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 سرویس و تعمیر چیلر

های تهویه هوای مطبوعی هستند که از گذشته در منازل و اماکن مختلف جهت ایجاد در واقع چیلرها دستگاه

تر و وجود قطعات مختلف موجود ها با توجه به مدارات پیچیدهگرفتند. این دستگاهتهویه هوا مورد استفاده قرار می

نگهداری آنها کمی دشوار شود. به همین دلیل با توجه به اینکه ساختار چیلرها در آنها باعث شده است تا تعمیر و 

تر است، تعمیرات آن نیز نیازمند تخصص و دانش بیشتر خواهد بود. باید های دیگر کمی پیچیدهنسبت به دستگاه

مات سرویس و نگهداری ها باید هر سال از خدتوجه کرد که چیلرهای به کار رفته در منازل، اماکن اداری و کارخانه

ای چیلرها این امکان را ایجاد مند شوند تا ایجاد خرابی در آنها به حداقل برسد. مطمئنا با سرویس دورهبهره

 کنید که چیلر منزل یا محل کار شما دیرتر خراب شده و در صورتی خرابی با هزینه کمتری تعمیر شوند.می

توانند به راحتی و در کمترین زمان چیلرهای اران زبده و متخصص ما میدهیم که تعمیرکما به شما این نوید را می

های کشور کسب شما را سرویس یا تعمیر کنند. تعمیرکاران ماهر ما مهارت خود را با آموزش در بهترین آموزشگاه

د، تخصص و تجربه اند. ما به این نکته اعتقاد داریم که تعهها تجربه عملی را در این زمینه کسب کردهنموده و سال

 روند.سه رکن اساسی برای تعمیرکاران و متخصصان مجموعه ما به شمار می
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 سرویس چیلر

صرفه بوده بهها مقرونها، ادارات و سازمانها، اماکن عمومی، شرکتای چیلرها مخصوصا در مجتمعسرویس دوره

اهد کرد. مسلما حضور فعال و همیشگی ها جلوگیری خوهای زیاد جهت تعمیر این دستگاهو از ایجاد هزینه

های اضافی برای تعمیر و نگهداری چیلرها کمک شایانی تواند در کاهش هزینهتعمیرکاران و متخصصان ماهر می

های بیشتر شود تا قبل از ایجاد خسارتکند، زیرا پیدا کردن عیوب چیلر و رفع آن در همان ابتدای کار باعث می

 تر جلوگیری کرده و عمر چیلر را نیز بیشتر کند.های عمدهبیبه دستگاه، از بروز خرا

شود که ترین کارها محسوب میهای برودتی جزو تخصصیتوان گفت که سرویس و تعمیر سیستمبه راستی می

نیازمند وجود یک تیم قوی و متخصص در این زمینه است. با توجه به تجربه و سابقه این شرکت این اطمینان به 

های خواهد شد که کلیه سرویس و نگهداری چیلرهای شما با کمترین هزینه و بهترین نحو در بازه شما داده

 کند. نیاز میهای اضافی بیمشخص شده انجام شده و شما را از پرداخت هزینه

توان به سرویس چیلر، الزم به ذکر است که خدمات مختلفی برای چیلرها وجود دارد که از مهمترین آنها می

اندازی سیستم سرمایشی و گرمایشی چیلر، تعمیر چیلر و غیره اشاره نمود که یدشویی چیلر، شارژ گاز چیلر، راهاس

توسط گروه باتجربه ما قابلیت انجام دارد. مسلما رضایت شما هدف اصلی شرکت ما بوده و امیدواریم که با یک بار 

 حقوقی جزو مشتریان دایمی ما شوید. امتحان از خدمات ما، شما نیز مانند هزاران فرد حقیقی و

باشد های زمانی مشخص میزدایی از چیلرها در بازهشایان ذکر است که یکی از خدمات مهم و تخصصی ما رسوب

دهد که دارای ضمانت اجرایی است. گروه ما با استفاده از متخصصان باتجربه این خدمات را به مشتریان ارایه می

زدایی چیلرها را نباید به جام شود. توجه داشته باشید که به هیچ عنوان سرویس و رسوبتا کار به بهترین نحو ان

زدایی کارایی چیلرها را کاهش داده و موجب بروز خسارات زیادی تعویق انداخت، چون تاخیر در سرویس و رسوب

 شود.می

لکرد مناسب و صحیح چیلر اطمینان معموال در زمان سرویس چیلرها باید نکات زیر بررسی و آزمایش شوند تا از عم

 ی میزانبررس، هیتخل یدما ی فشار وبررس، مکش کمپرسورو دمای فشار  یبررسحاصل شود. این موارد شامل 

، هاقیعا و حالت تیوضع یبررس، هوا ای الیس ی و خروجیورود و دمای فشار یبررس سطح روغن و فشار آن،

، موتور فن انیجر ی میزانبررس، کندانسور یورود ی خروجی ودما یبررس کندانسور مبردو هوا  یدما یبررس

ی، انبساط یرهایش ر، بررسیسونکندا چیپمیس ی حالت صحیحبررس، در دستگاه ی لرزش و بروز صدای ناهنجاربررس

 شود.، بررسی عدم ایجاد رسوب و مواردی از این دست میریش یفنرها بررسی
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 چیلرهانکات ضروری در هنگام سرویس 

تواند به چیلر شما آسیب جدی وارد کند، پس برای جلوگیری از نصب نادرست چیلرها در همان ابتدای کار می

 اندازی چیلرها را به افراد متخصص بسپارید.این مسئله باید از همان ابتدا نصب و راه

تنها باعث افزایش باید توجه داشت که سرد کردن و خنک کردن بیش از حد آب در بخش برج خنک کن نه 

شود،  بلکه  ممکن است باعث کاهش مبرد در اپراتور، اتالف روغن و ایجاد تراکم مبرد بازدهی و کارایی چیلر نمی

ای که به در کندانسور شود. در واقع اگر تعمیرکار یا کارشناس متخصص چیلر مکش و فشاری را ببیند، اولین نکته

تواند به دلیل ایراد در سرد است، اما این موضوع میمقدار مبرد کم شدهکند این موضوع است که ذهنش خطور می

 شدن بیش از اندازه آب در بخش برج خنک کن باشد.

تواند باعث ایجاد شود، بسیار گرم باشد، میبه این نکته باید توجه داشت که اگر آبی که توسط چیلر خنک می

د این مسئله را به دقت بررسی کند که اشتباها شیر آب گرم را شوک حرارتی شود. به همین دلیل اپراتور چیلر بای

 بخش خواهد بود.در جریان آب چیلر وارد نکند، زیرا این کار بسیار زیان

ایجاد جریان زیاد و بیش از اندازه در چیلرها ظاهرا ممکن است باعث افزایش کارایی شود، ولی اگر دقت شود 

تواند ها را افزایش خواهد داد. همچنین این مسئله میانرژی شده و هزینه خواهید دید که این موضوع باعث اتالف
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های آتی های متصل شده در این سیستم شده و خسارات زیادی را در سالباعث خرابی و فرسایش زود هنگام لوله

 روی دست شما بگذارد.

د روغن مناسب را به اندازه کافی در تر رفت، بایدانند که اگر سطح روغن از خط میانی پاییناپراتور چیلرها می

مخزن مربوطه بریزند. البته اگر روغن بیش از اندازه ریخته شود، باعث افزایش بار وارد شده به کمپرسور شده که 

 تواند موجب آسیب به کمپرسور شود.این مسئله می

ود در کارایی و عملکرد چیلرها ها در ایجاد بهبشایان ذکر است که تمیز کردن یا تعویض به موقع فیلترها و صافی

 تواند بسیار مثمرثمر باشد.می

الزم به ذکر است که همیشه باید در زمینه نگهداری درست و مناسب برج خنک کن چیلر توجه داشت و به صورت 

های ای تشتک آب برج خنک کن را تمیز کرد تا کارایی چیلر باال رود. در صورت عدم انجام این کار در بازهدوره

شود. البته اگر این اتفاق های کندانسور میمناسب، این امر موجب کاهش بازدهی دستگاه و ایجاد رسوب در لوله

ها را با برس آب و کمی اسید پاکسازی کرد، ولی باید توجه داشت که رسوبات کنده شده را توان این لولهافتاد می

توان آن را انجام داد. توجه تفاق افتاد، با فشار زیاد آب میحتما باید از لوله جدا کرد و اگر این مسئله به سختی ا

ها را به خوبی شستشو دهید، زیرا در زدایی، حتما باید لولهداشته باشید که در زمان استفاده از اسید برای رسوب

 شود. ها میها باقی بماند، موجب سوراخ شدن لولهصورتی که اسید در لوله

شود تا عملکرد دستگاه مورد بررسی و اپراتور چیلر ثبت شود، زیرا این امر باعث میمشخصات دستگاه باید توسط 

بازبینی قرار گیرد و در هنگام بروز موارد غیرعادی سریعا نسبت به رفع آن ایرادات اقدام کرد تا از بروز خسارات 

 سنگین جلوگیری شود.

های ارتباطی جلوگیری هرگونه نشتی در دستگاه و لوله برای افزایش سرمای چیلر و افزایش بازدهی آن باید ابتدا از

کند، به همین دلیل نباید دانید، در چیلر جریان آب در یک مدار بسته جریان پیدا میشود، زیرا همان طور که می

هیچ نشتی در آن وجود داشته باشد، زیرا در غیر این صورت بازدهی دستگاه پایین خواهد آمد. همچنین درست 

های استفاده شده در چیلر از موارد دیگری است که باید به آن دقت شود تا زان روغن و تمیز بودن لولهبودن می

چیلر در تولید برودت و سرما بهترین عملکرد خود را بروز دهد. البته تمامی این موارد در سرویس سالیانه توسط 

 ت.متخصصان انجام خواهد شد و نیازی به انجام این کار توسط شما نیس
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 تعمیر کمپرسور

کند و ایراد و نقص در آن موجب عملکرد نادرست توان گفت که کمپرسور به عنوان قلب دستگاه چیلر عمل میمی

ترین شود. تعمیر کمپرسور در صورت ایراد و ایجاد خرابی در آن یکی از مهمترین و تخصصیدر دستگاه می

البته باید توجه داشت که کشف و رفع علل ایراد در  شود.های تعمیر و نگهداری یک چیلر محسوب میبخش

تر است، زیرا در صورتی که علل رفع نشده و کمپرسور تعمیر یا تعویض گردد، کمپرسور از خود کمپرسور نیز مهم

کند. به همین دلیل چندی بعد این اتفاق مجددا برای کمپرسور اتفاق خواهد افتاد و کمپرسور را مجددا خراب می

ای استفاده کرد شود که برای تعمیر و نگهداری و سرویس چیلر حتما باید از افراد کاربلد و حرفهتاکید میاست که 

 و این کار را به دست هر کسی نسپرد.

های مکانیکی کمپرسور تواند از یکی از بخشاگر به هر علتی از کمپرسور صدای ناهنجاری بلند شد، علت آن می

ر صورت بروز صدای ناهنجار باید کمپرسور را باز کرده و بعد شرایط مختلف چیلر را باشد. باید توجه داشت که د

بررسی کرد تا نسبت به رفع آن اقدام شود. اگر کمپرسور از نوع سیلندر پیستونی باشد، احتمال خوردگی در بوش 
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نوع اسکرو باشد، علت  یاتاقان وجود دارد و ممکن است در کوتاه مدت کمپرسور گیرپاژ کند. اگر کمپرسور شما از

ها باشد. این مسئله بلبرینگ یا خود بلبرینگتواند عدم باالنس اسکروها بوده یا خرابی رولایجاد صدای ناهنجار می

تواند از بروز تواند در کوتاه مدت باعث خرابی کمپرسور شود، به همین دلیل تعمیر سریع و به موقع میهم می

 خسارات بیشتر جلوگیری کند.

 

 تعمیر چیلر

هایی است که یک گروه متخصص ترین فعالیتترین و پیچیدههمان طور که اشاره شد، تعمیر چیلر یکی از سخت

شود و یافتن علت خرابی و تعمیرکار با آن روبرو است، زیرا چیلر از دو بخش الکتریکال و مکانیکال تشکیل می

های اضافه جلوگیری کند. به همین دلیل، تعمیر چیلر باید هزینهتواند از ایجاد تشخیص درست و به موقع آن می

توسط متخصصان ماهر و زبده و باتجربه در این زمینه انجام شود تا شما با خیالی آسوده و راحت بتوانید از این 

ص سپرده ها در طول سال استفاده کنید. باید توجه داشت، در صورتی که این کار به افراد نابلد و غیرمتخصدستگاه

 های گزافی را ایجاد کند.ناپذیری برای شما شود و هزینهتواند باعث بروز خسارات جبرانشود، می

 هزینه تعمیر چیلر

های سرویس و تعمیر چیلر با توجه به دستمزد و استفاده از قطعات مختلف در هنگام تعمیر وابستگی مسلما هزینه

ای ما تمام تالش خود را به کار خواهند گرفت تا چیلر شما ران حرفهدارد. البته جای نگرانی نیست، چون تعمیرکا

افتد را تعمیر کنند و دیگر نیاز به تعویض قطعات پیدا نشود. البته شایان ذکر است که گاهی این مسئله اتفاق می



  www.MianaWeb.ir                                                                                      محتوانویس: فرهاد ناجی

7 
 

ت تعمیر را و ما مجبور خواهیم شد که از قطعات اصل هر برند برای تعمیر قطعاتی که معیوب بوده و دیگر قابلی

ها ندارند، استفاده کنیم. البته باید بدانید که شرکت ما با توجه به ارتباطات تنگاتنگ و مناسبی که با اکثر شرکت

ترین قیمت بازار و در اسرع تواند کلیه قطعات مورد نیاز برای تعمیر چیلر شما را با ارزانها دارد، میو نمایندگی

است. به کار بگیرد. این موضوع برای تمامی مشتریان ثابت ما به اثبات رسیده وقت تهیه و برای تعمیر چیلر شما

امیدواریم که شما نیز با پیوستن به خانواده بزرگ مشتریان ما این حس خوب را تجربه کرده و از مشتریان دایمی 

 ما شوید.

 

 برخی از ایرادات متداول چیلر

تواند رود. این مسئله می یا پایین باال اریبس یرامون آنها ناگهانو محیط پ فضا یدمامعموال در چیلرها ممکن است 

دهنده عیب در چیلر شما باشد که باید هر چه سریعتر نسبت به تعمیر آن اقدام کنید. همچنین مشکالت نشان

توان به استارت نخوردن کمپرسور، متعددی در کمپرسور چیلرها ممکن است ایجاد شود که از جمله آنها می

استارت خوردن کمپرسور و نرفتن روی دور آرام، استارت خوردن کمپرسور و عمل نکردن آورلد دستگاه، استارت 

زدگی در کمپرسور و موارد خوردن کمپرسور و خاموش شدن سریع آن، کار کردن دایم و متوالی کمپرسور، یخ

 دیگر اشاره کرد.
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 کار را به کاردان بسپارید

های کمتر در صدد ابطه با تعمیر و نگهداری چیلر افرادی سودجو وجود دارند که با هزینهباید توجه داشت که در ر

ناپذیری را به توانند حسارات جبرانجذب مشتریان هستند، ولی باید توجه داشت که این افراد غیرماهر می

ی مطرح که تجربه کافی هاهای شما وارد کنند. به همین دلیل استفاده از افراد ماهر و متخصص از شرکتدستگاه

تواند بسیار مهم و اثرگذار باشد و شما را از بروز خسارات متعدد مصون نگه دارد. و وافی را در این زمینه دارند، می

ای ما همین االن کنیم برای دریافت اطالعات بیشتر و مشاوره با متخصصان و تعمیرکاران حرفهما پیشنهاد می

 س بگیرید تا شما را در این زمینه راهنمایی کنیم.تلفن را برداشته و با ما تما

 


