانه کولر و 

کانال در محل نصب به وسیله اتصال تسمه فوالدی، پیچ خودکار و پیچک متصل می کنند. 

اتصال برزنت با تسمه

پ( اتصال با استفاده از برزنت وگيره های پالستيكی: دراین نوع اتصال نیاز به گرداندن لبه های کانال به بیرون 
)پیچک کردن(، تسمه و پیچ خودکار نیست. برای اتصال برزنت به دهانه کانال و کولر از تعدادی گیره پالستیكی استفاده 

می کنند.
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گیره ها  محل  است  الزم  اتصال  بهتر  کیفیت  برای 
کولر  و  کانال  لبه های  سراسر  در  یكدیگر  به  نزدیک 
قرار بگیرند استفاده از این روش هم از نظر اقتصادی 
و  است  باال  انجام  است و هم سرعت  مقرون به صرفه 
انجام کار بسیار سریع و آسان می باشد و افراد مبتدی 

نیز قادر به انجام کار می باشند. 
برای اتصال برزنت به دهانه کانال و کولر نیاز به لوازم و 
تجهیزاتی است که در شكل مقابل مشاهده می کنید. 

لوازم نصب برزنت به کانال و کولر

گيره پالستيكی برزنت کولر
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آماده سازی دهانه کانال ونصب برزنت

تجهيزاتمواد مصرفی

مقدار/تعدادنام وسيلهمقدار/تعدادنام وسيله

برزنت متناسب با محیط 
دهانه کولر به عرض 30 

سانتی متر
1 عدد به ازای 5 نفرانبردستبه تعداد گروه ها

1 عدد به ازای 5 نفردستكش چرمی

1 عدد به ازای 5 نفرچكش 300 گرمی

1 عدد به ازای 5 نفرقالب تنه

1 عدد به ازای 5 نفرمشتی

1 عدد به ازای 5 نفردستگاه جوش 250 آمپر

1 عدد به ازای 5 نفرپیچ گوشتی دو سو

1 عدد به ازای 5 نفرمتر فلزی 3 متری

1 عدد به ازای 5 نفرقیچی ورق بری

1 عدد به ازای 5 نفرسوزن خط کش

مراحل انجام کار:
آماده سازی دهانه کانال و اتصال برزنت:

1 پس از پوشيدن لباس کار در گروه های دو نفره با رعايت موارد ايمنی و حفاظتی به مراحل 
زير عمل کنيد. 

2 برزنت را پس از پشت و روکردن، آن را بر روی دهانه کانال قرار داده به عقب کشيده 
به طوری که لبه های برزنت از لبه کانال 10سانتی متر فاصله داشته و درز دوخت برزنت در زير 

دهانه قرار گيرد.

کار کارگاهی

قراردادن برزنت
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3  به وسيله قيچی ورق بر فوالدی،گوشه های کانال را به اندازه 2 سانتی متر ببريد. )چاك بزنيد( 

4 با استفاده از قالب تنه و مشتی لبه های کانال را به اندازه يک سانتی متر به بيرون تحت 

زاويه 180  درجه خم بزنيد و برزنت را زير آن محكم کنيد. 

5 با استفاده از قالب تنه و مشتی مجدداً لبه دهانه های کانال را به اندازه يک سانتی متر خم 

180 درجه بزنيد و آن را کاماًل بكوبيد. 

برش ورق

خم کاری لبه کانال

خم کاری لبه دوم کانال
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اتصال برزنت به کولر
برابر دستور کار زير مراحل نصب برزنت به کولر را انجام دهيد. 

تجهيزاتمواد مصرفی

مقدار/تعدادنام وسيلهمقدار/تعدادنام وسيله

برزنت متناسب بامحیط 
دهانه کولر به عرض 30 

سانتی متر
1 عدد به ازای 5 نفرانبردستبه تعداد گروه ها

تسمه فلزی گالوانیزه 
1 عدد به ازای 5 نفردستكش چرمیطول حدود2 مترعرض 20 میلی متر 

1 عدد به ازای 10 نفردریل 12عددپیچ خودکار نمره 3

پیچ گوشتی دو سو و 
1 عدد به ازای 5 نفرچهارسو

1 عدد به ازای 5 نفرسیم سیار 

1 عدد به ازای 5 نفرمتر فلزی 3 متری

1 عدد به ازای 5 نفرمته آهن نمره 3

اتصال برزنت به دهانه کولرآبی:
1 لبۀ ديگر برزنت را با احتياط به عقب بكشيد و بر روی دهانه کولر قرار دهيد.

کار کارگاهی
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 روش های انتقال آب به کولر آبی: 
برای تأمین آب مورد نیاز کولر آبی، آب شهر از طریق لوله های فوالدی یا پلیمری از کنتور آب به نزدیكی محل نصب 

14 اینچ به کولر آبی انتقال داده می شود.  کولر انتقال و پس از آن از طریق لوله هایی با قطر 
ـ لوله های مورد استفاده در نصب کولر آبی:

2 پس از قرار دادن تسمۀ فلزی بر روی برزنت، با احتياط کامل به وسيلۀ دريل برقی و مته 

آهن نمره 3 سوراخی به فاصله 3 سانتی متر از لبه کار ايجاد کنيد. 

اتصال کانال توزيع هوا به دهانه کولر

1 استفاده از دستكش چرمی و عينک حفاظتی شيشه سفيد الزامی است. 

2 الزم به ذکر است عمل سوراخ کاری و بستن پيچ خودکار را در فواصل مناسب انجام دهيد. 

توجه

شكل ظاهرینوع لولهرديف

مسی1

پلیمری2
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 1
4

الف( لوله های مسی: لوله های مسی مورد استفاده در انتقال آب به کولر آبی معموالً دارای قطری برابر 
اینچ می باشد. این نوع لوله معموالً به صورت کالف تولید و به بازار عرضه می شود. 

1 اینچ و به صورت رول تولید و به بازار عرضه 
4

ب( لوله های پالستيكی )پليمری(: این نوع لوله نیز با قطر 
می شود. 

 روش اتصال لوله به کولر:
برای اتصال لوله مسی یا پالستیكی به لوله آب شهر و بدنه کولر نیاز به یک سری فیتینگ )اتصاالت( است 

که عمده ترین آنها عبارت اند از:

با هم کالسی های خود بحث نموده و مزايا و معايب هريک از لوله های فوق را در جدول زير 
وارد نماييد.

مزايای لوله معايب لوله مسیمزايای لوله مسیرديف
پليمری

معايب لوله 
پليمری

1ـ 
2ـ 
3ـ 
4ـ 

بحث کالسی

ــ1  اينچ معادل لوله ای به قطر چند ميلی متر می باشد. 
4

لوله 
کارکالسی

برای افزايش طول عمر لوله ها بايد در فصل سرما آب درون آنها را تخليه نمود. 
نكته

×1 1
4 2  

تبدیل برنجی
 1
4

مهره و گلویی برنجی

 
اینچ

اینچ
 
1
2  

اینچمغزی برنجی
 
1
2  

شیر
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1 را با استفاده 
2

برای اتصال لوله مسی یا پالستیكی به آب شهر و شیر شناور کولر ابتدا تعداد یک عدد مغزی و شیر فلكه 
از مواد آب بندی )نوار تفلون و...( به لوله آب شهر متصل می کنند. استفاده از شیر فلكه برای قطع و وصل نمودن جریان 
آب در موقع تعمیرات است و بعد از شیر فلكه یک عدد تبدیل 1/2×1/4 با استفاده از نوار تفلون به شیر فلكه متصل 

می شود. سپس لوله مسی یا الستیكی به خروجی شناور کولر و تبدیل متصل می شود. 

انواع شير قطع و وصل آب کولر: برای قطع و وصل 
نمودن جریان آب به کولر در مواقع تعمیرات و تعویض 
بین  از شیرهای  یا پالستیكی  لوله مسی  شیر شناور، 
مسیر مثل شیر فلكه کشویی یا شیرهای ربع گرد تبدیلی 

استفاده می شود. 

مهره گلويی و مغزی برنجی

1 در صورتی که لوله انتخابی شما دو تكه باشد، برای جلوگيری از اسراف و دورريز چه کار 

می کنيد. 
2 آيا می توان از يک لوله دو انشعاب برای دو کولر مستقل گرفت؟

کارکالسی

اتصاالت حذف  کدام  فلكه  و شيرهای  )تصويرباال(  ربع گرد  بستن شيرهای  بين  مقايسه  در 
می گردد.

نصب شيرشناور به بدنه کولر و اتصال به آب شهر
يک عدد شير شناور را طبق دستورالعمل زير به کولر متصل کنيد. 

ـ تجهيزات مورد نياز برای نصب شير شناور را درجدول صفحه بعد وارد نماييد. 

کارکالسی

حتمًا برای بستن اتصاالت کولر از دو عدد آچار مناسب استفاده نماييد.
نكته

شير فلكه کشويیشير ربع گرد

کار کارگاهی
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تجهيزاتمواد مصرفی

مقدار/تعدادنام وسيلهمقدار/تعدادنام وسيله

 4 1 اينچ و 
شيرهای شناور کولرهای آبی در انتهای خود دارای يک مهره، گلويی و مهره برنجی

يک واشر پالستيكی هستند. 

شيرهای شناور به بدنه کولر آبی در پايين صفحه پشتی نزديک تشتک کولر نصب می شود.

دستور کار
ـ اجزا را براساس شكل باال تفكيک کنيد. 

ـ شير و واشر الستيكی را از سوراخ روی بدنه کولر عبور داده و توسط مهره برنجی آن را 
به بدنه محكم کنيد. 

 اجزای شناور کولر

 نصب شناور

1 4 
گلويیمهره 

واشر الستيكی

مهره
بدنه

درپوش

سرريز آب 
بازو

پين
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 4 1 اينچ و سپس گلويی عبور دهيد به طوری که لوله به اندازه حدود 
ـ لوله را ازداخل مهره 

2ـ3 ميلی متر از سر گلويی خارج شود. 
 4 1  را روی شير شناور محكم کنيد. 

ـ مهره 

ـ شير ربع گرد را روی لوله آب شهر ببنديد. 
ـ سمت ديگر لوله تغذيه کولر را از مهره گلويی عبور داده و سپس روی شير تغذيه ببنديد. 

 نصب شناور

 نصب لوله به شير شناور

به هنگام انجام کار دقت کنيد ذرات شن و ماسه در داخل لوله نباشد، زيرا باعث گرفتگی 
مسير آب خواهد شد. 

ـ از شيلنگ های استاندارد استفاده کنيد.

نكته
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نصب سرريز و تنظيم شير شناور
شيرشناور يک دستگاه کولر آبی را تنظيم کنيد، تمرين فوق را برای انواع شناور کولر انجام 

دهيد. 
ـ درجدول زير تجهيزات مورد نياز را بنويسيد. 

ـ ابتدا سرريز کولر را متصل کنيد. 

تنظيم شير شناور:
 برای جلوگيری از سرريز آب از کولر بايستی شناور سالم و تنظيم باشد. برای تنظيم کردن 

شير شناور ابتدا بايستی کولر در حالت تراز قرار گرفته و به نكات زير نيز توجه شود. 
1  شير فلكه آب کولر را باز کنيد. 

2  تا حدود يک سانتی متر زير سرريز از آب پرکنيد. 

در صورتی که سطح آب تشتک به ارتفاع حدود يک سانتی متر به زير سرريز برسد و شناور 
جريان آب را قطع نمايد شناور تنظيم است. 

کار کارگاهی

تجهيزاتمواد مصرفی

مقدار/تعدادنام وسيلهمقدار/تعدادنام وسيله

 نصب سرريز

تنظيم سطح آب
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شناورها با توجه به نوع آنها نحوه تنظيم متفاوتی دارند، به شكل های زير توجه نماييد. 

اگر  از شناور قطع شد، شناور سالم است و  اگر جريان آب خروجی  از تنظيم  نكته: پس 
جريان آب قطع نشود، ممكن است به يكی از داليل زير شناور درست عمل نكند. 

1 گوی شناورسوراخ است.  

2 جرم در ميان واشر آب بندی و اوريفيس آن قرار گرفته 

3 واشر آب بندی خراب است.  
4  در بدنه اوريفيس خوردگی ايجاد شده

قاَل الّصاِدُق عليه السالم: َمْن َشِرَب ِمْن ماِء الُْفراِت َواَلْقی بَقيََّۀ الُْكوِز خاِرَج الْماِء َفَقْد اَْسَرَف.  
امام صادق عليه السالم فرمود: کسی که آبی را از نهر فرات برای خوردن بردارد و بعد از 

نوشيدن، زيادی آن را بيرون بريزد اسراف کرده است.

 نحوه تنظيم انواع شناور

تنظيم آب پخش کن
تنظيم آب پخش کن يک دستگاه کولر آبی را با توجه به دستور کار زير انجام دهيد. 

تجهيزات موردنياز را درجدول زير واردکنيد:

تجهيزاتمواد مصرفی

مقدار/تعدادنام وسيلهمقدار/تعدادنام وسيله

کار کارگاهی
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برای تنظيم آب پخش کن اقدامات زير را انجام دهيد. 
1 کولر را در حالت تراز قرار دهيد.

2  در حالی که پمپ آب را روشن کرده ايد و آب بر روی ناودانی ها ريخته می شود، پيچ های 

خارج  يا  کم  آن  درزهای  از  آب  که  را  ناودانی  طرف  يک  و  شل  را  ناودانی ها  نگهدارندۀ 
نمی شود مقداری پايين بياوريد تا آب به يک اندازه در تمام طول ناودانی از درزها خارج 

شود و سپس پيچ های نگهدارنده را سفت کنيد.

ناودانی  برس سيمی تمامی درزهای  از  استفاده  با  باشد  کارکرده  کولر  که  نكته: درصورتی 
دريچه ها را تميز کنيد.  

3 برای سرعت عبور آب از سبد صافی، درپوش کف پمپ، چپقی پالستيكی، پمپ، شيلنگ 

رابط، چهار راهی و در آخر لوله های آب پخش را بازديد کرده و در صورتی که خرده پوشال 
درون آنها باشد تميز و آنها را خارج نماييد. 

تنظيم آب پخش کن

ناودانی

اجزای الكتریكی کولر آبی

1 الكتروموتور دمنده 

2 الكترو پمپ  

3 جعبه تقسیم  

4 کلید کنترل 

5 کابل 

الكتروموتور

جعبه تقسيم

الكتروموتورپمپ
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موتورهای الكتریكی

سه  به  مصرفی  جریان  نوع  نظر  از  الكتریكی  موتورهای 
دسته تقسیم می شوند:

1 موتورهای جریان متناوب )AC( 2ـ موتورهای جریان 

AC/DC 3ـ )DC(مستقیم

قرار  استفاده  مورد  صنعت  در  که  موتورهایی  بیشتر 
موتورهای  می باشند.  متناوب  جریان  نوع  از  می گیرند 

جریان متناوب به دو گروه کلی تقسیم می شوند:

انواع موتور جريان متناوب
1ـ تک فاز                                  2ـ سه فاز

 با راه انداز خازنی 
 بدون راه انداز خازنی

الكتروموتور بادزن
الكتروموتور های کولر به طور معمول در دور rpm 1450 تولید می شود، که تحت تأثیر میدان مغناطیسی 
حاصل از سیم پیچ ها، نیروی دورانی الكتروموتور می تواند از طریق شفت، تسمه، کوپلینگ به فن منتقل گردد. 

الكتروموتورهای تک فاز در دو نوع بدون خازن راه انداز و با خازن راه انداز تولید می گردند. 
اصول کارموتور تک فاز

تک فاز  موتورهای  در  راه انداز:  خازن  بدون  الف( 
دّوار  میدان  به  نیاز  موتور  درآوردن  حرکت  به  برای 
می باشد. این میدان مغناطیسی دّوار با یک سیم پیچ 
سیم پیچ  یک  از  منظور  همین  به  نمی آید.  به وجود 
میدان  ایجاد  و  اصلی  سیم پیچ  به  کمک  برای  دیگر 
مغناطیسی دیگراستفاده می شود، که به آن سیم پیچ 

کمكی یا راه انداز می گویند. 
کمكی  سیم پیچ  و  اصلی  سیم پیچ  موتورها  این  در 
راه انداز  سیم پیچ  و  می گیرند  قرار  موازی  به صورت 
نامی  سرعت   75% به  موتور  سرعت  رسیدن  از  پس 
توسط یک کلید تابع دور )گریز از مرکز( از مدار خارج 

1 اسب بخار 
3

تا  1
2

بین  این موتورها  توان  می گردد. 
می باشد. 

موتور بدون خازن راه اندازمدارالكتريكی موتور با کليد گريز از مرکز

سيم پيچ اصلی

سيم پيچ کمكی
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 موتورهای DC/AC نوع دیگری از موتورهای تک فاز می باشند که با تبدل جریان AC به DC مصرف انرژی 
1 مصرف کولر معمولی کاهش داده و تا %60 در مصرف انرژی صرفه جویی می کنند. سرعت این نوع 

3
را به

موتورها در سه وضعیت قابل تنظیم است در حالی که در موتورهای AC معمولی در دو وضعیت قابل تنظیم 
هستند. 

DC/AC جدول مشخصات کولر

کليد گريز از مرکز

ب( با خازن راه انداز: جهت افزایش گشتاور موتور در لحظه راه اندازی، از خازن به صورت سری با سیم پیچ 
کمكی استفاده می شود. خازن مورد استفاده از نوع الكترولیتی با ظرفیت باال می باشد. در مدار سیم پیچ از یک 
کلید گریز از مرکز برای خارج کردن سیم پیچ کمكی و خازن پس از رسیدن به %75 دور نامی استفاده می شود. 

خازنالكتروموتور با خازن راه اندازمدار الكتريكی موتور با کليد گريز از مرکز و خازن

دور کمدور زياد مشترك

مشخصات کولرهای پشت بامی

مدل

قدرت 
خنک کنندگی 
به متر مكعب 

در شرايط 
متعادل

مقدار مصرف 
آب به ليتر 

در ساعت در 
c°35 و 30 

درصد رطوبت 
نسبی

وزنمشخصات موتور
)kg(مشخصات پمپ

قدرت
)وات(
)W(

فرکانسفازسرعت
)Hz(

ولتاژ
)V(

بدون 
آب
)kg(

با آب
)kg(

قدرت
)اسب بخار(

)HP(
فرکانسفاز

)Hz(
ولتاژ
)V(

ACDC -301802418431502304275
1__

10150230

ACDC -6035036302315023066116
1__

10150230

ACDC -8041045370315023083133
1__

10150230
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الكتروپمپ کولر
پروانه

موتور پمپ

خروجی پمپ

پروانه

 الكتروپمپ

1 اسب بخار حدود 12 وات استفاده 
60

برای گردش آب بین تشتک و پوشال ها از یک الكتروپمپ با قدرت 
می شود. 

مشخصات فنی کولر نانو سلولزی )نانو سل پد(

قدرت مدل
خنک کنندگی 
به متر مكعب 

در شرايط 
متعادل

مقدار مصرف آب 
به ليتر در ساعت 
در C˚35 و 20 
درصد رطوبت 

نسبی

وزن مشخصات موتور
بدون 
آب 
)kg(

وزن 
با 

آب 
)kg(

مشخصات پمپ

قدرت 
)اسب 
بخار( 
)HP(

نس فازسرعت کا فر
)Hz (

ولتاژ
)V(

قدرت 
)اسب 
بخار( 
)HP(

فرکانس فاز
)Hz(

ولتاژ
)V(

 AC-CP
7638045

3
4215022083128

1
60150220

در رابطه با ساير مشخصات فنی مندرج در جدول باال با هم گروهی های خود بحث نموده و 
نتيجه را به کالس ارائه نماييد.

بحث کالسی

نقش خازن اصالح ضريب قدرت در بعضی از موتورهای کولر چيست؟
تحقيق
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1 باهم گروهی های خود محل اتصال هريک از سرسيم های کابل را مشخص نماييد. 
2 عدد نوشته شده روی کابل 1/5×4 می باشد مفهوم آن چيست؟ 

بحث کالسی

 تشريح ساختمان کابل کولر:
برای ارتباط الكتریكی کلید مخصوص به کولر از کابل پنج 
انتخاب  نكات زیر در  استفاده می شود و رعایت  رشته ای 

آن ضروری می باشد:
الف( کابل کولر بایستی حتماً یک تكه باشد تا اشكالی از 

نظر الكتریكی پیش نیاید. 
ب( کابل کولر بایستی دارای 5 رشته سیم مفتولی با سطح 

مقطع 1/5 میلی متر مربع باشد.
یا  لوله خرطومی  داخل  در  بایستی  کابل  عبور  ج( مسیر 

پلیمری و در اطراف کانال کولر باشد. 

 د( برای اتصال کابل به کلید از فیش های مخصوص استفاده شود. 

 از عبور کابل در داخل کانال کولر، دودکش يا هواکش فاضالب جداً خودداری نماييد زيرا هوای 
مرطوب سبب کاهش قدرت عايقی کابل و ايجاد برق گرفتگی می نمايد.

1 استفاده از يک کابل پنج رشته با اتصال بدنه در کليه دستگاه های برقی الزم و ضروری 
است. 

2 رنگ سيم ارت در کابل ها زرد با يک نوار سبز می باشد. 

نكته

نكته

سر سيم يا فيش مخصوص و ابزار پرس

شكل کابل کولر
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1 کاربرد هريک از سرسيم های نشان داده شده در شكل را مشخص و به صورت يک پوستر 
به کالس ارائه دهيد. 

2 از چه روش ديگری به جز سرسيم برای اتصال سيم ها می توان استفاده نمود. 
3 کابل ها براساس استاندارد از لحاظ جنس به چند دسته تقسيم می شوند و چگونه می توان 

تشخيص داد چه کاربردی دارند. 

تحقيق

جعبه تقسيم و ترمينال: ارتباط الكتروموتور دمنده، پمپ و خازن از طریق جعبه تقسیم یا ترمینال به کابل 
پنج رشته ای صورت می گیرد. این جعبه دارای یک درپوش بوده و محل استقرار آن در داخل اتاقک کولر است. 
در طرفین بعضی از ترمینال ها حروف یا اعدادی نوشته شده که راهنمای خوبی برای اتصال صحیح سیم ها 

به آن است. 

جعبه تقسيم کولرآبی
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انواع کليد کولر آبی:
نوع کولر  این  )اتاقی( است.  نوع کلید در کولرهای پرتابل  الف( کليد کولر )سلكتوری(: مورد استفاده  این 
دارای یک الكتروموتور تک فاز یک دور می باشد که محور این الكتروموتور هم زمان پمپ آب و دمنده کولر را 
به حرکت در می آورد. با گردش سلكتور از حالت خاموش به ماکزیمم دور موتور تغییر کرده و میزان آب دهی 

و هوای ارسالی را زیاد می کند. 

برای  نوع کلید  این  ب( کليد کولر آبی معمولی: در 
راه اندازی الكتروپمپ یا پمپ آب الكتروموتور دو دور 
و کنترل دورهای آن از سه کلید قطع و وصل استفاده 

می گردد.

کليد سلكتوری کولر پرتابل

کولر پرتابل

بهترشدن  هرچه  برای  هوشمند:  کنترل  کليد  پ( 
عملكرد کولرهای آبی امروزه ازکنترل هوشمند به جای 

کلیدهای معمول در ساختمان ها استفاده می گردد. 
به واسطه مجهز بودن این کلیدها به کنترل دمای اتاق 
دستگاه  شدن  خاموش  و  روشن  امكان  )ترموستات( 
و  بوده  امكان پذیر  تنظیم شده  دمای  به  رسیدن  با 
در  اتوماتیک  راه اندازی  قابلیت  داشتن  همچنین 
زمان های از قبل تعیین شده و یا خاموش کردن آن در 
زمان های مشخص و کنترل از راه دور از مزیت های 
استفاده از این نوع کلید به شمار می رود که می تواند 
جایگزین  سیم کشی  در  تغییری  هیچ گونه  بدون 

کلیدهای فعلی گردد. 

کليد کولر آبی معمولی

کليد هوشمند کولر آبی

چرخش قاب بدنه کولر

خاموش
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با توجه به نقشه مدار برقی کولر آبی به وسيله کليدهای دوپل و تبديل، مراحل سيم کشی را 
بررسی و به هم کالسی های خود توضيح دهيد.

بحث کالسی

باتوجه به نقشه مداربرقی کولر آبی مراحل سيم کشی را بررسی و به هم کالسی های خود 
توضيح دهيد. 

راهنما 
Nph فاز و نول

 F فيوز
 MTR موتور کولر

 P موتور پمپ 
SWITCH قسمت کليد 

COOLER قسمت کولر

 TER ترمينال کولر
 SW کليد کولر

 COM و LO و HI مشترك کند، تند

بحث کالسی

 مدار برقی کولر به طور نردبانی

راهنما 
L2L1 فاز و نول

F فيوز
SW1 کليد دوبل

SW2 کليد تبديل
MTR1 موتور کولر

موتور   MTR2
پمپ
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باتوجه به نقشه برقی هوشمند کولر آبی مراحل سيم کشی را بررسی و به هم کالسی های 
خود توضيح دهيد. 

بحث کالسی

مدار کليد هوشمند کولر آبی

درسيستم هوشمند حتمًا کابل برق کولر و کليد کنترل مجزا باشد.
توجه

اتصال کابل دستگاه
برابر دستور کار زير کابل يک دستگاه کولر را متصل کنيد. 

تجهيزات مورد نياز را در جدول زير واردکنيد. 

تجهيزاتمواد مصرفی

مقدار/تعدادنام وسيلهمقدار/تعدادنام وسيله

کار کارگاهی

اعالم نمايش دمای محيط توسط نمايشگر

اعالم نمايش دمای تنظيمی روشن شدن کولر توسط نمايشگر

اعالم فعال بودن حالت اتوماتيک
روشن و خاموش نمودن تغذيه دستگاه

فعال کردن حالت اتوماتيک )ترموستاتيک(

تغيير سرعت کولر از راه دور

روشن و خاموش کردن کولر از راه دور

                   آنتن

نمايشگر دمای محيط، دمای روشن 
شدن و دمای خاموش شدن کولر

محل بستن سيم نول
محل بستن سيم فاز 

محل بستن سيم پمپ
محل بستن سيم دور تند
محل بستن سيم دور کند

سنسور دما
روشن و خاموش کردن دستی کولر

تنظيم دمای خاموش شدن کولر 

تنظيم دمای روشن شدن کولر

اعالم نمايش دمای تنظيمی خاموش شدن کولر توسط نمايشگر

تغيير سرعت دستی کولر
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دستورکار
با  و  شل  را  الكتروموتور  پيچ های  نبودن،  تنظيم  صورت  در  و  کنترل  را  تسمه  1 سفتی 

حرکت موتور به سمت جلو و عقب سفتی تسمه را تنظيم کنيد. 

2 کابل کولر را به محل ترمينال ها روی کولر ببنديد. 

آزمايش سفتی تسمه

پيچ های تنظيم موتور

پيچ های تنظيم

ترمينال برق کولر

28mmـ19
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3 کابل دستگاه را به کليد داخلی ساختمان برابر نقشه کارخانه دستگاه متصل کنيد. 

 کليد کولرآبی

نصب و تنظيم الكتروموتور پمپ
يک دستگاه الكتروپمپ کولر را نصب و راه اندازی نماييد. 

ـ تجهيزات مورد نياز را در جدول زير وارد کنيد:

تجهيزاتمواد مصرفی

مقدار/تعدادنام وسيلهمقدار/تعدادنام وسيله

دستورکار
1 يک دستگاه الكتروپمپ کولر را در محل نصب نماييد. توجه کنيد در مدل های مختلف 
شيوۀ نصب متفاوت است. به طور مثال در نمونه شكل زير توسط دو عدد خار روی بدنه 

کولر نصب می گردد. 

کار کارگاهی

محل نصب پمپ روی بدنهاجزای الكتروپمپ کولر

محل نصب
اتصال بدنه

درپوش محافظ
اتصال به شيلنگ 

آب پخش کن 

محل اتصال 
به بدنه کولر
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2 از سالم بودن توری محافظ مطمئن شده و پمپ را درون آن قرار دهيد. 

3 شيلنگ آب پخش کن را به محل اتصال پمپ وصل نماييد. 

4 سيم برق پمپ را به محل تعيين شده در ترمينال کولر متصل کنيد.

 سبد آشغال گير پمپ کولر

اتصال شيلنگ آب پخش کن به پمپ

 توضیح انواع دریچه هوا و اثر تنظیم آن در طول پرتاب

هوای سردی که توسط کولر و از طریق کانال های توزیع هوا به محل مصرف هدایت می شود، به یكی از دو 
روش سقفی و دیواری توزیع می گردد. سازندگان وسایل توزیع هوا، با توجه به نیازهای کاربردی، معماری، 
ساختمان و کارآیی، انواع مختلفی از دریچه ها را تولید می نمایند. این نوع دریچه ها دارای دمپر قابل تنظیم 
هستند که یا در سقف نصب می شوند و به آنها )دیفیوزر سقفی( می گویند و یا در دیوار نصب می شوند که به 

دریچه دیواری )ریجیستور( معروف هستند. 
الف( دریچه های سقفی که بعضی از مدل های آن در شكل صفحه بعد نشان داده شده است، در انواع گرد، 
در  و  می شوند  ساخته  سقف  نوع  با  هماهنگی  برای  مشبک  صفحات  یا  خطی  نیم دایره،  مستطیل،  مربع، 

سیستم های گرمایی و سرمایی کاربرد وسیعی دارند. 
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ب( دریچه های دیواری اگر دارای پره افقی یا عمودی باشند و امكان تنظیم حرکت هوا در جهت عمودی یا 
افقی و یا عمودی و افقی آنها وجود داشته باشد، گریل نامیده می شوند و اگر عالوه بر امكان تنظیم مقدار 
هوا به وسیله دمپر نیز وجود داشته باشد، به آنها رجیستر می گویند. در شكل زیر انواع دریچه های دیواری را 

مالحظه می نمایند. 

دريچه های سقفی

 دريچه های ديواری
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علت تنوع طرح های فوق چيست؟
بحث کالسی

چگونگی تنظيم اين دريچه به چند صورت امكان پذير است و آيا امكان استفاده از کنترل 
هوشمند نيز در آنها امكان پذير است. 

تحقيق

تنظيم دريچه ها
هريک از دريچه های داخلی را تنظيم کنيد. 

تجهيزات مورد نياز را در جدول زير وارد کنيد:

تجهيزاتمواد مصرفی

مقدار/تعدادنام وسيلهمقدار/تعدادنام وسيله

تنظيم دريچه های کولر در ساختمان معموالً به صورت دستی و با تغيير زاويه پره ها به صورت 
افقی يا عمودی و يا هردو حالت انجام می شود. هرچقدر زاويه پره افقی کوچک تر شود 
طول پرتاب کوتاه تر و هرچقدر زاويه پره افقی بزرگ تر شود طول پرتاب بلندتر می گردد. 
پره های عمودی جهت هوادهی به سمت چپ و راست معموالً دسته قابل تنظيم ندارند و به 

تنهايی بايد هريک از پره ها را تنظيم نمود. 

کار کارگاهی
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راه اندازی کولر
يک دستگاه کولر آبی را برابر دستور کار زير نصب و راه اندازی نماييد. 

تجهيزاتمواد مصرفی

مقدار/تعدادنام وسيلهمقدار/تعدادنام وسيله

دستورکار
1 شيرآب کولر را باز کرده تا سطح آب به يک سانتی متری زير دهانه سرريز برسد و شناور 

را تنظيم کنيد. 
2 محل مخصوص ياتاقان های کولر را روغن کاری نماييد. 

3 دريچه های کولر را پس از بازديد پوشال ها در محل خود قرار دهيد و درصورتی که نياز 
به تعويض دارند آنها را تعويض نماييد. 

کار کارگاهی

محل روغن کاری ياتاقان
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ُۀ بَطٍن َو ُحسُن ُخلٍق؛ نیا َو اآلِخَرِة ِصدُق َحدیٍث وَ   أَداُء أَمانٍَۀ َو ِعفَّ  أَربٌَع َمن أُعطَیُهنَّ َفَقد أُعطَی َخیَر الدُّ
چهار چیز است که به هر کس داده شود خیر دنیا و آخرت به او داده شده است: راستگویی، ادای امانت، 

حالل خوری و خوش اخالقی. 
تصنیف غررالحكم و دررالكلم ص 217، ح 4282

4 کليد پمپ آب کولر را روشن کنيد. 
5 مطمئن شويد که تمام سطح پوشال به صورت يكنواخت خيس می شود. 

6 يک پارچه که کمی مرطوب است را جلوی دريچه های کانال اتاق قرار دهيد. 
7  موتور کولر را روشن کنيد تا تمام گرد و غبار احتمالی درون کانال توسط پارچه مرطوب 

جذب شود. 
توجه:

مدار  غير اين صورت  در  باشد  نداشته  فاز  که  کنيد  چک  را  کولر  بدنه  فازمتر  يک  با   1
سيم کشی را چک نماييد. 

2 دقت کنيد که از شيلنگ های رابط آب بر روی موتورها نشت نكند زيرا باعث سوختن 
آنها خواهد شد. 

3  روغن کاری ياتاقان ها در طول فصل تابستان هر چند وقت يک بار انجام شود تا ياتاقان ها 
فرسوده نشوند. 

4  پس از راه اندازی دقت کنيد از محل درها يا سرريز آب بر روی پشت بام نشت نمی کند.

دربرخورد با مشتری درهمه حال حق رابه او بدهيد و در کار خود صداقت داشته باشيد. 
نكته
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ارزشيابي شايستگي نصب و راه اندازی کولرآبی

 شرح کار:
ـ ساخت پایه 
ـ حمل و استقرار کولر 
ـ اتصال هوای کولر 

ـ اتصال آب
 ـ اتصال برق و راه اندازی 

استاندارد عملكرد:
نصب و راه اندازی کولرآبی به صورت محكم، تراز، آب بند، هوابند و کنترل عملكرد آن

شاخص ها:
ـ ساخت پایه و شاسی با توجه به ابعاد کولر به صورت محكم 

ـ حمل و استقرار دستگاه به محل نصب با توجه به شرایط محل نصب و روش دمونتاژ کولر
ـ اتصال کولر به کانال هوا به صورت هوابند
ـ اتصال کولر به شبكه آب به صورت آب بند
ـ اتصال کولر به شبكه برق به صورت ایمن

ـ راه اندازی کولر برابر دستورالعمل 
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط:کارگاه تأسیسات استاندارد و بام مسقف روی آن که کانال کشی انجام شده باشد و پریز برق تک فاز برابر نقشه آماده شده باشد و یک 
شیر آب روی بام به انضمام لوازم ایمني و سیستم سرمایشي و گرمایشي ایمن

زمان: 6 ساعت 
ابزار و تجهیزات:

نقشه کارـ دستورالعمل سازنده ـ کولرآبی پشت بامی روبه رو زن ـ دستگاه جوشكاری برق ـ سنگ فرزـ لوله گالوانیزه ـ ابزار لوله کشی  ـ مولتی 
مترـ دریل و مته ـ پیچ گوشتی ـ فازمترـ انبرپرچ کن ـ میزکار نوارتفلون ـ رابط اتصال هوا )برزنتی یا پارچه ای الستیكی(ـ پرچ

معيار شايستگی

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله کاررديف

1ساخت پایه1

1استقرار دستگاه2

2اتصال کانال به هوا3

2اتصال به شبكه لوله کشی آب4

1اتصال به شبكه برق5

2راه اندازی کولر6

شايستگي هاي غير فني، ايمني، بهداشت، توجهات زيست محيطي 
و نگرش:

1ـ شناخت فناوری های مناسب
2ـ به کارگیری لباس کار، عینک، ماسک، دستكش و کفش ایمني

3ـ رعایت اصول ایمنی فردی و دستگاه
4- دقت در درست بستن سرسیم ها

5  ـ توجه به آلودگی جوش کاری

2

*میانگین نمرات
*حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و کسب شايستگي، 2 مي باشد.
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استان هاي شرکت کننده در اعتباربخشي
1ـ فارس

2ـ کردستان
3ـ قم

4ـ مازندران
5 ـ گلستان

6 ـ کرمانشاه
اسامي هنرآموزان فعال در اعتباربحشي

1ـ حسين اکرام فرد )استان قم(
2ـ سيد وحيد سجادي )استان قم(

3ـ امين مرادي )فارس(
4ـ عبدالرحمن نظري )گلستان(


