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 (VRF)اِف آرتعمیر و سرویس وی

ها ترین مواردی است که همۀ کشورهای دنیا روی آن تمرکز دارند. دولتجویی در مصرف انرژی از مهمامروزه صرفه

دانید، تابستان و زمستان هر در سراسر جهان در تالش هستند تا مصرف انرژی را کاهش دهند. همان طور که می

اندازی خود هستند. به این صورت که در تابستان باید نسبت به سرویس و راهکدام دارای دردسرهای خاص 

های گرمایشی را فراهم کنید. اندازی دستگاهکننده اقدام کنید و در زمستان باید مقدمات راههای خنکسرویس

دردسرها  این سیستم اولین بار توسط یک شرکت ژاپنی بر اساس تکنولوژی اینورتر طراحی و ساخته شد که این

ترین مصرف انرژی و رساند، زیرا این سیستم خنکی را در تابستان و گرما را در زمستان با کمرا به حداقل می

درصد مراکز تجاری  33درصد اماکن اداری و  50دهد. هم اکنون در ژاپن بیشترین کارایی در اختیار ما قرار می

 کنند.د استفاده میبزرگ از این سیستم برای بخش سرمایشی و گرمایشی خو

 

 چیست؟ (VFR)اِف آروی
روند. البته این نوع از های تهویه هوای مطبوع در دنیا به شمار میترین و بهترین دستگاهها یکی از نویناِفآروی

ها در تنظیم گرمایشی و سرمایشی منزل یا محل است ولی این دستگاهها هنوز بین عموم رواج پیدا نکردهدستگاه

 جویی قابل توجهی را در مصرف انرژی دارد.ها صرفهکنند و استفاده از آنبسیار مفید و موثر عمل می کار

است به معنای جریانِ متغیرِ مبرد. نام دیگر این دستگاه، « Variable Flow Refrigerant»اِف مخفف عبارت آروی

بخش داخلی و خارجی است. این دو بخش به اسپلیت مرکزی )نوعی اسپلیت بدون کانال( نام دارد که دارای دو 

کند. نکتۀ مهم در کیفیت وسیلۀ یک لولۀ مسی که داخل آن مبرد قرار دارد، این دو بخش را به یکدیگر متصل می

تواند روی کیفیتِ باالی کارکردِ ها، استفاده از لولۀ مسی با خلوص بیشتر است که همین امر میاین نوع دستگاه

 ر باشد. دستگاه بسیار موث
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 کند؟چگونه کار می (VFR)اِف آروی
کند که نیاز ایجاد گرمایش و سرمایش به وسیلۀ یک سیستم کامالً یکپارچه به وسیلۀ سیستم کنترل واحد کار می

ترین میزان مصرف انرژی را نسبت به کارایی به موتورخانه و نیروی انسانی ثابت برای آن ندارد. این سیستم پایین

دار طبیعت است و نیاز اندازی است. همچنین این سیستم دوستراحتی در اماکن مرتفع قابل نصب و راه دارد و به

 رود.به آب ندارد که خود یکی دیگر از مزایای آن به شمار می

 

 شود؟در چه اماکنی پیشنهاد می (VFR)اِف آروی
دهد. همچنین کارایی مناسبی از خود نشان میمعموالً در اماکنی که نیاز به سرمایش موضعی دارند، این سیستم 

ها که بحث امنیت برایشان بسیار پُراهمیت است، به دلیل ایمنی باال با توجه این سیستم برای اماکنی مانند بانک

ها در مراکز تجاری و پاساژها های کوچک دستگاه مناسب خواهد بود. همچنین این دستگاهها و شبکهبه وجود کانال

ها از اماکن دیگری است که به دلیل نیاز به تنظیمات دستی توسط اپراتور و یی زیادی دارند. بیمارستاننیز کارا

 شود.ها امحسوب میتنظیم دمای خاصِ موردِ نیاز برای هر بخش، مکان مناسبی برای استفاده از این نوع سیستم

 (VFR)اِف آرتعمیر وی
به صورت تخصصی نیازمند دانش و تجربه زیادی است. به طور کل   (VFR)اِفآرشایان ذکر است که تعمیر وی

بندی توان به دو بخش تبرید و مکانیکی تقسیمرا می (VFR)اِف آرهای ویتوان گفت که عیوب مربوط به دستگاهمی

بخش تواند دچار ایراد شود. به عنوان مثال، ایجاد خطا در های مختلفِ دیگر دستگاه نیز میکرد. البته بخش

ها، نحوۀ درستِ تشخیص خطا مدارهای کنترلی یا عدم کالیبره بودن ابزار دقیق دستگاه. نکتۀ مهم در این دستگاه

ترین زمان این خطاها را بررسی و است که متخصصان ماهر و توانمند این شرکت این قابلیت را دارند تا در کوتاه

است، منزل یا محل کار شما دچار اشکال شده (VFR)اِف رآها را به شکل مناسبی حل کنند. در صورتی که ویآن

 توانید در اسرع وقت با کارشناسان و تعمیرکاران ما تماس بگیرید تا شما را راهنمایی کنند.می
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 را پیدا کنیم؟ (VFR)اِف آرهای ویچگونه اشکال سیستم
ترین خطا و اختالل در سیستم این هوشمند هستند و با ایجاد کوچک (VFR)اِف آرهای ویخوشبختانه سیستم

دهد. این خطاها ممکن است از شده بر روی نمایشگر دستگاه نمایش میخطا را به صورت کدهای مشخص

های داخلی یا خارجی دستگاه باشد. اگر این خطا در بخش داخلی رخ داده باشد، موجب خاموش شدن همان بخش

خاموش  (VFR)اِف آرشود، ولی اگر این خطا مربوط به بخش خارجی باشد، کل سیستم ویمی بخش یا یونیت

اِف آرهای ویشود. برای آگاهی از کدهای دستوریِ خطاهای مربوط به هر بخش داخلی و خارجی دستگاهمی

(VFR) داده شوید. باید به کاتالوگ دستگاه مراجعه کنید و از این طریق متوجۀ خطای رخ 

باید در اسرع وقت رفع شود، زیرا  (VFR)اِف آرهای ویشده در سیستمتوجه داشته باشید که رفع هر خطای ایجاد

ها دچار ایراد اساسی اِفآرهای اصلی و مهم ویشود که بخشگاهی عدم توجه به این گونه خطاهای ریز باعث می

کنیم که به تی غیرممکن کند. پس توصیۀ اکید میها را حها وارد شود که تعمیر آنشوند و آسیب جدی به آن

ای و متخصص ما تماس بگیرید محض رویت خطا در این سیستم حتما بالفاصله با کارشناسان و تعمیرکاران حرفه

های الزم را جهت رفع یا جلوگیری از بروز صدمات های الزم را ارائه کنند و راهنماییتا بتوانند به شما مشاوره

دهند تا تعمیرکاران و متخصصان ما خودشان را در اسرع وقت به محل کار یا منزل شما برسانند و  بیشتر انجام

شما را انجام دهند. شایان ذکر است که در صورت عدم آشنایی با  (VFR)اِف آرتعمیر و رفع خطای سیستم وی

ناپذیری را برای تواند آثار جبرانمی ایها به افراد غیرحرفهاِفآراین سیستم یا سپردن کارِ سرویس یا تعمیر وی
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با باالترین  (VFR)اِف آرتوانید همیشه یک ویدستگاه شما ایجاد کند. پس با یک انتخاب درست و هوشمندانه می

 کارایی و بهترین کیفیت را داشته باشید و از آن لذت ببرید.

 خود را تعمیر کنیم؟ (VFR)اِف آرتوانیم سیستم ویچگونه می
توانیم با دهد که ما میتا این بخش متوجه شدید که در صورت بروز خطا سیستم یک کد خطا به ما نمایش می

عیب ایجادشده را  (VFR)اِف آرشده در دفترچۀ ویتوجه به کد خطای صادرشده و مقایسۀ آن با کدهای ارائه

میر موارد ساده برای کاربران آن مقدور بود، های دیگر که امکان تعمتوجه شویم. البته بر خالف بسیاری از دستگاه

های زیادی که دارد و تنوع خطاها و داشتن چگونگی رفع این خطاها، برای افراد این سیستم به دلیل پیچیدگی

ای که ممکن است باعث بروز خطا در این قبیل آماتور کاری دشوار است. ولی ما در اینجا موارد متداول و ساده

 ها را رفع کنید.دهیم تا در صورت امکان بدانید و بتوانید آنبرای شما شرح می ها شود رادستگاه
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باشد، زمانی که شما دچار اشکال شده (VFR)اِف آرتوجه داشته باشید که اگر قطعات بخش خارجی دستگاه وی

شود. ایش داده میکنید، حدود دو دقیقه بعد کد خطای مربوطه روی نمایشگر دستگاه شما نمدستگاه را روشن می

روی  A6ها خطای باشد، در یکی از مدلبه عنوان مثال، اگر فن مربوط به بخش خارجی شما دچار اشکال شده

شوید که نیاز است فن شود که پس از تطبیق این کد با دفترچۀ راهنمای آن متوجه میصفحۀ نمایش نمایان می

ستم شما روشن نشود و خطای ایجادشده در صفحۀ نمایشگر را چک کنید. این بدان معنی است که تا زمانی که سی

 توانید متوجۀ نوع ایراد در دستگاه خود شوید. نمایان نشود، شما نمی

توجه داشته باشید که برخی از خطاها مانند افزایش و کاهش شدید فشار یا دما در زمان گرمایش یا سرمایش 

افتد که برای رفع آن باید دانش الزم و کافی را برای این امر داشته باشید و توسط متخصصِ مربوطه اتفاق می

مقدور نیست و نیازمند بررسی و تحلیل سیستم کامالً تجزیه و تحلیل شود، زیرا یافتن این نوع خطاها به راحتی 

 ماهر است.  (VFR)اِف آرتوسط یک تعمیرکار وی

های ارتباطی ها ایجاد شود، عدم اتصال صحیح کابلترین عیوبی که ممکن است برای این نوع دستگاهیکی از متداول

به صورت  (VFR)اِف آرخارجی ویهای مختلف داخلی و خارجی دستگاه است. با توجه به اینکه دستگاه بین بخش

شود ترین ایراد موجب از کار افتادن دستگاه میدر ارتباط است، کوچک های داخلی مختلف موجودای با بخشلحظه

ها معموالً نیازمند داشتن کند. الزم به ذکر است که حل مشکالت برقی این گونه سیستمو سیستم را خاموش می

 به تنهایی قادر به رفع آن نباشید.شناخت الزم و مهارت در این زمینه است و شاید شما 

 U4مشاهده کردید، بخش اول یعنی  (VFR)اِف آررا روی نمایشگر دستگاه وی U4-01به عنوان مثال، اگر کد 

شود کد فرعی خطا که با مراجعه به دفترچۀ راهنمای دستگاه می 01شود کد اصلی خطا و بخش دوم یعنی می

 های داخلی و خارجی دستگاه است.های ارتباطی بین بخشبه سیممتوجه خواهید شد که این خطا مربوط 

کنند تا سیستم  به را اجرا می test runها سازندگان سیستم های جدید این نوع دستگاهخوشبختانه در سیستم

های ها مانند دمای داخلی و خارجی و نیز فشارهای مرتبط با بخشصورت یکپارچه شروع به کار کند و تمامی بخش

ترین خطا در همان به وسیلۀ بخش داخلی کنترل شود. در این حالت کوچک (VFR)اِف آرمختلف دستگاه وی

 های اصلی دستگاه آسیبی وارد نشود. توان به سرعت آن را برطرف کرد تا به بخششود که میابتدا نمایان می

 ها اِفآرسرویس وی
ماه یک بار و در ابتدای فصول  6هز  (VFR)اِف آرهای ویتوان گفت که بهترین زمان برای سرویس دستگاهمی

های الزم ها بهتر است حتماً سرویسبهار و پاییز است. توجه داشته باشید که به دلیل پیچیدگی این گونه دستگاه

ایرادات  ها به دستگاه کمک خواهد کرد تا بهینه کار کند و از بروزماه یک بار انجام دهید، زیرا این سرویس 6را هر 

توانید با مشاوران ما تماس منزل یا محل کار خود می (VFR)اِف آرو خطاها جلوگیری کند. به منظور سرویس وی
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اِف آرای ویکار متبحر و کاربلد جهت سرویس دورههای الزم را به منظور فرستادن یک سرویسبگیرید تا راهنمایی

(VFR) ا با توجه به تجربه و سابقۀ باالیی که دارند، در کمترین زمان و کاران مشما به محل مراجعه کند. سرویس

های شما را بر عهده خواهند گرفت و شما را از تعمیر دستگاه (VFR)اِف آرهای ویبه بهترین نحو سرویس دستگاه

 نیاز خواهند کرد. پس هم اکنون گوشی را برداشته و با ما تماس بگیرید.بی (VFR)اِف آروی

 

 (VFR)اِف آرهای خارجی دستگاه ویسرویس بخش

های کویل شود، شستشوی فینها انجام میهایی که در سرویس بخش خارجی این نوع دستگاهیکی از بخش

های مرتبط را مانند کاران در ابتدا تمامی بخشکندانسور است. برای این کار قبل از شستشوی این بخش، سرویس

های شیرهای ورودی و خروجی، کف بیرونی و داخلی دستگاه، میزان چرب بودن فینهای رفت و برگشت، لوله

کنند تا در صورت نیاز نسبت به رفع عیوب مربوطه اقدام کنند. پس از کویل کندانسور و غیره را بررسی می

ود. در ها مطمئن شکند تا از صحت و سالمت آنها را بررسی میکار فینهای کندانسور، سرویسشستشوی فین

 این بخش پروانۀ فن بیرونی نیز مورد بررسی و آزمایش قرار خواهد گرفت تا از سالم بودن آن مطمئن شویم.

عالوه بر این، موارد کانکتورهای برق در بخش مدار فرمان و مدار قدرت همگی باید مورد بررسی قرار گیرند. 

و از تمیز بودن بخش خارجی اطمینان حاصل کنند کاران اتصاالت برد بیرونی را بررسی میهمچنین سرویس

 تواند در عملکرد دستگاه تاثیر منفی بگذارد.کنند، چون وجود هر نوع آلودگی و گرد و خاک میمی

 (VFR)اِف آرهای داخلی دستگاه ویسرویس بخش

شده رجی قطعهای داخلی زمانی است که یونیت خادر ابتدا الزم به ذکر است که بهترین زمان برای سرویس بخش

های داخلی و خارجی دستگاه را در یک کاراندر زمانِ سرویس، یونیتگیرد. معموالً سرویسو مورد بررسی قرار می

دهند تا بتوانند نحوۀ عملکرد دستگاه را بهتر تجزیه و تحلیل کنند و ایرادات و خطاهای ایجادشده زمان انجام می

فیلترهای بخش  (VFR)اِف آرران برای سرویس بخش داخلی دستگاه ویکادر آینده را به حداقل برسانند. سرویس
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کنند. همچنین عملکرد پمپ درین را ها را از نظر اتصاالت درست وارسی میدهند و لولداخلی را شستشو می

 کنند.سنجند و از سالم بودن بلوور فن یونیت اطمینان حاصل میمی

 

 سخن آخر
به یاد داشته باشید که شما هر چقدر هم که فنی کار باشید، مطمئناً در مواجه با خطاهای اصلی نخواهید توانست 

را خود بر عهده بگیرید. به همین دلیل توصیه  (VFR)اِف آرهای ویاین خطاها را برطرف کنید و تعمیر دستگاه

جه با هر خطایی به سرعت عمل کنید و در صورتی که برداری درست و کارامدی دستگاه در مواکنیم برای بهرهمی

کاران ما تماس بگیرید تا در اسرع وقت نسبت به تعمیر متوجۀ مشکل نشدید، سریعاً با تعمیرکاران و سرویس

شما اقدام کنند. توجه داشته باشید که متخصصان و تعمیرکاران ما همیشه سعی بر  (VFR)اِف آرهای ویسیستم

عات موجود بر روی دستگاه را تعمیر کنند و در صورتی که امکان تعمیر آن مقدور نباشد، آنگاه آن دارند تا قط

های شما خواهد شد. پس با خیالی جویی در هزینهنسبت به تعویض آن اقدام کنند. مسلماً این مسئله باعث صرفه

 ها را به ما بسپارید.آسوده تعمیر و سرویس این دستگاه

 


