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پیشگفتار 

مصرف کننده گرامی 

کلیھ نکات یاد شده در این راھنما جھت کارایی بھتر و بھینھ دستگاه شما تھیھ گردیده و اجرای آنھا بھ عمر کمپرسور شما می 

افزاید . لذا در اجرای آنھا نھایت دقت را بھ عمل آورید. در صورتی کھ بھ قطعات یدکی احتیاج دارید ، خواھشمندیم بھ موارد 

زیر توجھ نمایید. 

١. نام شرکت و تاریخ خرید دستگاه را مشخص کنید . 
٢. تیپ و شماره سری را مشخص نمایید .

٣. شماره قطعھ و اسم آن را بنویسید و تعداد آن را مشخص کنید .

۴. نحوه تحویل آن را توضیح دھید .

تمام نیازھای خود را از جملھ کمپرسورھای ھوای فشرده و خشک کننده ھا را از کمپرسورھای مفیدی یا نمایندگی ھای معتبر 

این شرکت و یا از طریق سایت  www.mofidicomp.com درخواست و تھیھ نمایید.  

ما آماده پاسخگویی بھ سواالت شما در کلیھ زمینھ ھا از فعالیت در پروژه ھا تا مراقبت و نگھداری انواع کمپرسورھای تولیدی 

خود ھستیم. جھت استفاده صحیح از دستگاه در این دفترچھ محصول سری               الی                 تشریح گردیده کھ 

انجام آنھا الزامی می باشد.ھمانطور کھ می دانید کمپرسور اسکرو نیاز بھ اپراتوری آموزش دیده دارد و بھ جھت جدید بودن 

تکنولوژی آن در ایران ھمواره مشکالت خاص نگھداری را داشتھ ، در این مجموعھ فن آوری جدیدی را برای اولین بار در 

ایران بھ وجود آورده ایم تا قسمت اعظم این مراقبت ھا را ماشین ، توسط                بھ عھده می گیرد کھ از زمان روشن 

شدن دستگاه کلیھ اعمال کمپرسور را کنترل و ھدایت می کند .

دفتر فروش کمپرسور سازی ایران مفیدی : 
آدرس : تھران - خیابان سعدی جنوبی ساختمان سینگر - شماره ٣١۴ - کمپرسورسازی مفیدی

تلفن دفتر مرکزی : ٩٠-٣٣٩۵۵١٨۶ - ٠٢١

کد پستی :  ١١۴۴٧٣٧٨٣٣
ایمیل :    

کارخانھ کمپرسور سازی ایران مفیدی : 
آدرس : تھران - جاده قدیم کرج - کیلومتر ٢٠ - بلوار انقالب - خیابان صنعت ٢ - جنب پارک آزادگان - پالک ۴٧

تلفن دفتر مرکزی :  ۴۶٨۴٢۶٠٨-۴۶٨۴٢۶١٠-۴۶٨٢٢٧٣٠-٠٢١

www.mofidi-comp.com

mofidicompressor@gmail.com

mofidicomprssor@gmail.com
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کمپرسـورســازی ایران مفیدی از ســال ١٣٨٠ با اخذ مجوز از صــنایع شــروع بھ تولید کمپرســورھای اســکرو نموده و بھ ھمت 

مھندسین و طراحان سخت کوش خود توانســـــــتھ پلکان ترقی را بپیماید و انواع کمپرسورھای اسکرو را در حجم و فشـــــــارھای

مختلف بھ صنعتگران کشور عرضھ دارد .

 ھم اکنون با پیشـرفت صنایع در کشــور و نظر بھ اینکھ  کمپرسور یکی از ارکان  زیربنایی صنعت می باشد و دستگاه ھای جدید با 

کمپرسور سازی ایران مفیدی طراحی جدیدی از نوع اسکرو       حســـاسیت و قابلیت ھای دقیق تری نســــبت بھ قبل طراحی میگردد. 

( حلزونی ) را طراحی نموده کھ از قابلیت ھای این کمپرسور میتوان بھ حجم کم و صدایی بھ مراتب کمتر از کمپرسورھای مشـــابھ 

خود نام برد . بھ جھت جدید بودن این سیســتم در کشــور ھدف ما بر این بوده کھ کلیھ اعمال  توسط خود سیســـتم کنترل و عیب یابی 

گردد . بدین جھت در این کمپرسور از                  بســـیار قوی کھ دارای صفحھ نمایش گرافیکی میباشد استفاده گردیده کھ کلیھ 

ساعات تعویض فیلتر و ھرگونھ برنامھ ریزی جھت انواع کارھا را میتوان بھ  روش  بســیار ساده ای از طریق صفحھ کلید نصــب 

شده بھ دستگاه منتقل و دستگاه را برای منظورھای متنفاوتی بھ کار گرفت.     

                                                                                                                                                                                                                                                                     

مقدمھ : 

                                                                                                                    

تلفن  : ٩٠-٣٣٩۵۵١٨۶   - آدرس : سعدی جنوبی ساختمان سینگر - شماره ٣١۴ - کمپرسورسازی مفیدی

٢
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    فصل اول ( راه اندازی ) :

خریدار / کاربر محترم :

در صورت عدم رعایت موارد زیر ، ھمکاران نصاب این شرکت بدون نتیجھ مجبور بھ بازگشت خواھند گردید کھ متعاقبا  

عالوه بر دریافت ھزینھ ایاب و ذھاب تاریخ نصب دستگاه بھ تعویق خواھد افتاد کھ خسارت ھای ناشی بھ عھده خریدار 

خواھد بود.

  ١) بارگیری دستگاه

      •    بارگیری دستگاه می بایست با توجھ بھ عالئم روی دستگاه انجام پذیرد.

      •    در زمان بارگیری از ضربھ خوردن و معلق کردن دستگاه جدا خودداری فرمایید.

      •    در زمان بارگیری از لیفتراک - تسمھ پارچھ ای یا پالستیکی استفاده شود.

  ٢) محل قرار گرفتن دستگاه 

      •     محل قرارگرفتن دستگاه می بایست کامال تراز باشد.

      •     محل دستگاه می بایست عاری از گرد و غبار باشد.

      •     از قراردادن دستگاه بر روی پایھ ، سطوح نرم کھ احتمال فرو رفتن دارد و محل ھای خاک آلود جدا خودداری    
             فرمایید.

      •     دستگاه باید طوری قرار بگیرد کھ از ھر طرف یک متر فضای آزاد وجود داشتھ باشد . این فضا جھت تعویض    
            قطعات مصرفی  و سرویس ھای دوره ای مورد نیاز الزامی است.

      •     محل نصب می بایست بھ طوری مسقف بوده تا از تابش مستقیم آفتاب ،  بارش باران ،  بارش برف و باد ھای 
            موسمی  در امان باشد.

      •     در صورت باال بودن رطوبت محیط دستگاه  بیش از  ۵٠ %  می بایست مراتب را بھ شرکت اعالم  تا  تدابیر 
            الزم صورت گیرد. ( صفحھ ۶ )

  ٣) تھویھ محل دستگاه 

      •       در قسمت فوقانی کمپرسور دریچھ ای وجود دارد کھ ھوای گرم کمپرسور از آن قسمت خارج می شود. ھوای 
              خارج شده  از این  دریچھ میبایست توسط کانال بھ خارج از محیط کاری کمپرسور ھدایت گردد.

      •       قسمت فوقانی کانال را طوری قرار دھید کھ بارش باران و برف داخل آن نگردد .

      •       کمپرسورھای مدل  CS  طوری طراحی شده اند کھ ھوای محیط اطراف خود را دائما تھویھ کرده و بھ خارج 
              ھدایت  میکند. لذا میبایست دریچھ ای جھت ورود ھوا بھ محیط تعبیھ گردد.

      •       در صورتی کھ ھوای بیرون محیط غبار آلود می باشد ، می بایست فیلترھایی در دریچھ ھای ورودی تعبیھ 
              گردد.

      •       ھوای محیط کمپرسور نباید حاوی مواد شیمیایی از قبیل اکسید سرب ، بخارھای اسیدی  یا  قلیایی ، دود و 
              بخارھای سمی  و بخار آب  و نیز گازھایی کھ در فلزات خورندگی بھ وجود می آوردند و گازھای اشتعال زا 

              باال باشد.

تلفن  : ٩٠-٣٣٩۵۵١٨۶   - آدرس : سعدی جنوبی ساختمان سینگر - شماره ٣١۴ - کمپرسورسازی مفیدی

٣
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   ۴ ) کابل برق
       

مصرف برق ھر دستگاه بھ نوع دستگاه  و الکتروموتور آن در زمان خرید دستگاه بھ شما اعالم میگردد کھ بستھ بھ مقدار مصرف 

برق نوع کابل و قطر آن تعیین می گردد. جدول زیر بھ شما کمک میکند تا کابل مورد نیاز دستگاه را انتخاب نمایید.

   توجھ : ظرفیت ھای داده شده بر مبنای حداکثر فشار ١٠ بار ، ارتفاع از سطح دریا ١٠٠ متر و در ٢٠ درجھ سانتیگراد 
   می باشد.

۵) حفاظت بیشتر

     •     جھت حفظ ایمنی بیشتر ، دستگاه را بھ ارت مجھز نمایید.

     •     کابل مناسب را می بایست تا کنار تابلو دستگاه کمپرسور بکشید و ترجیحا کابل بھ صورت یک تکھ باشد.

     •     بھتر آنست کھ فیوز مناسب را در ابتدای مسیر قرار دھید .

     •     در صورتی کھ مخزن را از شرکت ھوا صنعت مفیدی تھیھ ننموده اید ، متخصصان نصاب می بایست آن را تایید نمایند.

           در صورت عدم تایید کارشناسان کمپرسور بھ مخزن نصب نگردیده و خسارت ھا و خطرات احتمالی بھ عھده خریدار می باشد.

           معیار کارشناسان جھت تایید مخزن بھ رعایت استانداردھا و لوازم ایمنی و نمایشگرھای فشار می باشد. ( سوپاپ خطر و مانومتر

           مناسب ، قطر شیر ورودی و شیر خروجی مناسب ، دارابودن شیر تخلیھ آب و...)

آدرس : سعدی جنوبی ساختمان سینگر - شماره ٣١۴ - کمپرسورسازی مفیدی - تلفن  : ٩٠-٣٣٩۵۵١٨۶ 

۴

آمپرفیوز اصلی نوع کابل تا 
فاصلھ ۵ متر

نوع کابل تا 
فاصلھ ١٠ متر

الکتروموتور
(HP/KW)

ظرفیت 
(Lit/Min)

مدل کمپرسور ردیف

۴٠ ٣×۶ ٣×۶ ٢٠/١۵ ٢٠٨٠ CS 2000 ١

۶٠ ١٠×٣ ٣×۶ ٢۵/١٨٫۵ ٢٧٠٠ CS 2500 ٢

۶٠ ١×٣۶ ١٠×٣ ٣٠/٢٢ ٣٢٠٠ CS 3000 ٣

٨٠ ١×٣۶ ١×٣۶ ۴٠/٣٠ ۴۴٠٠ CS 4000 ۴

١٠٠ ٢×٣۵ ٢×٣۵ ۵٠/٣٧ ۵۴٠٠ CS 5000 ۵

١٢۵ ٢×٣۵ ٢×٣۵ ۶٠/۴۵ ۶۴٠٠ CS 6000 ۶

١۶٠ ٣×٣۵ ٣×٣۵ ٧۵/۵۵ ٨٠٠٠ CS 7500 ٧

٢٠٠ ٣×۵٠ ٣×۵٠ ١٠٠/٧۵ ١٠٢۵٠ CS 10000 ٨

٢۵٠ ٣×۵٠ ٣×۵٠ ١٢۵/٩٠ ١٢۵٠٠ CS 12500 ٩

٣١۵ ٩×٣۵ ٩×٣۵ ١۵٠/١١٠ ١۵٠٠٠ CS 15000 ١٠

٣۵٠ ٩×٣۵ ٩×٣۵ ١٨٠/١٣٢ ١٨٠٠٠ CS 18000 ١١

۴٠٠ ١٢٠×٣ ١٢٠×٣ ٢٢٠/١۶٠ ٢٢٠٠٠ CS 22000 ١٢
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۶) حمل و نقل کمپرسور

کمپرسور بھ صورت عمودی و در وضعیتی کھ خسارتی بھ آن وارد نگردد با ماشین ھای ھیدرولیک ( لیفتراک ) از قسمت 

پایین باید حمل گردد ، بھ ھیچ وجھ از قسمت باال آویزان نگردد و نباید از قسمت ھای جانبی ھل داده شود.

٧) ابعاد کمپرسور

٨)  نصب دستگاه

      •    برای اینکھ کمپرسور بدون مشکل و با راندمان باال کار کند،می بایست در یک اتاق مناسب نصب گردد.( پیوست ١)

      •    ھوای خروجی از رادیاتور توسط کانال بھ خارج ھدایت گردد.

      •    تھویھ اتاق کمپرسور باید بھ نحوی انجام گیرد کھ در معرض گرد و خاک و رطوبت و ... قرار نگیرد.

      •    کمپرسور را در یک سطح کامال تراز قرار دھید و الزم نیست در زمین تثبیت گردد.

      •    کمپرسور نباید دور از مصرف کننده قرارگیرد.در صورتی کھ مصرف کننده نسبت بھ کمپرسور با مسافت زیاد
           نصب گردد ، از کارشناسان فنی یا فروش نسبت بھ نوع و سایز لولھ کشی نیز مشاوره مناسب بگیرید تا اختالف 

           فشار در سر خط و انتھای خط ھوای فشرده با کمترین کاھش قابل تحویل  باشد.

آدرس : سعدی جنوبی ساختمان سینگر - شماره ٣١۴ - کمپرسورسازی مفیدی - تلفن  : ٩٠-٣٣٩۵۵١٨۶ 

۵

ارتفاع عرض طول مدل کمپرسور

١٢٠ ٨٠ ٨٠ CS 750

١٢٠ ٨٠ ٨٠ CS 1000

١٢٠ ٨٠ ٨٠ CS 1500

١٢٠ ٨٠ ٨٠ CS 2000

١٣۵ ٩٠ ٩٠ CS 2500

١٣۵ ٩٠ ٩٠ CS 3000

١۵٠ ١٠٠ ١٠٠ CS 4000

١۵٠ ١٠٠ ١٠٠ CS 5000

١۶۵ ١١٠ ١١٠ CS 6000

١٨٠ ١٢٠ ١٢٠ CS 7500

١٨٠ ١٢٠ ١٢٠ CS 10000

٢٠٠ ١۵٠ ١۵٠ CS 12500

٢٠٠ ١۵٠ ١۵٠ CS 15000

٢٠٠ ١۵٠ ١۵٠ CS 18000

٢۴٠ ١٧٠ ١٧٠ CS 22000

٢۴٠ ٢٠٠ ٢٠٠ CS 25000
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٩)  قبل از راه اندازی

       •   قبل از راه اندازی کمپرسور ، این راھنما را بھ دقت بخوانید.

       •   اتصاالت کابل ھا را از نظر محکم بودن کنترل نمایید.

       •   گرمای محیط را بررسی نمایید.

       •   سطح روغن و فیلتر روغن را کنترل کنید.

       •   بعد از مراقبت ھای فوق بررسی نمایید کھ دستمال و یا وسایل متفرقھ در داخل دستگاه نمانده باشد. 

       •   کنترل کنید تا درپوش ھا و اتصاالت را محکم بستھ باشند.

       •   بررسی کنید کلیھ قفل ھا کامال بستھ باشند.

       •   بھ ھیچ وجھ بر روی کمپرسور آب و روغن و مواد سوختی نریزید و از این مورد اطمینان حاصل کنید.

       •   سیستم تھویھ محیط را کنترل کنید.

       •   شیرھای مسیر کمپرسور تا مخزن را باز کنید.

١٠)  اتصال برق

       •    قبل از اینکھ کمپرسور را بھ برق وصل نمایید اطالعات مربوطھ بھ دقت مطالعھ شود.

       •    خروجی باد را بھ خط مادر شبکھ باد وصل نمایید.

       •    کابل برق را بھ دیوار ثابت نمایید و مانع حرکت آزاد آن شوید.

       •    در مسیر برق ورودی کلید مناسب قطع کننده و فیوز مناسب قرار دھید. ( طبق جدول صفحھ ۴ )

           

١١) نحوه استفاده از ھوای فشرده

       •     در زمان استفاده از لوازم بادی بھ بھ راھنمای آن رجوع و مطابق با فشار اعالم شده کار کنید.

       •    از اتصاالت ، لولھ ھا ، شیلنگ و لوازمی کھ مطابق با استاندارد میباشند استفاده نمایید.

       •    چنانچھ برای کار با باد از شیلنگ استفاده می کنید با ید دقت کنید کھ انتھای شیلنگ را محکم گرفتھ و بعد شیر باد
            را باز کنید. در غیر این صورت انتھای شیلنگ  بھ سرعت بھ چپ و راست حرکت کرده و ایجاد خطر می نماید.

       •    قبل از اتصال شیلنگ بھ خروجی باد دقت کنید کھ در داخل شیلنگ گرفتگی و یا شیء خارجی وجود نداشتھ باشد،
            چون در آن صورت مانند تفنگ بادی عمل کرده و آسیب جدی بھ شما می رساند.

       •    بھ ھیچ وجھ خودتان را در مقابل باد قرار ندھید.

       •    بھ ھیچ وجھ سر شیلنگ را بھ طرف افراد نگیرید.

            گرد و غبار لباستان را با ھوای فشرده تمیز نکنید.

       •    در یک سیستم ھوای فشرده و یا ابزاری کھ با فشار خاصی تنظیم گردیده ، با فشار باالتر راه اندازی نکنید.

       •    قبل از تعمیر لولھ ھای ھوا یا تعویض واشرھا و شیلنگ ھا ، ابتدا شیر اصلی را بستھ و ھوای داخل خط  را کامال
            تخلیھ کنید.

         
تلفن  : ٩٠-٣٣٩۵۵١٨۶   - آدرس : سعدی جنوبی ساختمان سینگر - شماره ٣١۴ - کمپرسورسازی مفیدی
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فصل دوم ( اسکرو چست ؟ )

اطالعات عمومی در مورد کمپرسور اسکرو 

کمپرسور ھای اسکرو مدل       در داخل یک اطاقک فلزی کھ با عایق ھای مخصوص صداگیری تجھیز شده جاسازی 

شده ، و با موتور الکتریکی شروع بھ دوران میکند و ذرات روغن را از ھم می پاشد و با ھوا مخلوط میکند و با عملیاتی 

کھ روی این مخلوط انجام  میگیرد ، باد را از روغن جدا ساختھ و تولید ھوای فشرده میکند .

قطعات اصلی کمپرسور اسکرو :

   قسمت مارپیچ یا حلزونی کھ روغن و ھوا را مخلوط میکند .

الکتروموتور برقی 

رادیاتور

دریچھ تنظیم مکش ھوا

پرشر سوئیچ فرمان 

 سپرایتور روغن از ھوا

فیلتر روغن

شیر یکطرفھ

شیر ترموستات

فیلتر ھوا

اصول کار کمپرسور اسکرو

 کمپرسـورھای حلزونی جزء کمپرســورھای جابجایی مثبت میباشــد کھ در آن عمل تراکم بین دو عدد روتور حلزونی صــورت

 میپذیرد . روتور نری دارای زاویھ محدب ( بیرون آمدگی ) و روتور مادگی شکل مقعر دارند.در مرحلھ نخســــــت ھوا یا گاز

 وارد فضــای مقعر شده و آنرا پر میکنند و در مرحلھ بعد قســمت برآمده ( محدب ) روتورنری فضــای مقعر روتور مادگی را

 پر میکرده و با کاھش حجم گاز جمع شده در آن باعث افزایش فشــــار گاز می گردد.این افزایش فشــــار گاز باعث فرار آن بھ 

 قسمت ھای دیگر مقعر شده تا بھ قسـمت انتھایی دو عدد روتور رسیده و عمل تخلیھ گاز صورت میگیرد . عمل تراکم با تکرار

 این فرآیند در طول دوران حلزونی ھا شـکل پیوسـتھ ای را بھ خود میگیرد.در اولین راه اندازی در زمانی کھ موتور الکتریکی

 در وضعیت اتصـال ستاره است ، شیر برقی در حالت بدون بار است و فنر درجھ تنظیم مکش ھوا ، ورود مکش ھوا را بســتھ

 نگھ میدارد . کمپرسور در آن زمان از شیر چک ولو ھوا را می مکد. موقعی کھ موتور الکتریکی بھ وضعیت اتصال مثلث در

 می آید. شیر برقی ، جھت را تغییر داده و دریچھ تنظیم مکش ھوا را باز میکند. مکش دریچھ قسـمت ورودی را بازتر نموده و

 بنابراین فشـار ھوا و روغن در مخزن زیاد میشـود و کمپرسور با بار بھ کار خود ادامھ میدھد.فشـار سیسـتم کھ از طریق پرشر

 سوییچ تنظیم گردیده بھ محض رسیدن بھ فشــــار مناسب انرژی شیر برقی ھا را قطع میکند.بدین ترتیب ھوای مخزن سپرایتور

 از طیق شیر برقی تخلیھ میگردد و شیر برقی ھوای فشرده سطح پیسـتون را بھ خطوط مکش اسکرو باز میکند و فنر با نیروی 

 خود دریچھ ھوا را بستھ و کمپرسور در بدون بار کار میکند ( شکل ٣ ). پریوید کاری در حالت بدون بار توسط تایمری کنترل

 میگردد  بھ طوری کھ در طول این زمان چنانچھ فشـار سیسـتم پایین بیاید پرشر سوییچ بھ طور اتوماتیک بھ تابلو فرمان داده و

 مجددا موارد فوق اجرا میگردد و در صورتی کھ فشــــــــــــــــــــار در این زمان کاھش نیابد کمپرسور کامال خاموش میگردد.

٧

( AIR END )

( MOTOR  ELECTRIC )

( AIR & OIL COOLER )

( UNLOADER )

( PRESSURE SWITCH )

( AIR & OIL SEPERATOR )

( OIL FILTER )

( MINIMUM VALVE )

( TERMOSTAT VALVE )

( AIR FILTER )

CS
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عملیات قطعات اصلی کمپرسور

الکتروموتور

الکتروموتور فرمان خود را از کنتاکتورھای تابلو برق گرفتھ و بھ صورت ستاره مثلث استارت نموده و جریان الکتریسیتھ 

را بھ انرژی مکانیکی تبدیل و قسمت مارپیچ (                ) را از طریق تسمھ بھ چرخش در می آورد.

 قسمت مارپیچ ( حلزونی یا                )

قسمت مارپیچ عبارت است از محرک ( نری یا           ) و متحرک ( مادگی یا                ) - محرک نیروی خود را از 

الکتروموتور گرفتھ و بھ وسیلھ چرخ دنده ای نیروی خود را بھ مارپیچ متحرک منتقل میکند. بدین صورت در خالف جھت 

یکدیگر میچرخند و درحین چرخش برای اینکھ ھوای فشرده را بھ عقب بکشند بین آنھا فضای بسیار کمی قرار داده شده کھ 

نشان از دقت و ظرافت خاص این قطعھ است و ھمین فاصلھ کم مھمترین عامل باالبردن ھوای فشرده در دستگاه میشود.

بدین منظور میبایست فیلتر ھوا و روغن نسبت یھ شرایط محیط کار بھ موقع تعویض گردد . اتصاالت ھوا و روغن بھ 

صورت دوره ای  باید باز و تمیز گردد و در موقع تمیزنمودن آنھا نباید ھیچگونھ مواد خارجی وارد گردد. 

ھنگامی کھ مارپیچ ھا در حال چرخش ھستند ھوا از داخل فیلتر ھواکش کشیده شده و از شیارھا بھ قسمت خروجی فرستاده 

میشود . حجم ھوا در قسمت خروج ھرچقدر بھ قسمت انتھایی نزدیک تر میشود کمتر شده و فشار آن باال میرود و ھمراه 

روغن بھ قسمت مخزن روغن  وھوا منتقل میگردد. موقعی کھ ھوا فشرده میشود برای اینکھ ھوای کشیده شده را بتوان نگھ 

داشت بین مارپیچ ھا روغن فرستاده میشود ، روغن ھوا را سرد نموده و در سطح مارپیچ ھا الیھ ای از روغن بھ وجود 

می آورد و مانع برگشت ھوای فشرده می گردد و ھمچنین یاتاقان ھا و مارپیچ ھا را روغن کاری میکنند.

رادیاتور 

رادیاتور از دو قسمت                          و                               تشکیل شده مسئولیت خنک کردن روغن و ھوای 

خروجی را بر عھده دارد. این قطعھ از جنس آلومینیوم بوده و قابلیت انتقال دما و فشار باال را دارد. توجھ داشتھ باشید در 

صورتی کھ روی رادیاتور گرد و خاک بنشیند باعث میشود کھ عمل خنک کردن بھ خوبی صورت نگیرد، بنابراین در 

مکان ھایی کھ گرد و خاک زیاد است بھ صورت دوره ھای کوتاه مدت رادیاتور را توسط باد تمیز نمایید. 

شیر یکطرفھ 

شیر یکطرفھ کھ بھ خروجی یونیت متصـل است ، ھوای خروجی سپراتور وارد شیر یکطرفھ میشـود و بعد از اینکھ بھ فشــار مورد 

نظر رسید فنرھای شیر را فشرده و مسیر خروجی توسط یک پیستون باز می شود و بدین صورت ھوا بھ خط توزیع منتقل میگردد.

تلفن  : ٩٠-٣٣٩۵۵١٨۶   - آدرس : سعدی جنوبی ساختمان سینگر - شماره ٣١۴ - کمپرسورسازی مفیدی
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دریچھ تنظیم مکش ھوا 

دریچھ تنظیم مکش ھوا سیستمی است کھ مکش ھوای کمپرسور را در وضعیت بدون بار و با بار تأمین می سازد.

شیر ترموستات

روغنی کھ از مخزن سپراتورخارج میگردد از مجرای روغن وارد ترموستات می گردد . در صورتی کھ گرمای این روغن از ۵۵ 

درجھ سانتیگراد کمتر باشدروغن بھ طور مســـــــــــتقیم از خروجی ترموستات خارج شده و بھ فیلتر وسپس بھ پمپ اسکرو ھدایت 

میگردد و در صورتی کھ گرمای روغن از ۵۵ درجھ سانتیگرا بیشـــــتر باشد ، ترموستات مســـــیر دیگر را باز میکند تا روغن بھ 

رادیاتور ھدایت شده و خنک شود آنگاه روغن خنک شده بھ فیلتر روغن وارد میشــود . روغنی کھ از رادیاتور می آید با روغنی کھ 

از مجرای خروجی پمپ خارج گردیده مخلوط و گرمای مناسب کار را فراھم می آورند و بھ پمپ اسکرو ھدایت میگردند.

مخزن روغن و ھوا ( سپرایتور )

مخزن سپرایتور در مدل ھای       از سھ قسمت تشکیل شده کھ عبارتند از :

١. مخزن دوجداره : روغن و ھوای فشرده کھ بھ صورت مخلوط از پمپ اسکرو خارج می گردد بھ مخزن دوجداره ھدایت

   می گردد و در اولین مرحلھ کھ بھ مخزن وارد میگردد با برخورد و حرکت دورانی ، از جداره ھای مخزن قسمت  اعظم

   روغن از ھوا جدا شده و بھ تھ مخزن رسوب میکند.

٢. مخزن روغن : روغن از ھوا جدا شده و بھ تھ مخزن رسوب کرده و بھ مخزن روغن ھدایت میشود تا روغن فرصت  

احیا شدن را داشتھ باشد.

٣. سپرایتور( جداکننده ) : ھوای جدا شده بھ ھمراه بخارھای روغن بھ سپرایتور ھدایت میشود و با گذشتن از فیلتر   

    سپرایتور بخار روغن جدا شده و روغن تصفیھ شده بھ سیستم برگردانده میشود و در پایان ، ھوای فشرده بدون روغن 

    جھت خنک شدن بھ خارج از سپرایتور ھدایت میگردد.

حرارت سنج

روغن داغ سیستم میتواند بھ علت ھای مختلف بیش از حد گرم شود کھ این گرما می تواند بھ بعضـی از قسـمت ھای کمپرسور آسیب 

برساند لذا جھت جلوگیری از این امر حرارت سنجی در مســـــــیر روغن قرار داده شده کھ در صورت باالرفتن دما  تا ١٠٠ درجھ 

سانتیگراد بھ کار افتاده و دستگاه را متوقف می سازد.

تلفن  : ٩٠-٣٣٩۵۵١٨۶   - آدرس : سعدی جنوبی ساختمان سینگر - شماره ٣١۴ - کمپرسورسازی مفیدی

٩
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سیستم کنترل کمپرسور
PR1510

تلفن  : ٩٠-٣٣٩۵۵١٨۶   - آدرس : سعدی جنوبی ساختمان سینگر - شماره ٣١۴ - کمپرسورسازی مفیدی
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عواملی کھ باعث اعالم خطا و متوقف شدن عملکرد کمپرسور می شوند ، عبارتند از :

اخطار ھا در خط اول نمایشگر LCD نشان داده میشوند .

تلفن  : ٩٠-٣٣٩۵۵١٨۶   - آدرس : سعدی جنوبی ساختمان سینگر - شماره ٣١۴ - کمپرسورسازی مفیدی

١١

اخطارھا و رفع عیب

علت خطا خطا

دمای دستگاه بیشتر از حد تعیین شده است. High Temp. error : دمای دستگاه بیشتر از حد تعیین شده است .

فشار مخزن از حد مجاز باالتر است. Pressure switch error : کلید فشار باال عمل کرده است.

یک یا ھر دو سیم سنسور دما قطع می باشد. Temp.Probe disconnect : خطای قطع سیم سنسور دما . 

TD #1 disconnect : سنسور دمای فشار شماره ١ قطع می باشد. یک یا ھر دو سیم فشار شماره ١ قطع می باشد.

یک یا ھر دو سیم فشار شماره ٢ قطع می باشد. TD #2 disconnect : سنسور دمای فشار شماره ٢ قطع می باشد .

توالی سھ فاز ورودی اشتباه است. Rotation fault : خطای چرخش موتور اصلی.

جریان اضافی از موتور اصلی عبور کرده است. Thermal fan fault : خطای نقص بی متال موتور اصلی.

جریان اضافی از موتور فن عبور کرده است. Thermal motor fault : خطای نقص بی متال موتور فن.

Emergency stop : کلید قطع اضطراری زده شده است.

زمان تعویض فیلتر روغن فرا رسیده است. Oil Filter Service : خطای اعالم زمان سرویس فیلتر روغن.

زمان تعویض فیلتر ھوا فرا رسیده است. Air Filter Service : خطای اعالم زمان سرویس برای فیلتر ھوا.

زمان تعویض فیلتر سپراتور فرا رسیده است. Sep. Filter Service : خطای اعالم زمان سرویس فیلتر سپراتور.

زمان تعویض روغن فرا رسیده است. Oil change time : خطای اعالم زمان سرویس روغن.



تلفن  : ٩٠-٣٣٩۵۵١٨۶   - آدرس : سعدی جنوبی ساختمان سینگر - شماره ٣١۴ - کمپرسورسازی مفیدی
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فصل چھارم ( مراقبت )
برنامھ مراقبت 

١. در صورتی کھ با استفاده مستمر پس از ۶ ماه ھنوز کارکرد دستگاه بھ ١٠٠٠ ساعت نرسیده است روغن دستگاه را 

    تعویض نمایید.

٢. در صورت ھرگونھ مشکل بالفاصلھ بھ سرویس کار اطالع دھید تا نواقص را کامال برطرف نماید و بھ ھیچ وجھ از  

    قطعات متفرقھ استفاده نکنید.

٣. توجھ : زمان ھای یاد شده در جدول فوق برای تعویض فیلترھا و روغن وتمیز نمودن رادیاتور برای شرایط نرمال و 

   استاندارد تعریف گردیده است و در صورت آلودگی محیط  و شرایط  سخت این مدت کوتاه تر میگردد. ( آلودگی محیط

   می بایست زیر PPM 6  باشد.)

   کنترل کشیدگی تسمھ

توضیحات ١٠٠٠٠
ساعت

٢۵٠٠
ساعت

١٠٠٠
ساعت

روزانھ عملیات

حدود ۵ دقیقھ بعد از خاموش شدن سطح روغن کنترل شود

فقط از روغن پارس بابک ٣٢ استفاده شود روغن تعویض گردد

فیلتر روغن تعویض گردد

فیلتر ھوا تعویض گردد

فیلتر سپراتور تعویض گردد

کنترل دمای اسکرو

رادیاتور تمیز و بازبینی گردد

کنترل نشتی اتصاالت

شیلنگ ھا تعویض گرد

√

√

√

√

√

√

√

√

√

10-11 mm

F = 10 N

کنترل کشیدگی
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چند نکتھ در مورد تعویض روغن کھ میبایست بھ آن توجھ شود :

١. کمپرسور را متوقف کنید .

٢. با کشیدن سوپاپ اطمینان نبودن فشار بار را در مخزن سپراتور کنترل کنید.

٣. شیر تخلیھ روغن را باز کنید و روغن را بھ صورت کامل تخلیھ نمایید.

۴. تا میزان تعیین شده ( ½ شیشھ روغن نما ) روغن را در مخزن بریزید . بھ ھیچ وجھ از روغن تصفیھ شده متفرقھ یا روغن 

ھای مخلوط شده استفاده ننمایید.

۵. فراموش نکنید کھ شیر تخلیھ روغن را کامال بستھ و درپوش آن را ببندید.

۶. ده ساعت بعد از تعویض روغن ، اتصاالت آن را کنترل نمایید.

توجھ داشتھ باشید کھ فقط از روغن پارس بابک ٣٢ استفاده نمایید.

سطح روغن ½ شیشھ روغن نما باشد.

تلفن  : ٩٠-٣٣٩۵۵١٨۶   - آدرس : سعدی جنوبی ساختمان سینگر - شماره ٣١۴ - کمپرسورسازی مفیدی

١٣

مقدار روغن نوع کمپرسور

١۵ CS 2000

١۵ CS 2500

١۵ CS 3000

٢٠ CS 4000

٢٠ CS 5000

٢۵ CS 6000

۴٠ CS 7500

۴٠ CS 10000

۶٠ CS 12500

۶٠ CS 15000

۶٠ CS 18000

١٢٠ CS 22000

١٨٠ CS 25000



D N V

دارنده گواھینامھ

ISO

9001:2008

فصل پنجم : ( عارضھ ھای احتمالی و رفع نقص )

تلفن  : ٩٠-٣٣٩۵۵١٨۶   - آدرس : سعدی جنوبی ساختمان سینگر - شماره ٣١۴ - کمپرسورسازی مفیدی

١۴

رفع نقص علت اشکاالت احتمالی

بیمتال تنظیم گردد تغییر تنظیم بیمتال

١) پریدن بیمتال یا فیوز

بیمتال تعویض گردد خرابی بیمتال

زمان            مجددا تنظیم گردد کوتاه بودن زمان کار کردن بدون بار پس از استارت

فشار خروجی مجددا تنظیم گردد تنظیم نامناسب پرشر سوئیچ

محکم نشدن سیم ھا در ترمینال مربوطھ قطع و وصل ناگھانی فاز

کنترل فاز را تعویض نمایید اشکال در کنترل فاز

بلبرینگ ھا باید تعویض گردد خرابی بلبرینگ ھای اسکرو پس از خاموش شدن

افزایش زمان استراحت دستگاه پس از خاموش شدن  استارت سریع کمپرسور پس از خاموش شدن

تایمر ستاره مثلث مجددا تنظیم شود کوتاه بودن زمان ستاره مثلث

ترمینال ھای پرشر سوئیچ و شیر برقی بازدید شود  قطع شدن سیم پرشر سوئیچ یا شیر برقی

٢) عدم تولید ھوای فشرده

فشار خروجی مجددا تنظیم گردد تنظیم نامناسب پرشر سوئیچ

بوبین شیربرقی تعویض گردد خرابی بوبین شیر برقی

مراجعھ بھ سرویس کار  Unloader  بھ ھم خوردن تنظیم

مراجعھ بھ سرویس کار مسدو شدن مجاری شیر برقی

شیلنگ فرمان از سپراتور بھ              تعویض گردد   پاره شدن شیلنگ فرمان     

تایمر ستاره مثلث بررسی شود وضعیت مثلث ایجاد نمی شود

فیلترھوا تعویض شود گرفتگی فیلتر ھوا

٣) تولید ھوای فشرده کم 
می باشد

فیلتر سپراتور تعویض شود گرفتگی فیلتر سپراتور

مراجعھ بھ سرویس کار اشکال در 

خطوط لولھ کنترل شود جرم گرفتگی در لولھ ھا

کنترل خطوط لولھ و تجھیزات از نظر نشت باد مصرف بیش از اندازه ھوا

تایمر ستاره مثلث تنظیم شود طوالنی بودن زمان ستاره

۴) انداختن تسمھ
کشیدگی تسمھ تنظیم شود شل بودن تسمھ

استفاده از تسمھ ھای      کره ای پیشنھاد میشود استفاده از تسمھ نا مناسب

محل نشت روغن روی تسمھ را پیدا کنید چرب شدن تسمھ

مراجعھ بھ سرویس کار پولی الکتروموتور و ایراند تراز نیست

UNLOADER

UNLOADER

UNLOADER

AX

LOAD
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تلفن  : ٩٠-٣٣٩۵۵١٨۶   - آدرس : سعدی جنوبی ساختمان سینگر - شماره ٣١۴ - کمپرسورسازی مفیدی

١۵

رفع نقص  علت اشکاالت احتمالی

رادیاتور بھ وسیلھ باد تمیز شود گرد و غبار و چربی بیش از حد روی رادیاتور

۵) کمپرسور بیش از حد 
گرم میشود

فیلتر روغن تعویض گردد (      ) گرفتگی فیلتر روغن

روغن تا حد مجاز اضافھ شود و علت 
کاھش روغن بررسی شود کم شدن روغن

پنجره پشت دستگاه باز و تمیز شود مسدود شدن دریچھ ھای ورودی ھوا بھ داخل دستگاه

کانال خروجی ھوای گرم کنترل شود کوچک بودن کانال خروجی ھوای گرم

از روغن پارس بابک ٣٢ استفاده شود وجود کف بیش از حد در روغن

محل کمپرسور دور از تجھیزات بخار و 
گرمازا باشد باالبودن بیش از حد دمای محیط

پروانھ فن تعویض گردد شکستھ شدن پروانھ فن

مراجعھ بھ سرویس کار عملکرد نادرست ترموستات 

شیلنگ مربوطھ از چک ولو و پشت ایراند 
باز شود و تعویض گردد گرفتگی یا نشتی در لولھ برگشت روغن از سپراتور

۶) مصرف زیاد روغن

چک ولو باز و سرویس گردد مسدود شدن چک ولو

روغن عوض شود استفاده از روغن اشتباه

فیلتر سپراتور تعویض گردد مسدود شدن فیلتر سپراتور

برای خاموش کردن حتما از شاسی        
استفاده نمایید

خاموش کردن ناصحیح دستگاه

تایمر مربوطھ مجددا تنظیم گردد تنظیم نامناسب زمان 

اتصاالت مسیر روغن آچارکشی شود نشت روغن از اتصاالت

فشار کمپرسور تنظیم شود اشکال در تنظیم فشار دستگاه

٧) فشار بیش از حد باال 
میرود

شیلنگ باد تعویض شود و مسیر خروجی باد چک شود پارگی در شیلنگ باد یا مسدود بودن لولھ واتصاالت

مراجعھ بھ سرویس کار اشکال در 

مراجعھ بھ سرویس کار اشکال در شیر یکطرفھ

شاسی مربوطع تعویض شود کثیف شدن شاسی            یا 
٨) خاموش شدن کمپرسور

تعویض کنترل فاز اشکال در کنترل فاز

ترمینال ھای بوبین ھا وکنتاکتورھا وترمینال ھای 
خروجی       را چک کنید

A

STOP

POSITION

UNLOADER

STOPEMERGENCY

پالتین                      تعویض گردد کثیف شدن شاسی 
٩) کنتاکتورھای ستاره 

شل بودن پیچ ھای ترمینال ھامثلث قطع و وصل میشود

EMERGENCY EMERGENCY

Q2
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نمونھ چک لیست

تلفن  : ٩٠-٣٣٩۵۵١٨۶   - آدرس : سعدی جنوبی ساختمان سینگر - شماره ٣١۴ - کمپرسورسازی مفیدی

١۶

توضیحات قطعات 
مصرفی

سرویس انجام شده نام سرویس کار ساعت 
کارکرد

تاریخ ردیف

بازدید روغن و نشتی
بازدید فیلتر ھوا
بازدید رادیاتور

بازدید تسمھ

بازدید روغن و نشتی
بازدید فیلتر ھوا
بازدید رادیاتور

بازدید تسمھ

بازدید روغن ونشتی
بازدید فیلتر ھوا
بازدید رادیاتور

بازدید تسمھ

بازدید روغن و نشتی
بازدید فیلتر ھوا
بازدید رادیاتور

بازدید تسمھ

بازدید روغن ونشتی
بازدید فیلتر ھوا
بازدید رادیاتور

بازدید تسمھ
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تلفن  : ٩٠-٣٣٩۵۵١٨۶   - آدرس : سعدی جنوبی ساختمان سینگر - شماره ٣١۴ - کمپرسورسازی مفیدی

١٧

شرایط و محل نصب دستگاه

فن ھواکش

برنامھ مراقبت

ھوای تازه
ھوای گرم

کانال خروجی

عبھ فیوز
ج

کمپرسور اسکرو

100 cm
100 cm
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١٨

فصل ھفتم :

توضیحات تکمیلی و 

PLCنحوه عملکرد         
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مشخصات کلی  .....٣
۴..... LED  شرح وضعیت

٧ .... LCD نمایشگر
صفحھ کلید......

ورودی ھا....

خروجی ھا...
ورودی سنسورھای فشار و دما....

برنامھ ریزی....
مدھای عملکرد...

تنظیمات...
برنامھ ھفتگی....

سایر موارد...
کالیبراسیون...

پارامترھا...
اخطارھا و رفع عیب...

نحوه سیم بندی دستگاه ...

تلفن  : ٩٠-٣٣٩۵۵١٨۶   - آدرس : سعدی جنوبی ساختمان سینگر - شماره ٣١۴ - کمپرسورسازی مفیدی

١٩

سیستم کنترل کمپرسور

PR 1510

فھرست
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 :  PR1510   مشخصات پانل سیستم

 •   سھ عدد چراغ  LED سبز و زرد و قرمز رنگ برای نمایش حالت سیستم

     چراغ قرمز بیانگر خطا در سیستم می باشد.

     چراغ زرد بیانگر زمان سرویس ھا می باشد.

     چراغ سبز بیانگر ولتاژ تغذیھ در سیستم می باشد.

•   نمایشگر  LED  ۴ خط با قابلیت نمایش ٢٠ حرف یا عدد برای نمایش پارامترھا و پیام ھا

•   ٧ کلید برای برنامھ ریزی و عملکرد

:  PR1510 ویژگی ھای سخت افزار

12 VAC ورودی تغذیھ مدار    •

•   ۵ عدد رلھ خروجی برای فرامین کمپرسور

•   خروجی ترایاک برای فرمان شیر برقی

•   دو ورودی  برای سنسور فشار ( ۴ تا ٢٠ میلی آمپر )

(PT1000)  یک ورودی برای سنسور دما   •

(10-30 VAC  ) ٧ ورودی دیجیتالی ایزولھ   •

مشخصات دیگر :

•   ساعت کارکرد

•   حافظھ  EEPROM  برای ذخیره سازی پارامترھای کمپرسور

•   بارز اخطار

تلفن  : ٩٠-٣٣٩۵۵١٨۶   - آدرس : سعدی جنوبی ساختمان سینگر - شماره ٣١۴ - کمپرسورسازی مفیدی

٢١

مشخصات کلی
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تلفن  : ٩٠-٣٣٩۵۵١٨۶   - آدرس : سعدی جنوبی ساختمان سینگر - شماره ٣١۴ - کمپرسورسازی مفیدی

٢١

LED شرح وضعیت

وجود خطا در دستگاه

وجود ولتاژ تغذیھ در دستگاه

چشمک زدن این چراغ نشاندھنده زمان سرویس است

جدول زیر کاربرد ھریک از چراغ ھای  LED را شرح می دھد :

شرح عملکرد کلیدھا

در حالت برنامھ ریزی برای اصالح متغیر استفاده میشود و در حالت عادی برای نمایش اطالعات 
دستگاه ب کار میرود

در مد برنامھ ریزی برای اصالح پارامترھا استفاده میگردد.

                          برای بازگشت بھ وضعیت قبلی در برنامھ می باشد.  

                    برای وارد شدن بھ منو یا زیر منوھا در حالت برنامھ ریزی یا ورود اطالعات بھ سیستم
 از این کلید استفاده میشود.

برای خروج از حالت خطا استفاده می شود.

کلید 

کلید 

Escape

Enter



D N V

دارنده گواھینامھ

ISO

9001:2008

عملکرد  LCD  دارای دو وضعیت می باشد :

١- نمایش پیام در حالت برنامھ ریزی

حالت برنامھ ریزی از منو و زیر منو تشکیل شده است.
برای وارد شدن بھ منوی اصلی ، زمانی کھ دستگاه در حالت          یا               قرار دارد ، دکمھ          را بفشارید.

نشانھ  “->>” موقعیت گزینھ انتخاب شده را مشخص می نماید.
با زدن کلید           پارامتر مربوطھ فعال شده و با استفاده از دکمھ ھای        و               میتوان آن پارامتر را اصالح 

کرد

٢-نمایش پیام در وضعیت کارکرد 

در حالت عادی ، خط اول وضعیت فعلی کمپرسور ، و پیام اخطار ذخیره شده را نمایش می دھد.
با فشردن کلید       ، ساعت کارکرد دستگاه  نمایش داده میشود.

تلفن  : ٩٠-٣٣٩۵۵١٨۶   - آدرس : سعدی جنوبی ساختمان سینگر - شماره ٣١۴ - کمپرسورسازی مفیدی

٢٢

StopAlarmPRG

UpDown PRG

Up

 LCDنمایشگر          چھار خط در ٢٠ کاراکتر
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صفحھ کلید دستگاه شامل ٧ کلید می باشد :

                               : این کلید برای شروع بھ کار کمپرسور ھنگامی کھ در حل توقف میباشد ، استفاده میشود. 

                               : این کلید برای توقف کمپرسور ھنگامی کھ در حال کار میباشد ، استفاده میشود.
            

                               : برای خروج از حالت ھای خطا

                               : این کلید برای خروج از منو و زیر منوھا استفاده میشود.

                               : برای وارد شدن بھ منو یا زیرمنوھا در حالت برنامھ ریزی یا ورود اطالعات بھ سیستم از 
                  این  کلید استفاده میشود.

                               : این کلید برای تغییرپارامتر و حرکت بھ سمت باال در منوھا در حالت برنامھ ریزی استفاده 
                                 میشود. با زدن یکبار این کلید اطالعات زیر روی صفحھ ظاھر میشود.

 
  Set pres.                      06.5 Bar 

  

                Reset pressure            08.8 Bar 

 Tot Life Time                       01 h

Load Time                          00 h   

و پس از ٣ ثانیھ اطالعات زیر روی صفحھ ظاھر میشود.
Oil filter                         -1500 h

                  Air filter                         -1500 h

 Separator filter              -1500 h

 Oil chang                       -1500 h

و پس از ٣ ثانیھ اطالعات زیر روی صفحھ ظاھر میشود.
Operating            mode=On/Off

Fan On                            060 C

Fan Off                            050 C

Temp alarm                         100

                               : این کلید برای تغییر پارامتر و ھمچنین حرکت بھ سمت پایین در منو درحالت برنامھ ریزی 
                                 استفاده میشود.

٢٣

صفحھ کلید

START

STOP

RESET

ESCAP

ENTER

UP

DOWN
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ورودی ھا

منبع تغذیھ

ورودی ھای دیجیتالی

ورودی ھای سنسور فشار

تلفن  : ٩٠-٣٣٩۵۵١٨۶   - آدرس : سعدی جنوبی ساختمان سینگر - شماره ٣١۴ - کمپرسورسازی مفیدی

٢۴

صفحھ کلید

شرح برچسب شماره ترمینال

منبع تغذیھ
12 VAC

POWER 
SUPPLY

16

17

شرح برچسب شماره ترمینال

ترموسوئیچ موتور TSW 15

کلید قطع اضطراری SOS 14

کلید فشار زیاد PSW 13

اشکال در فن موتور FAN 12

اشکال در موتور MOTOR 11

اشکال کنترل فاز ROT. 10

ورودی کنترل از راه دور REMOTE 9

مشترک COM 8

شرح برچسب شماره ترمینال

تغذیھ سنسور شماره ٢ (                  ) +12V 20

ورودی سنسور فشار شماره ٢ Pr2 21

تغذیھ سنسور شماره ١ (                  ) +12V 22

ورودی سنسور شماره ١ PRI 23

12-18 V

12-18 V
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ورودی ھای سنسور دما

خروجی ھا

تلفن  : ٩٠-٣٣٩۵۵١٨۶   - آدرس : سعدی جنوبی ساختمان سینگر - شماره ٣١۴ - کمپرسورسازی مفیدی

٢۵

صفحھ کلید

شرح برچسب شماره ترمینال

تغذیھ سنسور دما (       ) +TM 18

ورودی سنسور دما TEMP 19

شرح برچسب شماره ترمینال

مشترک برای خروجی قدرت COM 1

خروجی فرمان تلھ آبگیر COND 2

خروجی فرمان         FAN 3

خروجی شیر برقی VALVE 4

خط فرمان مثلث ∆ زمان برای موتور اصلی ∆ 5

خروجی فرمان ستاره زمان برای موتور اصلی Y 6

مشترک برای خروج قدرت NORM 7

8 V

FAN
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زمانی کھ دستگاه در حال توقف یا اخطار است ، با فشردن کلید           حالت برنامھ ریزی دستگاه فعال میشود.

برنامھ ریزی بھ سھ بخش تقسیم می شود .

تنظیمات کاربر (                       )

تنظیمات نصب (                       )

تنظیمات سازنده (                         )

ھرکدام ازین گزینھ ھا را میتوان با حرکت بھ وسیلھ کلیدھای        یا              منو انتخاب کرد.

برای دسترسی زیر منوھا کلید               را بفشارید.

برای بازگشت از زیرمنوھا بھ منوی اصلی کلید       استفاده نمایید.

١- تنظیمات کاربر (                     )

گزینھ تنظیمات کاربر شامل ۶ زیر منو زیر می باشد : 

Operation mode............................................................................................. 1.1 مد عملکــرد

Pressure setting..........................................................................................1.2 تنظیمات فشــار

Show Alert....................................................................................................1.3 نمایش خطاھـا

Reload Maintenance................................................................1.4 جایگزینی مجدد زمان سرویس ھا

Units...................................................................................................................1.5 واحـدھا

Clock................................................................................................................... 1.6 سـاعت

Buzzer Enable............................................................................................. 1.7 عملکــرد بارز

Change password..........................................................................................1.8 رمــــز عبور

Contrast............................................................................................1.9 وضــوح صـــفحھ نمایش

تلفن  : ٩٠-٣٣٩۵۵١٨۶   - آدرس : سعدی جنوبی ساختمان سینگر - شماره ٣١۴ - کمپرسورسازی مفیدی
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برنامھ ریزی

PRG

User setting

Installation

Manufactureruser setting
Installation 
Manufactuerer

<< -

UpDown

ENTER

Esc

User setting
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Operating Mode  ١.١ : مد عملکرد دستگاه
 

١. ON/OFF : در این مد دستگاه با قطع و وصل کردن شیر برقی ، فشار خروجی مورد نظر تامین میگردد.

٢. Assist : در این مد دستگاه بھ صورت دائم زیر بار می باشد و پیش فرض سیستم بر این منوال است کھ دستگاه دارای  

سیستم انلودر پراپرشنال میباشد و خود قادر بھ تنظیم فشار بار خروجی است.

٣. Hand : در این مد دستگاه بھ صورت دستی زیر بار رفتھ یا از زیر بار خارج میشود و با استفاده از کلید                  

کنترل میگردد.

Remote .۴  : در این مد دستگاه بھ وسیلھ ترمینال                   روی ورودی ھای دیجیتال کنترل میشود کھ با وصل شدن 

این ترمینال دستگاه زیر بار رفتھ و با قطع شدن ترمینال دستگاه از زیر بار خارج می شود.

Pressure setting  ١.٢ : تنظیمات فشار

Set Pres.           06.5 Bar          تنظیم فشار پایین
Res.Pres.          08.0 Bar            تنظیم فشار باال

Show Alert  ١.٣ : نمایش خطاھا
 کھ بھ ترتیب شماره خطا ساعت و تاریخ می باشد

 نوع خطا

تلفن  : ٩٠-٣٣٩۵۵١٨۶   - آدرس : سعدی جنوبی ساختمان سینگر - شماره ٣١۴ - کمپرسورسازی مفیدی
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#01       21:30     1391/05/30

Thermal    Fan     Fault

#02       21:29     1300/03/01

High Temperature err                              

                                                                .

                                                                . 

                                                                .

                                                                .

                                                                .

                                                                .

Remote
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Installation -٢

٢.١ Times  ...................................................................................................................تنظیمات زمان

٢.٢ Pressure setting  ............................................................................ تنظیمات فشــــار برای کالیبراسیون

٢.٣ Temperature  ........................................................................................................ تــنظـــیمات دما

۴.٢ Maintain.Interval  ........................................................................................... فاصــلھ ســرویس ھا

۵.٢ Transducers  ..................................................................................................... تنظیمات سنسورھا

۶.٢ weekly prg  ................................................................................................... بـرنامھ ریـزی ھفتگـی

٢.٧ Various  .............................................................................. تنظیمات دیگــر ( از قبیل بیمتال موتور و ...)

٢.١  Times . تنظیمات زمان

 این گزینھ امکان تنظیم کلیھ پارامترھای زمانی کمپرسور را بھ شما می دھد.

 Delta / Star : زمان ستاره بھ مثلث موتور اصلی

 Star time : زمان شروع  : وقفھ زمانی را برای روشن شدن کمپرسور تنظیم میکند.

 Stop time : زمان توقف  : وقفھ زمانی را برای توقف کمپرسور تنظیم میکند.

 Condense On : زمان روشن بودن تلھ آب گیر

 Condense Off : زمان خاموش بودن تلھ آب گیر

.Stand by زمان : Stand by 

 Valve time : وقفھ زمانی برای فعالسازی شیربرقی

 Delta pressure timer : این تایمر برای محافظت دستگاه از افت فشار روغن بکار میرود.

 بازه عملکرد این دستگاه ٣٠٠-١ ثانیھ می باشد. در صورتی کھ ورودی pressure switch  قطع شود  این تایمر 

فعال میشود و بعد از زمان مربوطھ دستگاه را خاموش میکند.

٢.٢ Pressure setting  . تنظیمات فشار برای کالیبراسیون

برای تنظیم ، تغییر و یا کالیبره فشار مورد استفاده قرار میگیرد. بھ وسیلھ فشردن کلید Enter نشانگر در کنار گزینھ 

انتخاب شده ، شروع بھ چشمک زدن می نماید.سپس با استفاده از کلید ھای Down  و Up گزینھ انتخاب شده قابل تغییر 

است.

Start       prs       01.0    Bar

Trans.Adj           18.0    Bar

Calib        1        00.0    Bar

Calib        2        00.0    Bar

Dp     warn        02.0    Bar

Dp      fault        10.0    Bar

Dp      time    10-250    Bar

کھ زمان آن تمام شود . بازه عملکرد این دستگاه ۶٠٠-١ ثانیھ است.

تلفن  : ٩٠-٣٣٩۵۵١٨۶   - آدرس : سعدی جنوبی ساختمان سینگر - شماره ٣١۴ - کمپرسورسازی مفیدی

٢٨

D N V



دارنده گواھینامھ

ISO

9001:2008

٢٫۴ Maintenance Interval  .  فاصلھ سرویس ھا

زمان سرویس قطعات
 Oil Filter 1000 h  : طول عمر فیلتر روغن بھ ساعت .

 Air Filter 1000 h  : طول عمر فیلتر ھوا بھ ساعت .
 Separator Filter 2000 h  : طول عمر برای سرویس فیلتر سپراتور .

 Oil change 1000 h  : مدت تعویض روغن دستگاه بھ ساعت .

٢٫۵ Transducers  . تنظیمات سنسورھا
TD     #1    [4-20mA] : فعال یا غیر فعال کردن سنسور فشار ١ ( سنسور فشار ھوای خروجی )

      TD     #2      None : فعال یا غیر فعال کردن سنسور فشار ٢ ( سنسور فشار روغن )
Temp.Sensor Pt1000  : انتخاب نوع سنسور دمای دستگاه

٢٫۶ weekly programming   برنامھ ریزی ھفتگی
 این سیستم میتواند برنامھ یک ھفتھ را در خود ذخیره و در طی ھفتھ آن را اجرا نماید.

Monday                            On     08:00
Monday                            Off     17:30

Tuesday                            On     08:00
Tuesday                            Off     17:30

Wednesday                       On     08:00
Wednesday                       Off     17:30

Thursday                           On     08:00
Thursday                           Off     17:30

Friday                                Off     08:00
Friday                                Off     17:30

Saturday                           On     08:00
Saturday                           Off     17:30

Sunday                             On     08:00
Sunday                             Off     17:30

برای مثال در صورتی کھ برنامھ ھفتگی فعال باشد ، روز دوشنبھ کمپرسور ساعت ٨:٠٠ صبح شروع بھ کار نموده و 

ساعت ١٧:٣٠ خاموش می شود. روز جمعھ دستگاه روشن نمیشود.

تلفن  : ٩٠-٣٣٩۵۵١٨۶   - آدرس : سعدی جنوبی ساختمان سینگر - شماره ٣١۴ - کمپرسورسازی مفیدی
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٢٫٧ Various  . تنظیمات دیگر ( از قبیل بیمتال موتور و ...)

Rotation. Interval      Yes / No       : فعال یا غیر فعال کردن ورودی خطای کنترل فاز 
Fan    fault                 Yes / No       : فعال یا غیر فعال کردن خطای ورودی فن

Voltage Detect           Yes / No       : فعال یا غیر فعال کردن خطای ولتاژ
Emergency Stop        Yes / No       : فعال یا غیر فعال کردن کلید قطع اضطراری

Pressure Switch         Yes / No       : فعال یا غیر فعال کردن سنسور فشار باال
Fan operate                Yes / No       : فعال یا غیر فعال کردن عملکرد فن

Enable Mnt.               Yes / No       : فعال یا غیر فعال کردن خطای سرویس
Weekly Prg.               Yes / No       : فعال یا غیر فعال کردن برنامھ ھفتگی

Cond.   Disch.            Yes / No      : فعال یا غیر فعال کردن تلھ آبگیر
Restart                        Yes / No      : فعال یا غیر فعال کردن گزینھ استارت مجدد

٣-  Manufacturer : تنظیمات سازنده

برای ویرایش این منو کاربر میبایست عدد “١٩١” را بھ عنوان پسورد وارد نماید.
قسمت منوی سازنده ۴ زیر منو دارد : 

      Safety Parameter 
      Hour counter
      Manufacturer
      Reset config.

  safety parameter : ٣٫١       

  Max . Pres . 10.0 bar                                                                     ١-١-٣ : حداکثر فشار مجاز برای کاربر
  Set   . Pres . 01.0 bar                                                                   ٢-١-٣ : حداقل فشار مجاز برای سپراتور
  Max . Temp . 100  c                                                               ٣-١-٣ : حداکثر فشار دمای مجاز برای کاربر
  Td2   max . 13.0  bar                                                                  ۴-١-٣ : حداکثر فشار مجاز برای سپراتور

تلفن  : ٩٠-٣٣٩۵۵١٨۶   - آدرس : سعدی جنوبی ساختمان سینگر - شماره ٣١۴ - کمپرسورسازی مفیدی
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   Hour counter : ٣٫٢

   برای اصالح مدت ساعت کار این گزینھ مورد استفاده قرار میگیرد.
Total                    00  h                                                                                 ساعت کارکرد کل دستگاه 
Hur.Load             00  h                                                                                    ساعت کارکرد زیر بار 

 برای ایجاد تغییرات میتوانید از کلیدھای  Reset, Up , Down استفاده نمایید.

٣٫٣ اطالعات سازنده : 
rotation test                       ٣٫٣٫١ : تست اولیھ جھت چرخش موتور 

   reset life time                              ٣٫٣٫٢ : صفرکردن ساعت دستگاه 

Reset configuration : ٣٫۴
    

    بازگرداندن تغییرات : برای بازگرداندن مقدار پارامترھا بھ مقادیر پیش فرض ، این گزینھ کاربرد دارد.

     

تلفن  : ٩٠-٣٣٩۵۵١٨۶   - آدرس : سعدی جنوبی ساختمان سینگر - شماره ٣١۴ - کمپرسورسازی مفیدی
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برای کالیبره کردن فشار و دمای دستگاه میتوان از روش زیر استفاده کرد.
- برای کالیبره کردن دما در گزینھ

Installation / Temperature / Offset adjust
میتوان دمای نمایش داده شده توسط سنسور اطالح نمود.

- برای کالیبره کردن فشار دستگاه دو پارامتر را میتوان تنظیم نمود.
- در صورتی کھ در فشار صفر ( ٠ ) دستگاه عددی غیر از صفر را نشان می دھد ( خطای سنسور فشار ) میتوان با 

اصالح پارامتر  Installation / pressure Setting / calib #1  فشار دستگاه را تنظیم نمود.

در صورتی کھ در فشار باال ( مثال ٨ بار ) دستگاه فشار کمتر یا بیشتر را نشان می دھد.
میتوان با اصالح پارامتر Installation / Pressure setting / Trans Adj  فشار دستگاه را تنظیم نمود.

تلفن  : ٩٠-٣٣٩۵۵١٨۶   - آدرس : سعدی جنوبی ساختمان سینگر - شماره ٣١۴ - کمپرسورسازی مفیدی
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پارامترھا

بیشترین مقدار کمترین مقدار مقدار پیش فرض واحد پارامتر

20.0 1.0 13.0 Bar Max pressure

120 80 100 ̊ C Max Temperature

190 1 100 - LCD Contrast

60 1 5 ثانیھ Delta / Star Time

60 1 5 ثانیھ Start Time

180 1 5 ثانیھ Stop Time

50 1 5 ثانیھ Valve Time

50 1 5 ثانیھ Condensate on time

50 1 15 دقیقھ Condensate off time

50 1 15 دقیقھ Stand by time

pressure reset - 0.5 2.0 8.0 Bar pressure set

Max pressure 20.0 9.0 Bar pressure reset

50.0 4.0 18.0 Bar Transduser adjust

5.0 0.5 1.0 Bar Separator Pressure

9990 10 1000 ساعت Oil filter LifeTime

9990 10 2000 ساعت Separator filter

9990 10 1000 ساعت Air filter

9990 10 1000 ساعت Oil filter

100 20 60 ̊ C Fan thermostat
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١- فن ھواکش

٢- مخزن سپراتور روغن و متعلقات 

١-٢-سوپاپ اطمینان

٢-٢-شیشھ روغن نما

٣-٢-مانومتر فشار

۴-٢-فیلتر سپراتور روغن

۵-٢-فیلتر روغن

۶-٢-شیلنگ ھای ھیدرولیک

٣-ایراند و متعلقات 

١-٣- فیلتر ھواکش

٢-٣-آنلودر

٣-٣-شیلنگ فرمان

۴-تابلو برق

۵-الکتروموتور و متعلقات

١-۵-تسمھ

۶-رادیاتور

تلفن  : ٩٠-٣٣٩۵۵١٨۶   - آدرس : سعدی جنوبی ساختمان سینگر - شماره ٣١۴ - کمپرسورسازی مفیدی
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فصل ھشتم :
لوازم و قطعات مصرفی
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