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  به نام ایزد یکتا
  :مشتري گرامی

به خانواده بزرگ مصرف  کنندگان محصوالت گروه صنعتی  از حسن انتخاب حضرتعالی ورود شمارابا تشکر 
  .یمتبریک عرض می نمایراهواسازان صبا

  .دستگاه دفترچه به دقت مطالعه فرموده و نکات مهم آن را به خاطر بسپارید از خواهشمند است ، قبل از استفاده
درخواستتان اعالم  ارائه قطعات یدکی ، موارد زیر را جهت گارانتی.ارائه خدمات سرویس ر صورت نیاز بهد

  .فرمایید
  .مدل و شماره سریال دستگاه را مشخص نمایید.  1
  .و تعداد آنرا مرقوم فرمایید کاالو اسم  فنی کاال شماره.  2
ا نمایندگیهاي مجاز فروش و یق دفاتر فروش و یشما می توانید از طر.نحوه تحویل را مشخص نمایید.  3

  ات جانبی هواي فشرده مرتفع سازیدپس از فروش کلیه نیاز خود را در رابطه با کمپرسور و تجهیزخدمات 
  فراوان گروه صنعتی هواسازان صبا با سپاس  
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  :مقدمه 
یگزین هواي فشرده به عنوان جا ژيانربا توجه به جایگاه ویژه پنوماتیک در صنعت مدرن جهان و انتخاب 

سال تجربه کاري در  40مطمئن و کار آمدتر نسبت انرژیهاي گوناگون، گروه صنعتی هواسازان صبا با بیش از 
این رشته از صنعت با تلفیق تکنولوژي روز دنیا توانسته به کامل ترین مجموعه تولید هواي فشرده و تجهیزات 

  .جانبی آن در کشور عزیزمان تبدیل گردد
ر پیستونی به بخشی از تولیدات هواسازان صبا وارد شده اید که میتوان آنرا نقطه اتکاء این شما با تهیه کمپرسو

مجموعه نامید، چرا که این مجموعه بعنوان اولین تولید کننده کمپرسور پیستونی در ایران بر این مدعاست که 
نیروي توانمند  ونیزکنار خود تکنولوژي روز مدرن دنیا و بهترین مارکهاي معتبر تولید کننده کمپرسور را در 

کارشناسان ایرانی را همراه دارد و توانسته محصولی را بر پایه استانداردهاي روز جهانی به بازار معرفی نماید تا 
نی از از خرید ماشینی مطمئن با سطح استهالك بسیار پایین و عمر بسیار طوال انتخاب خودشما مشتري گرامی با 

دید کارشناسانه شما مشتري گرامی بر آن شدیم نکات مهم را در  به لذا با توجه.شیدخرید خود آسوده خاطر با
  .باره آشنایی با قطعات کمپرسور پیستونی و نحوه راه اندازي و کار با آن را در این مجموعه گردآوري نماییم

  با تشکر از انتخاب شما گروه مهندسی و تحقیقات تولید هواسازان صبا
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  ي و نصبراه انداز) الف 
  حمل و نقل کمپرسور

کمپرسور هاي . کمپرسور باید بصورت عمودي و در وضعیتی تراز که خسارتی به آن وارد نشود حمل گردد
  .میکند تر مجهز به چرخ و دسته میباشند که حمل و نقل دستگاه را ساده ACM350الی   ACM80مدل 

  
  نصب دستگاه 

ان باال کار کند، دستگاه میبایست در محیط مناسب نصب گردد که براي اینکه کمپرسور بدون مشکل و با راندم
  : موارد زیردر این خصوص توصیه می گردد

و  رفتهتهویه محل کمپرسور باید بنحوي انجام گیرد که در معرض گرد و خاك، رطوبت و غیره قرار نگ.  1
  .استفاده باشد موردهواي کمپرسورخانه در جریان با دماي مناسب 
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به این خاطر (الزم نیست در زمین تثبیت گردد در صورتیکهمپرسوررا در یک سطح کامالً تراز قرار دهید ک. 2 

  )به حد کافی صورت پذیرفته است  تلورانس ماشین کاریهاکه دقت 
  )متر مستقیم  20حداکثر .(کمپرسور نباید خیلی دور از محل مصرف قرار گیرد.  3
   .رق وصل نمایید اطالعات مربوطه را بدقت مطالعه نمائیدقبل از اینکه کمپرسور را به ب.  4
  .وصل نمایید هوا خروجی باد را به خط مصرف شبکه.  5
را  ورودي دستگاه در صورت سه فاز بودن کمپرسور، کابل. دو شاخه برق کمپرسور را به پریز وصل کنید .  6

  .به برق وصل کنید
  .باشد کمپرسور روشن میشود یا حداقل فشار تنظیم شدهتمسفرا 6در صورتی که فشار مخزن پائین تر از .  7
  .در زمان استارت کنترل کنید جهت چرخش مطابق با فلش نصب شده روي دستگاه باشد.  8
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  :جدول نحوه انتخاب کابل و فیوز
Motor data 

  قدرت الگترو موتور
Full Load 

  حداکثر جریان
Thermal relay range 

 
  جریان مصرفی

Wire cro ss section 
  سایز سیم کابل ورودي

Max.pre -fuse 
  فیوز قبل از دستگاه

 
 
kW  

 
 
HP  

 
 
A  

Direct 
Start 
A  

Star/delte 
Start 
A  

To 
From direct 
Min.mm 2  

To 
Star/delte 
Min.mm 2  

Diect 
Start 
Max.A  

Star/delte 
Start 
Max.A 

0.55  0.75  1.3  1.2-1.9   -  1.5    10   -  
0.75  1.0  1.7  1.8-2.8   -  1.5    10   -  
1.1  1.5  2.4  1.8-2.8   -  1.5    15  -  
1.5  2.0  3.2  2.7-4.2   -  1.5    15   -  
2.2  3.0  4.8  4.0-6.2   -  2    25   -  
3.0  4.0  5.9  4.0-6.2   -  2.5    25  -  

4.0  5.5  7.5  6.0-9.2  4.5-6.2  2.5  1.5  32  25 
5.5  7.5  10.4  8.0-12.0  6.2-9.2  2.5  1.5  40  32 
7.5  10.0  13.8  11.0-16.0  8.0-12.0  4  2.5  63  32 
11.0  15.0  19.8  19.0-25.0  11.0-16.0  6  4  80  63  
15.0  20.0  26.9  24.0-32.0  15.0-20.0  6  4  80  63  
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  معرفی قطعات اصلی کمپرسورهاي مدل خوابیده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 WheeL  چرخ  1

  Water trap valve  شیر تخلیه آب داخل مخزن   2
  Air Tank  مخزن  3
  Safety valve  سوپاپ اطمینان   4
  Non return valve  شیر یکطرفه   5
  Oil drain valve  شیر تخلیه روغن  6
  Oil inlet  ختنمحل روغن ری  7
  Air filter  فیلتر هواکش  8
  Belt  تسمه  9

  Motor  الکترو موتور  10
   Belt cover  حفاظ  11
  Pressure switch  کلید اتومات  12
  Cable  کابل برق  13
  Pressure gouge  مانومتر  14
  Screw control handle  پیچ تنظیم دسته  15
  Handle  دسته  16
  Air OutPut Valve  هوا شیر خروجی  17
  Rubber Foot  الستیک پایه  18
  Silent Cabinet  کابینت بی صدا 20
 Bare block  بلوکه هواساز 19

 Specification plaque  پالك مشخصات فنی 21

 Protection panel  تابلو محافظت 22

 CHASSIS  شاسی 23
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  اصلی مدل ایستاده با شاسی جدا از مخزن 
 Air Tank  مخزن  1

  Pressure switch  کلید اتومات   2
  Pressure gauge  مانومتر  3
  Safety valve  سوپاپ اطمینان   4
   Non return valve  شیر یکطرفه   5
  Air filter  اکش فیلتر هو  6
  Belt cover  حفاظ  7
  Belt  تسمه  8
  Motor  الکترو موتور  9

 Plate  شاسی  10

  Rubber foot  لرزه گیر  11
  Oil glass  شیشه روغن نما  12
   Oil inlet  محل روغن ریز  13
  Delivery hose  شلیلنگ رابط  14
   Water trap valve  شیر تخلیه آب داخل مخزن  15
  Air Out Put Valve  هوا  شیر خروجی  16
 Specification plaque  پالك مشخصات فنی 17
 Protection panel  تابلو محافظت  18

 Handle  دسته 19
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Quantity Description Ref.No 

1 CRANKCASE 1 
1 BEARING 2 
1 SCREW 3 
1 CRANK BALANCE 4 
3 PISTON POD 5 
3 BEARING 6 
1 CRANKSHAFT 7 
1  BEARING 8 
1 BEARING 9 
1 CONTA 10 
1 CRANKCASE COVER 11 
6 SCREW 12 
1 OIL SEAL 13 
1 SUMP DISCHARGE 14 
1 NUT 15 
3 WRIST PIN 16 
6 RING 17 
3 PISTON 18 
3 OIL RING 19 

12 COMPRESSION RING 20 
3 GASKET 21 
3 110 Q CYLINDER 22 

12 SCREW 23 
3 GASKET 24 
3 CYLINDER HEAD 25 

12 SCREW 26 
6 COPPER WASHER 27 
3 SUCTION VALVE 28 
3 PRESSURE VALVE 29 
3 VALVE COVER 30 
3 VALVE COVER 31 
3 CYLINDER HEAD COVER 32 
6 SCREW 33 
1 GASKET 34 
1 BACK FLANGE 35 
1 GASKET 36 
4 SCREW 37 
4 SCREW 38 
1 CRANKCASE BACK COVER 39 
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LINIT 
PER ASSY 

Description Ref.No 

2 SCREW 1 
1 FILTER ELEMENT 2 
1 FILTER COMPLETE 3 
2 SCREW 4 
6 SCREW 5 
1 CYLINDER HEAD 6 
1 DISCHARGE ELBOW 3/4"-16UNF 7 
1 DISCHARGE ELBOW 1/2" GAS 8 
1 GASKET,AFTERCOOLER,HEAD 9 
1 GASKET,VALVE PLATE-HEAD 10 
1 GASKET,VALVE PLATE-CYLINDER 11 
1 GASKET, CRANKCASE- CYLINDER 12 
2 GASKET, CRANKCASE COVER 13 
1 GASKET, SUMP PLATE 14 
1 ASSY , VALVE PLATE 15 
1 OIL FILLER/BREATHER 16 
1 CYLINDER 17 
8 SCREW 18 
1 CRANKCASE COVER 19 
1 BEARING 20 
1 SCREW 21 
1 WASHER,OLD DRAIN 22 
1 CRANKCASE 23 
1 SUMP PLATE 24 
6 SCREW 25 
6 SCREW 26 
2 CONNECTING ROD 27 
2 PISTON 28 
2 WRIST PIN 29 
4 CIRCLIP 30 
2 SET, RING 31 
1 AFTERCOOLER 32 
1 OIL LEVEL,SIGHT GLASS 33 
1 CRANKSHAFT 34 
1 BEARING 35 
1 DIL SEAL 36 
1 CRANKCASE COVER 37 
1 BELT TWHEEL 38 
1 WASHER,BELTWHEEL 39 
1 SCREW, BET WHEEL 40 
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  نکات ایمنی 

این کار را . از کار مداوم دستگاه جلوگیري کنید و اجازه بدهید دستگاه در حین کار ، مدتی استراحت داشته باشد.  1
میتوانید با انتخاب صحیح کمپرسور نسبت به مصرف و نیز انتخاب مخزن نسبت به نوع فعالیت تعیین کنید در این مورد 

دقیقه استراحت  15دقیقه کارکرد ،  60بهترین زمان کارکرد مناسب هر . ( ریدمیتوانید از کارشناسان ما کمک بگی
  )در خالل کارکرد کمپرسور می باشد کامل دستگاه

  .کمپرسور را در معرض گرد و غبار قرار ندهید. 2
  .آفتاب یا بارندگی و رطوبت قرار ندهیدمستقیم کمپرسور را در معرض نور .  3
  .ر دهید که بسهولت قابل دسترسی باشدکمپرسور را در جائی قرا.  4
آن اطمینان حاصل صحیح هر چند مدت حلقه سوپاپ اطمینان را براي لحظه اي کشیده و رها کنید تا از عملکرد .   5

  .نمایید
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یا روزنه زیر کلید در صورتی که بعد از خاموش شدن صداي تخلیه باد براي مدت زیادي از قسمت شیر برقی .  6
نموده و در صورت شنیده شد، بعد از تخلیه کامل باد داخل مخزن ، شیر یکطرفه آن را باز و تمیز دستگاه اتوماتیک  

  .مشاهده خرابی لوازم داخل شیر یکطرفه نسبت به تعویض آن اقدام کنید
 فیلتر مناسبی وخشک و تمیز احتیاج دارید، میتوانید بر حسب حجم کمپرسور، درایر هواي در صورتی که به.  7

  .را در مسیر خروجی هوا قرار دهید
  .متر تجاوز ننماید 6در مورد کمپرسورهاي تکفاز سعی نمایید فاصله دستگاه از کنتور برق از .  8
از کنترل برق صنعتی استفاده نمائید و چنانچه برق محل استفاده "  براي استفاده از کمپرسورهاي تکفاز حتما- 9

یز کابل ورودي دستگاه را افزایش داده بعالوه از فیوز کنتور برق ورودي شما داراي کنتور صنعتی نمی باشد سا
  .محل استفاده یک کابل مستقیم براي دستگاه وصل کنید

  .)توجه نمائید که این کابل نبایستی خیلی طوالنی باشد(
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  تعمیر کمپرسور
  .از ابزار مناسب استفاده نمایید

د شیمیایی استفاده میکنید، دستورالعملهاي تولید کننده را خوب مطالعه کنید زمانیکه براي تمیز کردن و شستشواز موا.  1
  .تا به کمپرسورزیانی نرسد

  .بر روي کمپرسور، هیچ گونه تغییرات و تعدیلی انجام ندهید.  2
  .دستگاه ندارید با سازنده تماس حاصل کنیددر صورتی که اطالعات کافی از عملکرد .  3
  .نمائید استفادهگروه صنعتی هواسازان صبافقط از قطعات اصلی .  4

  اصول کار کمپرسور هاي پیستونی) ب
اصول کار در کمپرسورهاي پیستونی تا حدود زیادي مشابه ماشینهاي احتراقی است با این تفاوت که در ماشینهاي 

ن میراند و این نیرو توسط را به پاییاحتراقی، نیروي تراکم ایجاد شده توسط سوختن بنزین در قسمت فوقانی پیستون ، آن 
شاتون به میل لنگ منتقل میگرد در صورتی که در کمپرسورهاي پیستونی نیروي محرك توسط الکترموتور ایجاد شده 

نیروي چرخشی الکترو موتور توسط میل لنگ به حرکت رفت و برگشتی . و توسط تسمه به میل لنگ منتقل میشود
سوپاپهائی تعبیه شده که در هر رفت و  ال میگردد در قسمت فوقانی پیستوناعم و از طریق شاتون به پیستون تبدیل شده 
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و آن را از طرف دیگر با فشار ) محفظه تراکم (برگشت پیستون، مقداري از هوا را از طرفی به داخل سیلندر کشیده 
  .یردخارج می سازد این هواي فشرده بوسیله لوله به مخزن هدایت میشود تا مورد استفاده قرار گ

  
  بلوکه هواساز

بلوکه هواساز به مجموعه قطعاتی اتالق میشود که با دریافت نیروي محرکه چرخشی مسئولیت تولید هواي 
  :  اصلی عبارتند از  آن فشرده را دارد قطعات
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 .دارد و میل لنگ و شاتون در آن حرکت میکنند دمحفظه اي که در آن روغن وجو: لکارت •
ي چرخشی را به رفت و برگشتی تبدیل میکند و در واقع محور اصلی حرکت بلوکه هواساز نیرو: میل لنگ  •

  .است
 .نیروي رفت و برگشتی میل لنگ را به پیستون منتقل میسازد: شاتون •
 .هوا را در داخل سیلندر متراکم و به خارج از سیلندر هدایت میکند: پیستون  •
 .کم هوامحفظه حرکت پیستون و دریافت و ترا: سیلندر  •
 پیستون دریچه        داراي دریچه ورودي و خروجی هوا میباشد بطوري که زمان پائین رفتن : صفحه سوپاپ  •

  ورودي را باز نموده تا هوا داخل سیلندر گردد و زمان باال آمدن پیستون دریچه خروجی را باز نموده و          
  .به مخزن  هدایت میکند

 
 .سوپاپ نصب میگردد و هواي ورودي و خروجی را تفکیک میکنددر روي صفحه  : سر سیلندر  •
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 سوپاپ خطر •

از حدمجاز بیشتر گردد  فشار مخزن به هر دلیلی بر روي مخزن نصب شده و در صورتی کهسوپاپ اطمینان 
صورت عدم وجود یا خرابی این قسمت خطر احتمالی  در. بصورت اتوماتیک باز شده و هواي آن را تخلیه میکند

  .سور را تهدید میکندکمپر
 پرشر سوئیچ  •

 
این قطعه داراي دو پارامتر تنظیمی حد فشار . این قطعه فشار مخزن را کنترل نموده و قابل تنظیم میباشد •

  .و شرایط زیر را دارد . میاشد)  Pmax(و حد فشار باال )  Pmin(پائین 
3 <Pmin <8, 6 <Pmax <10, Pmax – Pmin < 2  

 باشد کمپرسور روشن شده تا فشار مخزن را Pminائین تر از در صورتی که فشار پ

به نحوي مطلوب تنظیم گردیده است ، از ) پرشر سوئیچ(کلید اتوماتیک   : توجه  .برساند Pmaxبه  
در صورتی که به فشارهاي دیگري نیاز دارید از افراد . دست زدن یا تنظیم مجدد آن جداً خودداري کنید
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طر در غیر اینصورت خ. کمک بگیرید ت پس از فروش گروه صنعتی هواسازان صباشناسان خدمارو کا مجرب
  احتمالی بعهده سازنده نمیباشد

  مراقبت و نگهداري) ب 
  برنامه مراقبت 
  ساعت کار 250هر   ساعت کار 600هر   ساعت کار 150هر   ساعت کار 100هر   روزانه  عملیات
          √  سطح روغن کنترل شود
      √      روغن تعویض گردد

        √    فیلتر هوا تعویض گردد
          √  تخلیه آب مخزن

    √        کنترل تسمه
      √      روغن کنترل شود نشتی

    √                    کنترل سوپاپ خطر و شیر یکطرفه  
  √                    سرویس کلی
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واقص را کامالً بر طرف را مطلع کنید تا ن واحد خدمات پس از فروش مجموعهدر صورت هر گونه مشکل بالفاصله .  
  .متفرقه استفاده نکنید   نماید و بهیچ وجه از قطعات 

زمانهاي یاد شده در جدول فوق براي فیلترها ، روغن و تخلیه آب مخزن براي شرایط نرمال تعیین گردیده و در صورت .  2
  .گرددآلودگی محیط و شرایط سخت این مدت کوتاه تر می

ر و روغن در صورت استفاده از انواع غیر اصلی و غیر تأئید سازنده زمان تعویض کاهش وروي عمر تعویض فیلت با در رابطه.  3
  .کارکرد دستگاه تأثیر مستقیم می گذارد

 تعویض روغن  •

تعبیه  کارتلدرقسمت تحتانی  هواساز می بایست از طریق لوله اي که واحد مراقبت،روغن برنامهطبق جدول 
به مقدار یک دوم شیشه روغن ) کمپرسور اصلی روغن ( کمپرسوروغن مخصوصروگردیده بطورکامل تخلیه

  .نما جایگزین گردد
  )مطابق شکل (
 
 
 

 

oiL 
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 تخلیه آب •

آب داخل مخزن را از طریق درپوش یا شیري که در قسمت ) نسبت به رطوبت هوا(طبق جدول برنامه مراقبت 
ه شیر تخلیه میباشد بهتر است این کار را زمانی مخزن مجهز ب تیکهدر صور. تحتانی مخزن قرار دارد تخلیه کنید

  .هوا در داخل مخزن وجود دارد انجام دهید تا فشار هوا به تخلیه کامل آب کمک کندمقدار کمی که 
  

  .در صورتی که محل تخلیه با درپوش بسته شده حتماً هواي مخزن را تخلیه و بعد در پوش را باز کنید : تذکر
  تعویض فیلتر هوا  •

 هوا را  میبایست فیلتر) نسبت به محیط کار (دول برنامه مراقبت طبق ج

 سرویس نمایید و   که در قسمت فوقانی سر سیلندر قرار گرفته تمیز و

  .در صورت فرسودگی بیش از حد و پارگی آن را عوض کنید
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وده و در صورتی  که شیر یکطرفه اشکال پیدا کند الزم است آن را باز نم:سرویس شیر یکطرفه  •

  زیر عمل کنیدد براي این کار الزم است به صورت سرویس کنی
   .ا قطع کنیدرابتدا جریان برق کمپرسور .  1
  .باد داخل مخزن را کامالً تخلیه کنید.  2
  .شیر را باز کرده و فنر و پیستون آن را در آوریدتحتانی در پوش .  3
  
  
فرم خود را دست داده  یا الستیک داخل شیر یکطرفهتفلون در صورتی که . آنها را تمیز و گریس کاري کنید.  4

  .آن را عوض کنید
  .در داخل شیر را تمیز کنید یا الستیک محل قرار گرفتن تفلون.  5
  .فنر و پیستون را در محل خود قرار داده و درپوش را ببندید.  6
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                            تعویض و کشیدگی تسمه 
  

راقبت کشیدگی تسمه را کنترل و در صورت مشاهده پارگی در قسمتهاي  داخلی تسمه آن  طبق جدول برنامه م
  :زیر تعویض کنیدرا به  روش 

  .ابتدا جریان برق به کمپرسور راقطع کنید.  1
  .را باز کنید تسمه ها حفاظ.  2
  .رها شود) ها(تا تسمه  پیچهاي ریل الکترو موتور را شل کرده و الکتروموتور را بسمت واحد هواساز برانید.  3
  تسمه ها را عوض کنید.  4
.  
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  .محکم شود) ها(الکترو موتور را به سمت مخالف واحد هواساز بکشید تا تسمه .  5
  .آنگاه پیچهاي الکترو موتور را بسته و حفاظ را در جاي خود قرار دهید و محکم ببندید.  6

 
 متعلقات جانبی •

ü  اسب 5/7در مولهاي باالي (تابلو برق(  
ü  اسب 5/7در مدلهاي باالي (نقشه برق(  
ü کابل مربوطه 

ü لوله تخلیه روغن 

ü دفترچه راهنما 

ü کارت گارانتی  
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  عارضه هاي احتمالی و علل آن و رفع نقص) ج 
  نا مناسب بودن فشار و زمان روشن و خاموش شدن 

  رفع نقص  اشکال احتمالی
  تعویض گرددبررسی و در صورت خرابی   اشکال در پرشر سوئیچ
  تنظیم شود  تنظیم نبودن پرشر سوئیچ

  تعویض گردد  خراب بودن مانومتر
  دنکنترل شواز نظر عدم نشتی هواابزار آالت پنوماتیک و اتصاالت   مصرف زیاد هوا

  اتقطعآچار کشی قطعات از قبیل حفاظ؛ فولی ها و سایر   شل بودن قطعات روي دستگاه و صداي اضافی
  پرسورعدم تولید باد کم

  رفع نقص  اشکال احتمالی
  )توسط متخصصین شرکت تعویض قطعه انجام می شود(تعمیر گردد  شکستن سوپاپها

اختالل درروشن شدن الکترو (اشکال در سیستم برق
  )موتور

  توسط کارشناس برق کنترل گردد

   گردد رصورت خرابی تعویضد مشورت با کارشناسان این مجموعهبررسی و  )عدم قطع ووصل به موقع( سوئیچ شراشکال پر
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  .باددهی کمپرسور کم میباشد
  رفع نقص  اشکال احتمالی

  )تحت نظر کارشناسان شرکت(سوپاپها تعمیر گردد  )هوا از فیلتر ورودي پس می زند(مستهلک شدن سوپاپها
  تعویض گردد  یا پارگی فیلتر هواگرفتگی 

  خطوط شبکه باد کنترل شود  مقطع لوله ها جرم گرفته است
  بررسی گردد و در صورت نیاز آچارکشی شود  نشتی باد در اتصاالت 

  )تحت نظر کارشناسان شرکت(تعویض رینگ  یا باز شدن بیش از حد دهانه رینگها شکستن رینگ
  طیق دستور العمل تمیز شود یا تعویض گردد  یکطرفهخرابی شیر برگشت 

  رددبررسی و در صورت خرابی تعویض گ  کشیدگی یا خرابی تسمه
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  کمپرسور بیش از حد معمول گرم میکند
  رفع نقص  اشکال احتمالی

  سطح روغن کنترل شود  کمی روغن
  روغن تعویض گردد  نا مناسب بودن روغن

  کاهش بار مصرفی  مصرف بیش از توان کمپرسور
 35 حداکثر(گرماي محیط خیلی باال است

  )درجه
  کانال خروج هوا و ورود هوا را کنترل گردد

  اصالح دستگاههاي تهویۀ کمپرسورخانه  افی نبودن تهویهک
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  مشاهده روغن در باد خروجی 
  رفع نقص  اشکال احتمالی

  )تحت نظر کارشناسان شرکت(تعویض گردد  یا باز بودن بیش از حد دهانه رینگ شکستن رینگ
  )تحت نظر کارشناسان شرکت(تعویض گردد  محفظه پیستون خرابی سیلندر
  سطح روغن کنترل و استفاده از میکرو فیلتر  ز حد روغن مقدار بیش ا

  روغن تعویض گردد  تاریخ مصرف روغن گذشته یا نوع روغن اشتباه است
  

  مشاهده آب در باد خروجی 
  رفع نقص  اشکال احتمالی
  تخلیه گرددمخزن و فیلترها بطور مناسب  آب   تخلیه نکردن بموقع آب مخزن
  استفاده از فیلترهاي آبگیر  بیش از حد بودن رطوبت محیط

  .نماییدبا استفاده از پوششهاي مناسب مسیر لوله کشی را ایزوله   ایزوله نبودن مسیر عبور هوا
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  صداي کمپرسور از حد معمول بیشتر است
  رفع نقص  اشکال احتمالی

  )تحت نظر کارشناسان شرکت(رو تعویض بلبرینگهاتعمی  اشکال در بلبرینگها 
  )تحت نظر کارشناسان شرکت(شاتونتعویض   ناشکال در شاتو

  )تحت نظر کارشناسان شرکت(تعویض رینگ و پیستون  اشکال در رینگ و پیستون 
  مراجعه به سازنده  در سایر قطعات واحد هواساز اشکال

  فولی وسایر قطعات .آچار کشی قطعات از قبیل حفاظ  شل بودن قطعات روي دستگاه
ات محل نصب دستگاه را تراز کرده و از الستیکهاي ضربه گیر در محل نصب آن ازشل شدن قطعبراي جلوگیري (

  .)استفاده کنید
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  شنیده شدن صداي خروج باد بعد از خاموش شدن دستگاه بصورت ممتد

  رفع نقص  اشکال احتمالی
  )21مراجعه به صفحه (سرویس گردد  خرابی شیر یکطرفه
  کنترل و بر طرف گردد  نشتی باد از مخزن

  گرددیرو تعویض تعم  کلید ررابی شیر زیخ
  

  شنیده شدن صداي خروج باد در حال روشن بودن دستگاه 
  رفع نقص  اشکال احتمالی
  )در صورت نیاز آچارکشی شود(کنترل و بر طرف گردد  نشتی باد از مخزن یا اتصاالت

  یرو تعویض گردد تعم  خرابی شیر زیر کلید
  خرابی تعویض گردد بررسی و در صورت  خرابی پرشر سوئیچ
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v کارشناسان ما آماده پاسخگویی به شما عزیزان هستند.  
v منتظر پیشنهادها و نقطه نظرات شما از دیدگاه مصرف کننده هستیم.  

 :سایر محصوالت گروه صنعتی هواسازان صبا
v  متر مکعب بر دقیقه 52الی  1.7با ظرفیت ) اسکرو(کمپرسورهاي مارپیچی 

v  با موتور دیزلکمپرسورهاي قابل حرکت 

v  اویل فري(کمپرسورهاي بدون روغن( 
v  بوستر کمپرسور(کمپرسورهاي فشار قوي و مبدلهاي فشار( 
v  درایر جذبی و تبریدي(خشک کن هاي هوا( 
v طوبت و روغن هواي خروجی کمپرسورفیلترهاي میکرونی جهت جذب ر 

v مخازن تحت فشار و تله آبگیر طبق استانداردASTME آمریكا  
  فقیت و دیدار شما در پروژه هاي آتی با آرزوي مو

  گروه صنعتی هواسازان صبا




