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 کولر درجا -1 فصل

 معرفی کولر درجا -1-1

باتری و یا در موارد خاص، مبدل برق ) DC که با نیروی برق ،ای است مستقل از موتور خودروکولر درجا وسیله

 ا را بر عهده دارد.ی تولید سرم، وظیفه(شهری به برق باتری

 

 Turbo Cool یموارد کاربرد کولر درجا -1-2

 های بیان شده در فصل دوم را دارا باشند.شهری که حداقلشهری و برونی ناوگان حمل و نقل درونکلیه 

 شهریخودروهای مسافرتی و کمپینگ برون 

 و ... هستند. های تجاری نظیر فست فودخودروهای داخل شهری که درون خودرو مشغول به فعالیت 

 بوده و یا امکان اتصال به برق دوم های مذکور در فصل های پلیس و نگهبانی که یا دارای حداقلکیوسک

 شهری را دارند.

 های سیارخودروهای آزمایشگاهی و آزمایشگاه 

 ها و خودروهای حمل مواد دارویی و حمل خونآمبولانس 

 در یک نگاه Turbo Cool یهای کولر درجاویژگی -1-3

شود، با هدف تولید سرمای بی نظیر با کمترین مصرف عرضه می "دو تکه"نوع که در  Turbo Cool یولر درجاک

 های زیر است:انرژی ممکن، دارای ویژگی

 سرمایش مطلوب -

 شدهکنترل مصرف انرژی   -

 کنترل هوشمند دما -

 کنترل هوشمند سطح ولتاژ باتری -

 سیستم کنترل فشار گاز درون  -

 رادیویی کنترل از راه دور  مجهز به سیستم  -

 قابل تنظیم با فشار گاز بیرونی با دور   مجهز به فن   -

 تعمیر آسان ، راه اندازی ونصب -

 



 

 

 بندیمحتویات درون بسته  -1-4

 موارد زیر موجود است.هر بسته درون شود، ی جداگانه ارائه میدر دو بسته +TC8 یکولر درجا

 

 ی کندانسور:بسته

 یونیت کندانسور .1

 ی کاغذی راهنمای نصب یونیت کندانسورنقشه .2

 ی اواپراتور:بسته

 کشی جهت اتصال به یونیت کندانسور(متر سیم 2.5)به همراه  یونیت اواپراتور .1

 فلزی نصب یصفحه .2

 هاها و سرسیمی پیچبسته .3

 به همراه فیوز یدکی فیوز اصلی یفیوز و پایه .4

 رادیویی به همراه باتری رریموت کنترل .5

 ی آب()شلنگ تخلیهشلنگ درین  .6

 )به رنگ مشکی و قرمز( یک جفت کابل برق و بدنه .7

 های یونیت کندانسوری فلزی نصب شلنگپایه .8

 مشخصات فنی -1-5

 

 TC8 Plus مدل

 24v DC ولتاژ

 W 580 توان مصرفی

 BTU 7300 توان سرمایشی

 R134a نوع گاز

 Max. 500 gr میزان شارژ گاز

 53x23x15 cm ابعاد یونیت اواپراتور

 60x56x23 cm ابعاد یونیت کندانسور

 Kg 36 وزن کل مجموعه
 مشخصات فنی – 1جدول 



 

 

 های لازمراهنمای نصب کولر درجا و توصیه  -2 فصل

 TC8 Plusاندازی  ها برای راهحداقل -2-1

ولت  24سری متصل شده و یک منبع تغذیه  آمپر که با یکدیگر به صورت 211ولت  12دو عدد باتری  .1

 دهند.می لآمپر را تشکی 211

 هاآمپر جهت شارژ نمودن باتری 111ولت  28دینام  .2

 تجهیزات مورد نیاز جهت نصب و راه اندازی  -2-2

و برای فشار  PSI 400برای فشار بالا تا که  ی نصب و شارژ کولر(های ویژه)فشارسنجگیری فشار اندازه یجگ  .1

 است. PSI 250تا پایین 

 گرم به منظور تزریق دقیق گاز به درون سیستم 4 اکثرترازوی دیجیتال با دقت حد .2

 از نوع خالص و درجه یک R134aگاز  .3

 UVیاب مایع نشت .4

 دستگاه پرس شلنگ .5

 برقی صحیح و استاندارد تمامی اتصالات کردن  کن به منظور پرچپرچ انبر  .6

 های مورد نیازو مته بردستگاه دریل به همراه گرد .7

 کنپرچمهره دستگاه  .8

 TC8 Plusکولر درجا  های نصبتوصیه -2-3

ی ی خودرو، پایهمتناسب با بنده ونکنید خودرو نصب  یبر روی بدنهیت کندانسور را ترجیحاً مستقیم یون .1

 سازی کنید(مناسب را برای نصب بسازید. )پایه

 فلزی موجود در بسته بندی نصب کنید. ییونیت اواپراتور را حتماً بر روی صفحه .2

 اواپراتور را حتماً به گونه ای نصب کنید که آب به راحتی خارج شود. ی آب()تخلیه ینر شلنگ د  .3

ها را از محلی عبور دهید که ها از یونیت اواپراتور به یونیت کندانسور، آنبه هنگام متصل نمودن شلنگ .4

 در دسترس باشند. Loو  Hiهای ای متصل نمایید که والفگونه دچار پارگی و یا سایش نشوند. ضمناً به

از کشیدن  جریان تفاده کنید تا سها اکن به منظور اتصال سرسیمپرچ کشی، حتماً از انبر  به هنگام سیم .5

 ها جلوگیری شود.اضافی از باتری



 

 

ها گرفته از سرباتری مستقیمحتماً را کابل مشکی(  -کابل قرمز( و منفی )بدنه  –های مثبت )برق سرسیم .6

 بندی استفاده کنید.های حرارتی موجود در بستهو از عایق

 باشند. شده به درستی درون سوکت، محکم گیرند،سوکت قرار می درونکه  یهایسیممطمئن شوید سر .7

 نابراین نیازی بهب است، در یونیت کندانسور یآمپر 41مجهز به یک فیوز  TC8Plusدرجا سیستم کولر  .8

 نیست. نصب فیوز دیگری

ها، آسیب اتصالات برقی دقت کافی را به کار بگیرید، زیرا در صورت اتصال اشتباهی سیم انجام در هنگام .9

نصب نادرست که منجر به  گونه مسئولیتی در برابرشود و شرکت هیچجدی به سیستم کولر وارد می

 خرابی سیستم شود، نخواهد داشت.

 مراحل نصب -2-4

 کندانسورنصب یونیت  -2-4-1

 سانتیمتر فضا برای تبادل هوا در  71ید که حداقل ر فضایی بیرون از کابین نصب کنیونیت کندانسور را د

 آن خالی باشد.مقابل 

 .یونیت کندانسور را حتماً به صورت ایستاده نصب کنید 

 کنید.سازی پایه یحاً مستقیم به بدنه نصب نکنید ویونیت کندانسور را ترج 

  عدد پیچ  6یونیت کندانسور را حداقل باM8 اید ای که ساختهایهپرچی بر روی پ یو با استفاده از مهره

 نصب نمایید.

 ی یونیت کندانسور، ی نصب  موجود در بستهکندانسور، از روی نقشه های نصب  یونیت ی بین سوراخفاصله

 قابل مشاهده است.

  ی دریل و گردبر، به منظور سانتیمتر به وسیله 6پس از نصب یونیت کندانسور، سوراخی حداقل با قطر

 برگشت یونیت اواپراتور، ایجاد نمایید.های رفت و عبور شلنگ

 نصب یونیت اواپراتور -2-4-2

 متر از کف تخت، نصب نمایید. 1.5اتاق و یا  متر از کف 1ی یونیت اواپراتور را حداقل با فاصله 

  عدد پیچ  4نصب اواپراتور را حداقل با  سینیM6 اتاق نصب نمایید. پرچی درون  یو با استفاده از مهره 

 عدد پیچ  8ور را با یونیت اواپراتM4 نصب نمایید. ،بر روی سینی 

  آب( بر روی کف اتاق ایجاد نمایید. یی درین )تخلیهسانتیمتر به منظور عبور لوله 3سوراخی به قطر 



 

 

 ای قرار دهید تا آب به راحتی خارج شود.ین را به گونهر ی د لوله 

 بریدگی نشود. ای باشد که دچار سایش وین به گونهر ی د محل عبور لوله 

 کشیلوله -2-4-3

 های رفت و برگشت اواپراتور را به میزان مورد نیاز تهیه نمایید.لوله 

 ها را پرس کنید.شلنگ مناسب،های ها و سرشلنگیبا استفاده از بوش 

 استفاده نمایید.های مناسب و با سایز استاندارد از ارینگ ها به یکدیگر حتماًبه منظور اتصال شلنگ 

 ها را به میزان مناسب پرس کنید، زیرا در صورتی که ها توجه کنید که آنبه هنگام پرس کردن شلنگ

شود و در صورتی که بیش از حد پرس شوند، کوچک شدن مجاری عبوری، سبب افزایش فشار گاز می

 شود.شوند، ممکن است سبب بروز نشتی در سیستم کولر  سکمتر از حد مجاز پر

 های موجود در بسته بندی و آچارهای مناسب، نصب کنید.ها را با استفاده از ارینگشلنگ 

 سیم کشی -2-4-4

 در  کهمناسب  های حرارتی و عایق کابلشوهای اصلی( را با استفاده از دو کابل قرمز و مشکی )برق و بدنه

 ها متصل نمایید.به سرباتری یممستقبندی، موجود است و پس از عبور از فیوز موجود در بسته بسته بندی

  شود. شود که به یونیت کندانسور متصل میتایی خارج میهشتاز یونیت اواپراتور، تنها یک دسته سیم

-سوکت پنج دو، به بر روی دسته سیمموجود  تاییپنجسوکت  دوی تایی به وسیلههشتسیم  یاین دسته

ها به یکدیگر، جلوگیری از خطا در وصل کردن سوکت شود. به منظوردر یونیت کندانسور متصل می تایی

های نری و مادگی هر سمت هرگز سوکتدر هر سمت یک سوکت نری و یک سوکت مادگی قرار دارد. 

را به یکدیگر وصل نکنید و تنها سوکت نری یک سمت را به سوکت مادگی سمت مقابل وصل 

-کننده و فرد نصبی مصرفورد بر عهدهعواقب ناشی از عدم رعایت این م. کنید و برعکس

 کننده است.

 هایی عبور دهید که در معرض آب، رطوبت، تایی را از محلشتههای اصلی برق و بدنه و دسته سیم کابل

ها در های وارده به سیستم کولر ناشی از آسیب دیدن سیمضربه، کشش و سایش نباشند. مسئولیت آسیب

 کننده است.ی فرد نصبطول مسیر، کاملاً بر عهده

 موجود در بسته بندی استفاده های ها را تغییر ندهید و از همان سایز و طولبه هیچ عنوان طول سیم

 ها حتماً با شرکت مشورت نمایید.در صورت نیاز به افزایش طول سیم نمایید.

 بندی متصل نمایید.های موجود در بستهها را با استفاده از سرسیم و سوکتحتماً تمامی سیم 



 

 

 جلوگیری  هااضافی از باتری جریان مناسب، پرچ کنید تا از کشیدن   کن پرچ ها را با استفاده از انبر سرسیم

 شود.

 توجه کنید: 2 بهتر، به جدول کشی سیم برای 

 

 توضیحات پایان آغاز مشخصات سیم

 به صورت تکی آمپری 41با فیوز  اتصال به سرباتری مثبت یونیت کندانسور 11کابل قرمز سایز 

 صورت تکیبه  اتصال به سرباتری منفی یونیت کندانسور 11کابل مشکی سایز 

 1.5به سیم قرمز سایز  در یونیت کندانسور مادگی تاییپنجسوکت  یونیت اوپراتور 1.5سیم قرمز سایز 

 1.5ای سایز به سیم قهوه در یونیت کندانسور مادگی تاییپنجسوکت  یونیت اوپراتور 1.5ای سایز سیم قهوه

 1.5سایز  مشکیبه سیم  در یونیت کندانسور مادگی تاییپنجسوکت  یونیت اوپراتور 1.5سایز  مشکیسیم 

 1.5سایز  سیم زردبه  در یونیت کندانسور نری تاییپنجسوکت  یونیت اوپراتور 1.5سیم سفید سایز 

 1.5به سیم زرد سایز  در یونیت کندانسور نری تاییپنجسوکت  یونیت اوپراتور 1.5سیم زرد سایز 

 1.5به سیم آبی سایز  در یونیت کندانسور نری تاییپنجسوکت  یونیت اوپراتور 1.5سیم آبی سایز 

 1.5به سیم قرمز سایز  در یونیت کندانسور نری تاییپنجسوکت  یونیت اوپراتور 1.5سایز  طوسیسیم 

 1.5به سیم قرمز سایز  در یونیت کندانسور نری تاییپنجسوکت  یونیت اوپراتور 1.5سایز  طوسیسیم 

 راهنمای سیم کشی – 2جدول 

آمده از یونیت اواپراتور  1.5سایز  طوسیهای جهت نداشته و هرکدام از سیم 1.5طوسی سایز دو سیم  نکته:

 یونیت کندانسور متصل نمود. 1.5های قرمز سایز توان به یکی از سیمرا می

 شارژ گاز -2-4-5

  ابتدا با استفاده از گیجHi 150 ا درول ازت درجه یک، سیستم رو یک کپس psi  فشار از نظر نشتی تحت

 تمام اتصالات داخلی و خارجی بررسی نمایید.در 

 یج با استفاده از گ  سپسLo  و پمپ وکیوم، از طریق والفLo به دقیقه و  45حداقل به مدت ، سیستم را

 وکیوم نمایید. ،طور کامل



 

 

  1-پس از رسیدن به فشار bar  30-یا psi های در حالت وکیوم، سوزن  والفHi  وLo  را بررسی نمایید تا در

 این وضعیت هوا را به داخل سیستم نَک شند.

  با استفاده از گیجLo  و از طریق والفLo ،.ضمن استفاده از ترازوی دیجیتال، اقدام به شارژ گاز نمایید 

 گرم است. در  551متر، تنها  3های توجه داشته باشید که حداکثر میزان شارژ گاز، برای طول شلنگ

وضعیت سایت گلس و فشار گاز،  ها از این میزان کمتر است، با در نظر گرفتن  صورتی که طول شلنگ

در صورت  گرم است. توجه نمایید 351گاز شارژ ستم را به میزان مناسب شارژ نمایید. حداقل میزان سی

 روشن نخواهد شد. کمپرسور کولرشارژ بیش از حد گاز، 

   گاز و جدا نمودن کوپلینگ از والف، سوزن والف را بررسی نمایید تا پس از وصل  شارژ  پس از اتمام عملیات

 گاز نشده باشد. دچار خرابی و در نتیجه نشت  ،کردن و جدا کردن کوپلینگ



 

 

 راهنمای استفاده از سیستم کولر -3 فصل

 معرفی پنل دیجیتال -3-1

 
 درجا کلید کنترل کولر - 1شکل 

 LCD نمایشگر .1

 )روشن/خاموش( Powerکلید  .2

 کابین داخل  فن   دور   تنظیم کلید  .3

 +/ مثبت(  )پیمایش  دما کلید تنظیم  .4

 -/ منفی(  دما )پیمایش  کلید تنظیم  .5

3 

4 5 

2 

1 



 

 

که نام کلیدهای ریموت  چهار کلید موجود روی پنل دیجیتال، بر روی ریموت کنترلر نیز قرار دارنداز هر یک 

 دارند.را کارکردی مشابه با کلیدهای موجود بر روی پنل دیجیتال  کنترلر بر روی پنل دیجیتال ذکر شده و

 روشن کردن کولر درجا -3-2

شود، با نمایش داده می "OFF<"عبارت در سطر اول، درجا خاموش است، بر روی نمایشگر زمانی که کولر

حداقل دور( شروع به ) 1 شود و فن داخل کابین با دور کولر درجا روشن می Powerفشردن و رها کردن کلید 

کند. )در صورت برابر با دوری متغیر شروع به کار می ،کند و کمپرسور با توجه به دمای تنظیم شدهحرکت می

کمپرسور نشود، تا زمانی که دمای محیط از دمای تنظیم شده بیشتر  ده با دمای محیط،دمای تنظیم ش بودن 

 (کندعمل نمی

 "+ تنظیم دما" ، "تنظیم دور فن"سه کلید کمپرسور، شما به عنوان کاربر و با استفاده از  پس از روشن شدن 

 توانید، دور فن و دما را بر اساس سلیقه و نیاز خود تنظیم نمایید.می "- تنظیم دما"و 

وشن است، خودرو را روشن نکنید، توجه داشته باشید که به هیچ عنوان هنگامی که کولر درجا ر

درجا آسیب جدی ولتاژ باتری، به سیستم برقی کولر  موتور خودرو، نوساناتِ زیرا به هنگام روشن کردنِ

 کند.وارد می

 فن نکات مهم در خصوص تنظیم دما و تنظیم دورِ -3-3

کمپرسور  مفید  کمتر است اما عمر  ،فن بالاتر باشد، سرمای تولیدی در نظر داشته باشید که هرچه دور  .1

تر باشد، سرمای تولیدی بیشتر است اما عمر مفید کمپرسور کاهش فن پایین یابد و هرچه دور افزایش می

 یابد.می

و در ابتدای کار، ممکن است  Powerتوجه داشته باشید که در هنگام روشن کردن کمپرسور توسط کلید  .2

قرار دهید تا کولر سریعتر دمای مطلوب شما روی حداقل مقدار قابل تنظیم با توجه به نیاز خود، دما را بر 

در تمام مدت زمان کارکرد خود با حداقل  درجا را تولید کند، اما باید در نظر داشته باشید که اگر کولر

یل کرد )به دلردمای قابل تنظیم یا به عبارت دیگر با حداکثر توان خود کار کند، علاوه بر کاهش زمان کا

 یابد.های باتری(، عمر مفید کولر و قطعات آن نیز کاهش میمحدودیت

 درون   فعلی   اید و دمای دمای نمایش داده شده بر روی نمایشگر، همان دمایی است که شما تنظیم نموده .3

 کابین نیست.

 تنظیم دما" و با هربار فشردن کلید  درجه سانتیگراد قابل تنظیم است 26+درجه سانتیگراد تا  14+دما از  .4

 ازیک واحد  "- تنظیم دما" و با هربار فشردن کلید شود یک واحد به دمای تنظیم شده افزوده می "+

همین نوع عمکلرد  "تنظیم دور فنبا هر بار فشردن و رها کردن  کلید . شودمی کاستهدمای تنظیم شده 



 

 

قابل تنظیم  4تا  1مقدار فن از  "تنظیم دور فن"فشردن کلید  ادر تنظیم دور فن نیز وجود دارد که ب

 است.

 خاموش کردن کولر دجا-3-4

توانید کولر را خاموش کنید که در می Powerبا فشردن و رها کردن کلید  درجادر هنگام روشن بودن کولر 

 آید.نمایشگر پدید می یبه معنی خاموش بودن کولر بر روی صفحه "OFF<"این صورت عبارت 

 شود.داخل کابین نیز به همراه کمپرسور و فن بیرونی، خاموش میبا خاموش کردن کولر، فن 



 

 

 سیستم کولر درجاسرویس و گارانتی  -4 فصل

 نکات ایمنی به هنگام استفاده  -4-1

شود قرار ای که سرما از آن خارج میهرگز به هنگام روشن بودن کولر درجا، انگاشتان خود را درون دریچه .1

 شود.فن نیز می یجدی به انگشتان سبب شکستگی پروانه ندهید.، این کار علاوه بر وارد آوردن آسیب

هرگز به هنگام روشن بودن کولر درجا، کابین خودرو خود رو بلند نکنید و برای انجام این کار، ابتدا کولر  .2

 را خاموش کرده و سپس کابین را بالا بدهید.درجا 

 را باز نکنید.واپراتور و یونیت اهرگز به هنگام روشن بودن کولر درجا، قاب یونیت کندانسور  .3

های اصلی کولر به هنگام انجام هرگونه اعمال تعمیری نظیر جوشکاری، مکانیکی، باتریسازی و ... ، کابل .4

 .جدا کنید هادرجا را از روی باتری

 تعمیر -4-2

نیز دارا بودن تخصص مورد نیاز جهت در نظر داشته باشید که با توجه به حساس بودن قطعات کولر درجا و 

توانید در تعمیر آن، جهت تعمیر و یا تعویض آن حتماً به مراکز سرویس مورد تأیید شرکت مراجعه نمایید که می

 های شرکت تماس حاصل نمایید.مواقع نیاز، جهت اطلاع از محل استقرار این مراکز، با تلفن

، بازدید و یا تعویض کولر درجا از خودرویی به خودروی دیگر، توجه داشته باشید در صورتی که نصب، سرویس

های گونه مسئولیتی در قبال خرابی و یا آسیبی گارانتی توسط افراد متفرقه صورت بگیرد، شرکت هیچدر دوره

 شود.وارده بر عهده نخواهد داشت و سیستم کولر درجا به طور کامل از گارانتی خارج می

 شرایط گارانتی-4-3

 کنند به شرح زیر است:ی گارانتی خارج میکه سیستم کولر را به صورت کامل از دوره مواردی

 یی آن توسط افراد متفرقه و خارج از تأیید شرکتنصب، سرویس، بازید و یا جابجا .1

 وارد آمدن هرگونه آسیب فیزیکی نظیر شکستگی، له شدگی، ضربه و... بر هر یک از قطعات کولر .2

 کولر درجاقطعات برقی نفوذ هرگونه رطوبت به  .3

 آسیب وارده به کمپرسور ناشی از مقدار کم و یا زیاد شارژ گاز .4

 استفاده از گاز ناخالص و نامرغوب در شارژ گاز .5

 (R134aاستفاده از گاز توصیه نشده )گازی غیر از گاز  .6



 

 

 2ی شمارهل های غیر استاندار و خارج از توضیحات جدوها و کابلاستفاده از سیم .7

ها با استفاده از انبرپرچ کن های موجود در بسته بندی و یا پرچ نکردن سرسیمعدم استفاده از سرسیم .8

 مناسب

 های غیر استانداردفاده از ارینگاست .9

 جای روکش حرارتیاستفاده از نوار چسب به .11

 سرسیمجای استفاده از سوکت و ها بهپیچاندن و تاباندن سیم .11

 هاهای اصلی به صورت مستقیم به سرباتریوصل نکردن کابل .12

)که بسته بودن فضا مانع از گردش هوا و  هوا باز نبودن فضای اطراف یونیت کندانسور به جهت گردش .13

 شود(آسیب رساندن به کمپرسور می

 شود.ها میها از مسیری که سبب آسیب رساندن به آنها و شلنگعبور سیم .14

 باتری هایطارعدم توجه به اخ .15


