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 سخنی از ویستا صنعت پرشین
 

شرکت ویستا صنعت پرشین براي تامین قطعات و دستگاههاي مورد نیاز شرکتهاي راه آهن علی  قدرت خدمت رسانیدر راستاي افزایش 
الخصوص راه آهن ایران، تصمیم بر آن شد که در رابطه با تولید سیستم تبرید کابین لکوموتیو که جزو عوامل آسایشی لکوموتیورانان 

 تحقیقاتی را به عمل آوریم. محترم به حساب می آید، 
شاکریم که نتیجه تحقیقات و بررسیهاي شبانه روزي مهندسین و پرسنل خدوم گروه صنعتی ویستا صنعت پرشین، منجر به نتیجه  خدا را

 .شدگردیده، دستگاه کولر کابین لکوموتیو راننده آماده ارایه و بهره برداري مطلوب 
 سازي همه کولرهاي کابینمنجر به متحد الشکل در طراحی این دستگاه تالش شده است از سیستمی استفاده شود که در نهایت 

لکوموتیوران شده و نیز در عین حال، بتوان از قطعات استفاده شده در این مجموعه براي تعمیرات کولرهاي مشابه که تولید کشور آمریکا 
 .کردمی باشند استفاده 

 نصب، راه اندازي، تعمیرات و عیب یابی ارایه شده است. جهتکتابچه پیش رو براي راهنمایی شما بهره برداران گرامی 
 قرار داده شده است.لیست قطعات و شماره هاي فنی آنها براي استحضار شما عزیزان جهت سفارش قطعات  ،در انتهاي این کتابچه

رکت البته به غیر از کولرهاي ساخت ش–اکیداً توصیه می نماییم با توجه به نوع کولر ساخته شده و تفاوت ماهوي آن با سایر کولرها 
Dayton Phoenix این کتابچه را مورد مداقه و مطالعه خود قرار دهید. -آمریکا 

شرکت ویستا صنعت پرشین آماده شنیدن هرگونه نظر، پیشنهاد و یا انتقاد شما گرامیان از طریق آدرس پست الکترونیک 
@VistaSPG.cominfo  در رابطه با این محصول می باشد. 021-44541793و یا شماره دورنگار 

امید داریم با تالش شبانه روزي همکارانمان در این مجموعه صنعتی، بتوانیم خدمتی به شما مشتریان و کاربران محترم محصوالت صنعتی 
 بنماییم.
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 مشخصات کلی دستگاه:
 

 ولت مستقیم 85تا  64 ورودي: ولتاژ مورد نیاز برق
 یکصد آمپر جریان بیشینه ورودي مصرفی سیستم:
 متناوب سه فاز نوع برق مصرفی المانهاي سیستم:

 براي دماي محیط بیرونیدرجه سانتی گراد + 60+ تا 10 قابل کارکرد سیستم:بازه دمایی 
 درجه سانتی گراد+ 65 دماي بحرانی قابل تحمل سیستم:

 درصد صدصفر تا  رطوبت قابل تحمل براي سیستم:بازه 
 کولر در دو دور کم و زیاد –فن در دو دور کم و زیاد  وضعیتهاي کارکرد سیستم:
 معادل با سی هزار بی تی یو توان برودتی سیستم:
 درجه سانتیگراد خشک براي اواپراتور 30 شرایط مطلوب براي توان برودتی بیشینه سیستم:

 متر مکعب در دقیقه 25,4 خروجی فن دمنده کابین:توان دمشی 
 R134a مصرفی: مبرّدنوع گاز 

 پنج و نیم کیلو وزن گاز مصرفی:
 

 ول کارکرد سیستم هاي تهویه مطبوعاص
عبور  واپراتوراداخل کویل اواپراتور، گرماي هوایی که از البالي پره هاي ، با گذشتن از مبرّددر هر سیستم تهویه مطبوعی، گاز و یا سیال 

 می کند را جذب خود کرده و با توجه به اینکه گرما را جذب می نماید، برودتی را که با خودت حمل می کند به آن محیط منتشر             
 این مهم بر اساس قوانین انتقال حرارت انجام می پذیرد.  می کند.

 طریق مکش ناشی از فن یا فن هاي دمنده، به محیط پیرامون دمیده می شود. برودت منتقل شده به هواي عبوري از پره هاي اواپراتور، از
به همین دلیل هست که در طراحی سیستمهاي تبرید مطبوع، محاسباتی از قبیل فضاي تحت تبرید، دماي محیط و رطوبت و برخی 

 فاکتورهاي مهم دیگر مورد آنالیز قرار می گیرند.
ه گرفتن بسیار حیاتی نتیجبهتر بسته بودن فضاي تحت تبرید براي در سیستم تهویه مطبوع که کولر گازي نیز یکی از این موارد هست، 

 است.
فرض کنید داخل کابین لکوموتیوي هستید که دماي آن در اثر قرار گرفتن در ظل آفتاب و عدم تهویه به دلیل بسته بودن درب و پنجره 

 درجه سانتیگراد رسیده است. 45حدود لکوموتیو، به 
               در مدار تبرید، عمل انتقال حرارت فی ما بین دو فاز انجام مبرّدهمزمان با چرخش سیال در این شرایط وقتی کولر روشن می شود، 

ه شده و سرماي حمل شده به محیط داد به مدار، مبرّدسیال می پذیرد. به این معنا که از زمان شروع به کار سیستم کمپرسور و پمپاژ کردن 
آن گرفته می شود. این چرخه تبادل حرارتی به صورت پیوسته انجام می پذیرد تا زمانی که به برودت مطلوب سیستم محیط از گرماي 
 برسیم.
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 شرکت ویستا صنعت پرشین
 

هد بود تا زمانی ندتر خواک خیلیدستگاه تازه آغاز به کار کرده است و دما بسیار باالست، واضح است که این جابجایی حرارتی زمانی که 
 که دماي دو فاز به هم نزدیکتر می شوند.

 

 نگاهی اجمالی بر عملکرد کولر کابین لکوموتیو ویستا صنعت پرشین
عروف به کولر در دسته کولرهاي م ،در آن به عنوان عامل تبرید مبرّدکولر ویستا صنعت پرشین که با توجه به استفاده از مدار بسته گاز 

 اجزاي سازنده ذیل ساخته شده است: ، ازمی گیرد گازي قرار
. استفاده از این ولتاژ براي کمپرسورها، صرفاً جهت رعایت نکات ایمنی و بهداشت ولت 55کمپرسور سه فاز با ولتاژ مصرفی  -1

ا هر مورد و یمحیط می باشد تا در صورت بروز هرگونه خطایی، از آسیب رسیدن به انسانها ناشی از اتصال بدنه ولتاژ سه فاز 
 دیگري جلوگیري به عمل آید.

ولت بهره می برد، براي افزایش توان مکش هوا و ایجاد دبی  55که از ولتاژ . این موتور الکتریکی سه فاز فن دمنده کندانسور -2
 کندانسور و در نتیجه دفع حرارت گاز تبرید از طریق کندانسور به کار می رود.مکانیکی گذرا از میان پره هاي 

 با محیط خارج و دفع حرارت جذب شده از محفظه کابین را بر عهده دارد. مبرّد. عمل تبادل حرارتی گاز کندانسور -3

 . اکوموالتور -4

 Receiverمایع جمع کن یا  -5

 به محیط داخل را دارد. مبرّد. وظیفه جذب دماي باالي محیط و در عوض پس دادن سرماي حمل شده توسط گاز اواپراتور -6

 دمبرّ خل مکیده و در اثر عبور هوا، سیالبا مکش خود هواي داخل اتاق را از ناحیه اواپراتور به دا. Blowerفن دمنده یا اصطالحاً  -7
سرماي خود را به محیط داده و گرماي هواي محیط را جذب می کند. هواي خنک شده، با استفاده از دمش این  داخل لوله ها،

 ی شود.فن به محیط پیرامون تزریق م

 . براي کولرهاي ویستا صنعت پرشین پنج وضعیت کارکرد در نظر گرفته شده که عبارتند از:کلید سلکتور -8

A( خاموش 

B( کولر دور پایین 

C( کولر دور باال 

D( فن دمنده بدون سرمایش دور پایین 

E( فن دمنده بدون سرمایش دور باال 
 بیرون و دماي محیط داخل در نظر گرفته شده است.. دو دستگاه ترموستات مکانیکی براي کنترل دماي محیط ترموستات ها -9

 فعالیت خواهد کرد. ،کولر با توجه به تعاریف دمایی انجام شده در این دو بازه

 . وظیفه تامین برق مورد نیاز و توان مصرفی اجزاي دستگاه را دارد.اینورتر -10

رطوبت جذب شده توسط  می شود. همرطوبت زدایی هواي داخل کابین همزمان که از داخل اواپراتور در حالت سیرکوله شدن هست، 
 مخزن و خروجی تعبیه شده به محیط خارج از کابین هدایت می شود.

ابل قکه تعداد آنها هشت عدد می باشد، هواي داخل کابین از طریق دریچه هاي دمش باد، به محیط پیرامون دمیده می شود. این دریچه ها 
 هاي مختلف، در جهت آن هر دریچه را با باز و بسته کردن آن دریچه و یا چرخاندنمیزان دمش از  و یاتنظیم بوده می توان جهت دمش 

 تنظیم نمود.
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ه ه اواپراتور، فیلتري قرار داده شدجهت جلوگیري از پر شدن الي پره هاي اواپراتور (فین ها) توسط ذرات معلق، در مسیر هواي ورودي ب
. این فیلتر باید با توجه به دستورالعمل تعویض قطعات مصرفی که در ادامه این کتاب آمده است، در زمان بندي تعریف شده تعویض است

 تعمیرات و عیب یابی مراجعه نمایید.گردد. لطفاً براي مطالعه زمان تعویض به قسمت 
دستگاه کولر مکش شده و براي دفع حرارتی و چگال  Semi Hermeticدار تبرید با استفاده از کمپرسور دماي جذب شده از محیط در م

 شدن مجدد، وارد کندانسور می شود.
 می باشد. R134aبه کار رفته در این سیستم گاز  مبرّدگاز 

در مدار  برّدمالي فین هاي کندانسور عبور می کند، باعث خنک شدن گاز هوایی که به واسطه مکش فن خنک کاري کننده کندانسور از 
 شده و همزمان با خنک شدن، با توجه به ورود به کمپرسور از ناحیه کم فشار به ناحیه پر فشار منتقل می شود.

 .هستند ISO 9001 – 2000مدیریت کیفیت کمپرسور و الکترو موتورها و فنهاي به کار رفته در این سیستم داراي تاییدیه 
کمپرسور سمی هرمتیک به کار گرفته شده در این سیستم در عین بهره جستن از وزن پایین و حداقل نویز ایجاد شده ناشی از عملکرد، 

 راندمان بسیار باالیی را دارد.
سیلندر و پیستون  ز قبیل شاتون،ااز کمپرسوري بهره گرفته شود که قطعات مهم آن  ه استبراي تامین کمپرسور این دستگاه، تالش گردید

  قابل تهیه داخلی باشند.
درجه سانتی گراد فراتر از دماي محیطی می باشد. در صورتی که به هر دلیلی دماي  40دماي مناسب براي عملکرد روغن کمپرسور حدود 

طع خواهد لی آن، برق کمپرسور را قسوییچ حرارتی داخکمپرسور فراتر از دمایی برود که سیستم کمپرسور براي آن طراحی شده است، 
 به بازه مجاز باز نگردد، جریان برق متصل نخواهد شد.کرد و مادامی که دماي روغن موجود در کارتر 

نمایی شماتیک از نحوه عملکرد کولر در رابطه با مدارهاي پرفشار و کم فشار و نحوه تبادل حرارتی در شکل شماره یک نمایش داده شده 
 است.

کویل کندانسور

هواي ورودي به کندانسور با دماي 
محیط بیرونی

هواي خروجی از کندانسور 

Semi Hermetic 
Compressor

مایع 
جمع 
کن

فیلتر درایر

سایت گالس

والف سرویس فشار باال

شیر انبساط

اکوموالتورکویل اواپراتور

س فشار 
ف سروی

وال
پایین

هواي ورودي به اواپراتور از کابین 

سنسور فشار باال

سنسور فشار پایین

سیستم کنترل -اینورتر

ترمومتر محیط بیرونی

ترمومتر محیط داخلی

فن کندانسور

فن دمنده کابین

 
 شماتیک نحوه عملکرد سیستم کولر ویستا صنعت پرشین –شکل یک 
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دماي عملکرد کولر، با استفاده از ترموستاتهاي تعبیه شده در سیستم قابل کنترل  یکلحالت میزان سرمایش کولر براي محیط داخل و در 
 و تنظیم می باشد. 

براي  در جه سانتی گراد 18در سیستم کولر کابین لکوموتیو درخواستی راه آهن جمهوري اسالمی ایران، بازه عملکردي کولر بین دماهاي 
ه در دماي نی کتنظیم شده است. بدین معبراي حداقل در نظر گرفته شده براي محیط داخل کابین  درجه سانتی گراد 15و محیط خارج 

در درجه سانتی گراد  15. و عیناً در صورت رسیدن به دماي کولر روشن نخواهد شدبراي محیط بیرون، در جه سانتی گراد  18پایینتر از 
 محیط داخل کابین، کولر خاموش خواهد شد.

 .تنظیمات انجام خواهد شداین دماها توسط شرکت ویستا صنعت پرشین قابل تنظیم هست و بنا به درخواست مشتریان گرامی 
 -ضعیت فن دمندهو–و یا کمپرسور خاموش  -وضعیت کولر–ا استفاده از کلید سلکتور می توانیم دستگاه را در حالت کمپرسور روشن ب

 به کار گیریم.
 هدر هر دوحالت می توانیم با استفاده از فرمانی که از طریق کلید سلکتور به اینورتر می دهیم، مشخص نماییم که در چه حالتی مایل به بهر

 هستیم. -دور باال و یا دور پایین، وضعیت کولر و یا وضعیت فن–برداري از دستگاه 
در هر شرایطی، توجه داشته باشید که کولر تنها و تنها در صورت قرار گرفتن در شرایط دمایی تعریف شده براي محیط داخل و محیط 

 خارج روشن خواهد شد.
 

 دستورالعمل نصب دستگاه
ه: -1 دستگا ب   نص

به نوع لکوموتیوهایی که راه آهن جمهوري اسالمی ایران دارد و با علم به شکل مکانیکی پوسته خارجی سقف اتاق، کافی است با توجه 
 برش بخورد.  VSPG-ACU-MountingFrame-001شماره براي نصب این دستگاه سقف کولر به اندازه ارایه شده در نقشه 

در محل شکافته شده آورده شده است  VSPG-ACU-MountingFrame-002که نقشه تولید آن در نقشه شماره  -فریم–سپس قاب 
 VSPG-5044نشاندن کولر بر روي فریم از گسکت به شماره فنی سقف کابین، به صورت کامل به سقف جوش داده شود. حتماً پیش از 

 استفاده شود. RTVگسکت بر روي فریم از چسب آب بندي ده نمایید. براي استقرار ما بین کولر و فریم براي آب بندي کردن فریم استفا
ت. نقشه استفاده نموده اس "فریم تخت"در کولرهاي قبلی نصب شده بر روي سقف کابین لکوموتیوها، راه آهن جمهوري اسالمی ایران از 

 می دهد. ابعاد و اندازه فریم تخت را نشان  VSPG-ACU-MoutingFrame-003شماره 
د، مطابق نقشه دریافت نمایی -آرشیو اطالعات فنی–ز راه آهن ایران ا می توانیداین فریم باید با استفاده از آداپتوري که نقشه تولید آن را 

 بر روي سقف لکوموتیو و در شکاف تعبیه شده قرار بگیرد. VSPG-ACU-MountingFrame-004شماره 

 استفاده نمایید. M10براي بستن کولر به فریم، از پیچ و مهره سایز 

 
ل کولر: -2  حم

بت به توصیه می شود با توجه به اینکه رنگ بدنه کولر نسمحلی براي انداختن قلّاب تعبیه شده است. در چهار گوشه بدنه فوقانی کولر، 
 ، جابجایی انجام پذیرد.اي نایلونیآسیب می بیند، با استفاده از تسمه هخراشیدگی ناشی از قلّاب ها 

نشکند ابین و یا نصب بر روي کدرآورید تا در جابجایی ها حتما توجه نمایید که هنگام حمل و جابجایی دستگاه، مرغک کلید سلکتور را 
 و آسیب به کلید سلکتور وارد نکند. 

استقرار درست بر روي محل، پیچ ها را در محل خود نصب کنید. حتماً از واشر براي بستن پس از حمل کولر بر روي محل نصب شدن و 
 مهره ها استفاده نمایید. 

 http://www.VistaSPG.com 6صفحه 
 



 ACU-MI-001 دستورالعمل تعمیر و نگهداري و بهره برداري کولر کابین لکوموتیو
 

 براي آب بندي نهایی استفاده نمایید. -RTV–در انتها پس از بستن مهره ها، از چسب سیلیکون 
 

ي: -3 د ق ورو ه بر ل ب  اتصا
برق ورودي را که در سمت چپ کولر در نظر گرفته شده است را باز کنید.  کابلپس از نصب کولر در محل تعبیه شده اش، کاور 

 همانگونه که مشاهده می نمایید، محل اتصال کابلهاي برق ورودي به کولر در جلوي دید شما قرار گرفته است. 
ي ادرست برق ورودي جلوگیر) مشخص گردیده اند تا از اتصال ن-بر روي مقرّه کانکتورهاي ورودي عالمت مثبت (+) و عالمت منفی (

 به عمل آید.
توجه داشته باشید که کابلهاي برق ورودي به درستی نصب گردند. سیستم کولر ویستا صنعت پرشین جهت جلوگیري از آسیب دیدن 

ولر کسیستم اینورتر خود، در مقطع ورودي داراي دیود محافظتی می باشد. بدین معنا که در صورت نصب ناصحیح کابل برق ورودي، 
 روشن نخواهد شد.

بر روي درب پوششی محفظه برق ورودي، دو سوراخ به همراه گلند آن تعبیه شده است تا کابلهاي برق ورودي به تفکیک از هر گلند 
الوه بر ا عگلند در محل عبور کابل استفاده نمایید تعبور کرده و سپس بر روي ترمینال مربوطه بسته شوند. حتماً هنگام ایجاد اتصاالت، از 

 لبه منفذ جلوگیري نمایید.مستحکم کردن کابل در محل استقرار، از خورده شدن عایق کابل توسط 
 هبراي اتصال کابل به کانکتورهاي کولر حتماً از سرکابلهاي گرد استفاده کنید. براي محکم کردن سرکابل بر روي ترمینال، عالوه بر استفاد

 نري نیز بهره بگیرید.واشر تخت حتماً و قطعاً از واشر فاز 
تغذیه کولر استفاده می نمایید، از مدار ژنراتور کمکی و یا مدار بخاري آمده باشد به حتماً توجه داشته باشید که کابل و برقی که براي 

 طوري که در زمان واحد تنها یکی از دو دستگاه کولر و یا بخاري در مدار استفاده قرار گیرند.
 ز مدار برق باطري استفاده نمایید.هرگز براي تغذیه کولر ا

آمپر  صد (Circuit Breaker)در مدار برق ورودي کولر و جهت محافظت کولر در مقابل هرگونه حادثه غیر مترقبه، از بازکننده مدار برق 
 استفاده نمایید.

 الینفک سیستم می باشد.وجود کلید محافظتی باز کننده مدار برق براي مدار برق ورودي کولر جزو الزامات اولیه و 
  
 

 دستورالعمل بهره برداري از کولر کابین لکوموتیو
 

ت کولر: -1 در وضعی از سیستم  ه  د  استفا
 سلکتور را در جهت کولر بچرخانید. کولر پیش از روشن شدن، چندپس از نصب کولر و اتمام مونتاژ آن بر روي سقف لکوموتیو، کلید 

واهد خو تطابق شرایط محیطی با برنامه داخلی خود ثانیه اي به کنترل سیستم داخلی خود و حصول اطمینان از عدم مشکل در مدارات 
 پرداخت.

ن نسور روشن شده و به مدت سه دقیقه پیش از روشدر صورتی که دماي محیطی در بازه تعریف شده براي دستگاه باشد، ابتدا فن کندا
 خواهد نمود. مبرّدشدن کمپرسور، اقدام به چگال (متراکم) کردن گاز 

به همین دلیل، در هر  خواهد بود. Soft Runningتوجه داشته باشید که راه اندازي کل سیستم در هر شرایطی به صورت راه اندازي نرم 
 کرده و به دور ماکزیمم خود خواهند رسید. دورانور پایین شروع به صورتی، موتورهاي الکتریکی از د

 کمپرسور وارد مدار خواهد شد.، مبرّدپس از متراکم شدن گاز 

  7صفحه  VSPG-5000مدل کولر: 
 



 شرکت ویستا صنعت پرشین
 

 توان نامی براي دور باال طراحی شده است. %100توان نامی براي دور پایین و  %80دستگاه براي کار کردن با 
 کابین آغاز خواهد شد. سرمایش  -دور پایین یا دور باال–ه بردار بسته به انتخاب نوع کارکرد کولر توسط بهر

هست و  مبرّدته گاز ا مدار بسسیستم موجود، از نوع سیستم تهویه مطبوع بحتماً توجه داشته باشید که همانگونه که قبال توضیح داده شد، 
نماییم.  بتوانیم بهترین راندمان را از دستگاه دریافتتا خنک کاري محیطی که در آن قرار دارد باید به صورت سیکلی بسته انجام پذیرد 

 بنابراین از بسته بودن درب و پنجره کابین اطمینان حاصل نمایید.
می دمند، تنها می تواند از طریق اواپراتور تامین شود. بنابراین هواي کابین با گذر از میان فیهاي  فنهاي قسمت زیرین کولرهوایی که 
دماي موجود در محفظه کابین را به اواپراتور منتقل می کنند و در یک عمل مکانیکی، انتقال حرارت انجام شده و طبق موازنه اواپراتور، 

 به خود می گیرد و به فضاي کابین می دمد. حرارتی، به ازاي حرارت از دست داده سرمایش اواپراتور را 
گرماي بیشتري از کابین اخذ و دفع شود و جایگزین آن بار سیرکوله شدن هوا،  این حلقه بسته به صورت مداوم انجام می شود تا در هر

 هواي خنک و مطبوع گردد.
بنابراین واضح است که با توجه به اینکه سیستم کولر گازي موجود، هواي موجود کابین را تهویه می نماید، تا خنک شدن هواي کابین و 

 می تواند زمانی بین سی تا چهل دقیقه زمان ببرد.دیگر شرایط، رسیدن به دماي مطلوب، بسته به دماي محیط و 
اخلی د کولر تا زمانی که به حداقل دماي طراحی شده براي محیط کابین برسید، روشن خواهد ماند. وقتی به حداقل دماي تعریف شده

 خواهند گرفت.  ش خواهد شد و تنها فن اواپراتور و فن کندانسور در مدار قرارورسیدید، کمپرسور کولر خام
 کمپرسور را وارد مدار خواهد کرد. اینورتر،وقتی کولر به دماي تعریف شده داخلی براي روشن شدن مجدد کمپرسور رسید، 

در هر شرایطی، سیستم کولر، فشار بیشینه و کمینه مجاز عملکرد خود را مورد بررسی قرار می دهد و به محض بروز شرایطی غیر نرمال، با 
 برق از کمپرسور، نسبت به محافظت خود اقدام می کند.ع جریان قط

 براي برطرف کردن این شرایط، کافی است کولر را با استفاده از کلید سلکتور، خاموش و روشن نمایید.
 به صورت خودکار از روشن شدن مجدد خود خودداري خواهدتوجه داشته باشید در صورتی که خطا بیش از سه مرتبه تکرار شود، سیستم 

 نمود تا دلیل بروز ایراد، مورد آنالیز قرار گیرد.
خارج شود، کولر خاموش خواهد شد و پیام خطایی را بر روي در صورتی که به هر دلیلی برق ورودي به کولر از بازه ولتاژي تعریف شده 

نشان خواهد داد. براي رفع ایراد، کافی است کولر را یکبار خاموش و روشن نمایید. در صورتی که ولتاژ برق  LEDاینورتر و با استفاده از 
 سیستم با توجه به توضیحات همین بخش، از ابتدا آغاز به کار خواهد کرد.ورودي در بازه تعریف شده قرار داشته باشد، 

 

پنکه: -2 ت  در وضعی از کولر  ه  د  استفا
       عیت پنکهوض اصطالحاً فن دمنده بدون سرمایش که حترم ترجیح دهد تحت شرایطی از سیستم کولر تنها در شرایط شاید بهره بردار م

 می نامیم بهره برداري نماید.
فن دور باال   -در این وضعیت نیز دو حالت وجود خواهد داشت: الفبراي این حالت کافی است کلید سلکتور را به وضعیت فن بچرخاند. 

 دور پایین فن -ب
مورد استفاده قرار خواهند گرفت. بنابراین هواي داخل کابین سیرکوله در این حالت کمپرسور به هیچ وجه وارد مدار نخواهد شد و تنها فنها 

 خواهد شد و عمل دیگري اتفاق نخواهد افتاد.
رد. و خروجی در شرایط بیشینه و کمینه خواهد ک در هر شرایطی، اینورتر دستگاه به صورت دایمی اقدام به کنترل جریان و ولتاژ ورودي

 چنانچه به هر دلیلی، شرایطی خارج از شرایط تعریف شده براي دستگاه ایجاد شود، اینورتر برق سیستم را قطع خواهد کرد. 
اد را به عنوان ن ایربراي رفع ایراد، کافی است دستگاه خاموش و روشن شود. در صورتی که خطا سه مرتبه پیاپی حادث شود، اینورتر ای

 مشکلی ذاتی تلقی کرده و مانع از روشن شدن مجدد دستگاه خواهد نمود تا زمانی که دستگاه مورد عیب یابی و رفع نقیصه قرار گیرد.
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ه: -3 دستگا ي  دار ه بر ی نکات مهم بهر خ  بر
قابل تنظیم براي دمش و یا بسته شدن هستند. در هر شرایطی، چه همه دریچه ها  Diffuser Vents: دریچه هاي دمنده هوا 3-1

یجاد باد کولر ایجاد نخواهد شد. تنها تفاوت اباز باشند و یا برخی از دریچه ها باز و برخی دیگر بسته باشند، تغییري در دمش 
باد خواهد  دمش -تیزياصطالحًا –ییر در سرعت شده در صورتی که برخی دریچه ها بسته باشند و برخی دیگر باز بمانند، تغ

 بود.
ي می باشد، رطوبت موجود در کابین توسط اواپراتور جذب و از طریق : با توجه به اینکه کولر موجود از نوع کولر گاز3-2

ت زدایی از وبناودانی تخلیه آب و مخرجهاي تعبیه شده در دو سمت کولر، به محیط خارج از کابین دفع خواهد شد. بنابراین رط
 محیط کابین در هنگام کارکردن این دستگاهها کامال طبیعی می باشد.

حتماً توجه داشته باشید که مخرجهاي کولر کامالً باز باشند و مانع مسدود شدن آنها تحت هر شرایطی شوید. زیرا آب جمع شده 
ابل برق کفنهاي اواپراتور بر روي اینورتر و نیز پس از پر شدن ناودانی کولر، به داخل کولر سرریز شده و با مکش از محیط 

 ورودي پاشیده می شود که می تواند صدمات جبران ناپذیري را ایجاد کند.
جمع شده در محفظه کمپرسور، تنها از طریق ناودانی کولر می تواند به محیط بیرون کابین تخلیه شود. بنابراین نصب : آب 3-3

 ولر بسیار حیاتی و مهم می باشند.صحیح و عدم انسداد مجاري خروجی ک
که کولر در دور باال کار می کند می توانید پس از گذشت سه دقیقه از کار  زمانی مبرّد: براي اطمینان از میزان بودن گاز 3-4

اب بدر سایت گالس را کنترل نمایید. در صورتی که جریان سیال پیوسته و بدون ح مبرّدجریان سیال کردن کولر در دور باال، 
مناسب است. ولی اگر در جریان سیال، حباب هوا مشاهده شد، نشاندهنده کمبود میزان گاز هست که باید  مبرّدمیزان گاز باشد، 

 مورد بررسی قرار گیرد. مبرّددالیل کم شدن گاز 
صوتی را  حاً آلودگی: در تولید این کولرها، از موتورهاي الکتریکی اي استفاده شده است که کمترین میزان صدا و اصطال3-5

تولید کنند. در صورتی که هر گونه صداي غیر متعارف از فنها شنیده شد، سریعاً موضوع را به تعمیرکاران اطالع دهید تا نسبت 
 به بررسی آن اقدام به عمل آید.

ي بر عملکرد برقی یر: سیستم برق کولر نسبت به لکوموتیو کامالً ایزوله شده است. بنابراین عملکرد کولر هیچگونه تاث3-6
 لکوموتیو نخواهد داشت.

ار کتوجه داشته باشید که کولر تنها در صورتی که دماي محیط بیرونی در بازه اي باشد که براي سیستم تعریف شده است، : 3-7
 خواهد کرد. در غیر اینصورت کولر به هیچ وجه روشن نخواهد شد.

: در صورت شنیدن هرگونه صداي غیر نرمال از کمپرسور و یا ارتعاش غیر عادي در بدنه کولر، دستگاه را خاموش کرده و 3-8
 موضوع را به تعمیرکاران اطالع دهید.

: در هر شرایطی، وقتی کلید سلکتور به وضعیت خاموش برگردانده شود، کولر به مدت چند ثانیه روشن خواهد ماند و سپس 3-9
 اموش خواهد شد. این تاخیر با توجه به برنامه ریزي انجام شده، امري عادي می باشد.خ
: توصیه می کنیم براي رفاه حال بیشتر لکوموتیورانان محترم، سی دقیقه پیش از تحویل لکوموتیو به لکوموتیورانان براي 3-10

 برودت مناسب کابین ایجاد شده باشد. سرویس، کولر را روشن کرده و درب و پنجره هاي لکوموتیو را ببندید تا
 لر روشن است خودداري نمایید.و: اکیداً توصیه می نماییم، از باز گذاشتن درب و پنجره هاي کابین زمانی که ک3-11
 کولر ویستا صنعت پرشین در شکل دو نشان داده شده است.نقشه شماتیک سیم کشی و مدارات الکتریکی سیستم : 3-12
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 شرکت ویستا صنعت پرشین
 

 
 سیستم کولر ویستا صنعت پرشین سیم کشی داخلیشماتیک  – دوشکل 

 

 دستورالعمل تعمیر و نگهداري دوره اي
حداقل نیازهاي اولیه والزم براي اینکه یک سیستم کولر بتواند به صورت درست و بی عیب در سرویس بهره برداري قرار گیرد در 

 زمان مورد نظر دسته بندي شده اند:مراحل ذیل توضیح داده شده اند. تعمیرات و نگهداري ها بر اساس 
 

د ( و ي:90هر ن دار ه بر  ) روز بهر
 ورودي به کندانسور و اواپراتور به تعداد چهار عدد.تعویض فیلترهاي هواي  .1

به تعداد یک عدد در هر سمت با تعداد  VSPG-5018قسمت فوقانی کولر با شماره فنی و پیشانی فیلترهاي بدنه چپ و راست 
 عدد سهکل 

 به تعداد یک عدد VSPG-5019فیلتر هواي ورودي اواپراتور به شماره فنی 
ی نقص به صورت سالم و ب -کولر و فن در هر دو حالت دور باال و پایین–کنترل نمایید که کولر در تمام وضعیتهاي عملکردي  .2

 کار می کند.
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ه  یان د سال دی  کولر:باز
یه ابدنه کمپرسور را براي هرگونه نشتی روغن بررسی و بازدید نمایید. بدنه خارجی کمپرسور را با استفاده از آب کم فشار و م .1

 شوینده، به خوبی شسته و تمیز نمایید.

) کنترل Sight Glassکار کردن کمپرسور در دور باال، با استفاده از سایت گالس ( هکولر را روشن نمایید و پس از سه دقیق .2
تگی سدر حرکت است پیوستگی جریان سیال در شیشه دیده می شود یا خیر. در صورتی که پیو مبرّدنمایید آیا زمانی که سیال 

در حد کف آلود بودن دیده شود، به معناي کم بودن میزان سیال سایت گالس نداشته باشیم و یا حباب  Sight Glassجریان در 
 محل استقرار سایت گالس را می توانید مشاهده نمایید. سهدر مدار و یا نشتی در مدار گاز تبرید هست. در شکل شماره  مبرّد

 باز نمایید تا تمامی اتصاالتارژ نمودید ولی وجود حبابها در مدار همچنان ادامه داشت، کولر را در صورتی که مدار تبرید را ش
 و مفاصل آن مورد بازبینی و نشتی یابی قرار و رفع ایراد قرار گیرد.

 

 
 محل استقرار سایت گالس و والفهاي سرویس کولر – سهشکل 

 
ه کنترل نمایید. در صورتی کها را  دور باال و دور پایین، نحوه کارکرد فن کولر را در حالت فن، روشن کنید. در هر دو حالت .3

 وب را با فن سالم جایگزین کنید.صدایی غیر عادي از فن ها شنیده می شود، فن معی

 )Hub( احتیاط عملکرد فن کندانسور را مورد کنترل قرار دهید. کولر را خاموش کرده و هابسقف کولر را برداشته و با رعایت  .4
 فن را به صورت دستی مورد تست قرار دهید. چنانچه صداي غیر عادي از فن شنیده می شود و یا اینکه فن دچار لقی غیر نرمال              

 می باشد، فن معیوب را با قطعه نو تعویض نمایید.

 کنید که نشتی نداشته باشند.هاي سرویس فشار باال و فشار پایین را مورد بازنگري قرار دهید و اطمینان حاصل  والف .5
 

ه کولر: ج ساالن پن د  دی  باز
 کولر را از محل نصب خود کامال منفک نمایید و مورد بازبینی جز به جز و دقیق قرار دهید. 

 هبروز هرگونه خرابی در دوره تعمیرات مقرره و خارج از روال تعریف شده، لطفاً به قسمت عیب یابی این کتابچه راهنما مراجعدر صورت 
، در لیست موارد ذکر شده در بخش عیب یابی نبود، ایراد حادث شده را از طریق آدرس پست نمودهنمایید. در صورتی که نوع ایراد بروز 

 به اطالع این شرکت برسانید. info@VistaSPG.comرونیک الکت
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 شرکت ویستا صنعت پرشین
 

 عیب یابی سیستم کولر
   

 روش اصالح عیب دالیل محتمل نوع عیب
در حالت کولر کار  دستگاه

 نمی کند
دماي محیط بیرون کمتر از دماي تعریف شده براي  -1

 عملکرد سیستم است.

 
ار کدماي تعریف شده براي دماي کابین کمتر از  -2

 کردن کولر هست.

 
 

داکثر حبیشتر از و یا کمتر از حداقل  مبرّدفشار گاز  -3
 کارکرد کمپرسور هستفشار تعریف شده براي 

 
 کمپرسور نمی تواند در حالت نرمال راه اندازي شود -4

دماي محیط بیرون باید به بیش از حداقل 
تعریف شده براي عملکرد کولر افزایش 

 یابد.
دماي کابین باید به اندازه اي بیش از حداقل 
دماي تعریف شده براي داخل کابین 

 افزایش یابد.
 

شار حداقل ف به قسمت بررسی عیب ناشی از
 مراجعه نمایید. مبرّدگاز 

 

این موضوع به دالیل مختلفی می تواند 
 اتفاق بیفتد که عبارتند از:

فرسایشی در کمپرسور اتفاق افتاده  -الف
است. براي رفع اینچنین نقیصه اي، 
کمپرسور را بر اساس دستورالعملهاي 

ند، شناسمی  امر تعمیراتی که کارشناسان
 موجود را برطرف نمایید.دمونتاژ و ایراد 

فشار بیش از حد مجاز در کارتر  -ب
 .کمپرسور به دلیل نشتی هوا از شیر تخلیه

از کرده ببراي رفع این نقیصه، سر سیلندر را 
و در صورت نیاز به سنگ زدن سر سیلندر 
و تعویض واشر سر سیلندر، اقدام الزم را به 

ر آن واشعمل آورید و یا اینکه شیر تخلیه و 
 تعویض نمایید. را

 گرفتگی منافذ فیلتر هواي ورودي کندانسور -1 مبرّدخطاي فشار گاز 
 

 فن کندانسور کار نمی کند -2

 فیلترها را تعویض نمایید
 

را  "عدم کارکرد فن کندانسور"بخش 
 مطالعه نمایید

ط به آن خطا بر مربو LED، چه در حالت فشار بیش از اندازه و یا فشار کمتر از اندازه، مبرّددر صورت بروز خطاي فشار گاز : نکته
ور کامل قطع شود. در صورت رفع ایراد از سیستم، با روشن . در این صورت باید برق سیستم کولر به طخواهد شدروي اینورتر روشن 

 شدن مجدد دستگاه، کولر کار خواهد کرد. 
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 برق ورودي به فن قطع شده است -1 روعدم کارکرد فن کندانس

 
 
 

 لبرینگ فن گیرپاژ شده استب -2
 

پره فن توسط عامل خارجی درگیر شده است و نمی  -3
 چرخد

خروجی اینورتر کنترل شود. اگر خروجی 
از اینورتر دارید، کابلهاي برق ورودي را 

 کنترل نمایید.
 

 فن معیوب را با فن سالم جایگزین نمایید.
 

و عملکرد فن  کنیدرفع ایراد ایجاد شده 
 کندانسور را مورد بررسی قرار دهید.

صرفی از مدر صورتی که به هر دلیلی از قبیل گیرپاژ بلبرینگ و یا قفل شدن پره فن کندانسور و در نتیجه عدم حرکت دورانی، جریان 
سیب جدي به آمربوطه بر روي اینورتر فن، جهت جلوگیري از  LEDحد مجاز تعریف شده فراتر رود، سیستم اینورتر با روشن شدن 

 نوع خطاي حادث شده را با نشانگر مربوطه نشان می دهد.سیستم اینورتر و کولر، برق ورودي را قطع کرده و 
 کولر در دور پایین به خوبی خنک نمی کند -1 خنک کاري نا مناسب

 

 فیلتر هواي برگشتی به اواپراتور کثیف است -2
 

 کم است مبرّدفشار گاز  -3

 کولر را در دور باال قرار دهید.
 

 فیلتر اواپراتور را تعویض نمایید.
 

با بررسی سایت گالس دستگاه که در 
سمت لکوموتیوران قراردارد، متوجه میزان 

اگر زمانی که کولر خواهید شد.  مبرّدگاز 
در دورباال قرار داده شده است، جریان 
یکنواخت و بدون حباب در سایت گالس 

مناسب بوده در  مبرّددیده شد، میزان گاز 
غیر اینصورت، دستگاه را براي بررسی 

مورد بررسی  مبرّددالیل از دست دادن گاز 
 قرار دهید.

دستگاه در هیچ حالتی 
 روشن نمی شود

 دستگاه نمی رسد. برق ورودي به -1

 
 
 
خطاي داغ کردن هیت سینک اینورتر اتفاق افتاده  -2

 است

 
 
 
 
 خطاي داخلی وجود دارد -3

اتصال برق ورودي را ایجاد کنید و اطمینان 
در بازه اي حاصل کنید که برق ورودي 

 قرار دارد که کولر بتواند کار کند.
 

نل بر روي پاکولر کلید قطع و وصل برق 
را قطع و  (Circuit Brake Panel)کلیدها 

وصل نمایید. توجه داشته باشید که روشن 
شدن کولر نیاز به چند ثانیه زمان براي 

 کنترل داخلی خواهد داشت.
 

هاي روي اینورتر خواهید LEDبا مطالعه 
ست که نوع ایراد ایجاد شده چه می ندا

باشد. با توجه به خطاي اعالم شده نسبت به 
 نمایید. رفع ایراد از سیستم اقدام
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 شرکت ویستا صنعت پرشین
 

برق به کمپرسور می رسد 
ولی کمپرسور به محض 

روشن شدن، خاموش       
 می شود.

 فازها ولتاژعدم توازن در  -1

 
 
 
 

 
 ي ناشی از سنسورهاي فشار کمپرسورخطا -2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فشار مکش پایین است -3

 
 
 
 
 

کارتر روغن باعث عمل فشار یا میزان پایین روغن در  -4
 کردن رله روغن کمپرسور می شود

 
 
 
 
 
 
 

ولتاژ خروجی از هر فاز اینورتر به کمپرسور 
تالف اگر اخرا با ولتمتر اندازه گیري کنید. 

ت ولتاژ فاز به فاز از پنج ولت بیشتر بود، نسب
 به تعویض اینورتر اقدام نمایید.

 

 سنسور–مدار تک تک سنسورهاي فشار 
وتاه را به تنهایی اتصال ک -فشار باال و پایین

سیستم را راه اندازي نمایید. در نمایید و 
صورتی که کمپرسور مجدداً خاموش نشد، 
قطعه اي که مدار آن را اتصال کوتاه کرده 
اید، معیوب شده است و باید نسبت به 

 تعویض آن اقدام نمایید. 
 

بنابراین شیر کم است.  مبرّدمیزان گاز 
انبساط یا به طور کامل قفل کرده است و یا 

شود. مدار گاز کولر را مورد اینکه باز نمی 
بازبینی قرار دهید و در صورت نیاز، آن را 

 شارژ نمایید.
 

جهت یافتن دلیل کم شدن فشار روغن، 
مدار روغنکاري را مورد بررسی قرار دهید. 
احتمال دارد گرفتگی اي در مدار روغن 

به دالیل متعدد روغن وجود داشته باشد، 
ل دلیکمپرسور تخلیه شده باشد و یا هر 

و  محتمل دیگر. ایراد را برطرف کنید
کمپرسور را مجددًا تا اندازه اي که در 
نمایشگر روغن کمپرسور به عنوان محدوده 
 مجاز تعریف می شود، شارژ روغن نمایید.
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 بررسی عالیم و نشانگرهاي اینورتر
 بورد مجزا براي کمپرسور و فن ها می باشد.اینورتر استفاده شده در سیستم کولر تولیدي ویستا صنعت پرشین داراي دو 

 مربوط به اتصال آن المان به اینورتر نمایش داده می شود.  LEDوضعیت عملکرد اجزا با بر روي هر بخش از اینورتر، 
 هاي نشانگري به رنگهاي قرمز و سبز قرار داده شده اند تا وضعیت عملکرد سیستم را نمایش دهند.LEDبر روي اینورترها، 

LED  سالمت کلی سیستم و یا بروز هرگونه خطاي احتمالی در سیستم می باشد.قرمز رنگ براي نشان دادن 
قرمز رنگ هر دو اینورتر به وضعیت چشمک زن در می آیند. پس از  LEDزمانی که کلید سلکتور در وضعیت کولر چرخانده می شود، 

قرمز رنگ بورد  LEDبرقی صرف می کند، سپري شدن سه ثانیه که سیستم اینورتر براي بررسی مدارات داخلی خود و سالمت سیستم 
یتی قرار به اینکه کولر در چه وضع روشن می شوند. بستهاینورتر فن از حالت چشمک زن به حالت روشن یکسره تبدیل می شود و فن ها 

ال بورد اینورتر فن براي دور پایین و یا ترمینسبز رنگ وضعیت کارکرد مربوطه در ترمینال ....  LED، -دور باال و یا دور پایین–گرفته باشد 
 .... براي دور باال، روشن می شود. 

حال اگر به هر دلیلی خطایی در عملکرد  ر مدار وارد می کند.داینورتر کمپرسور پس از گذشت دو دقیقه روشن شده و کمپرسور را 
 قرمز رنگ به وضعیت چشمک زن با مکث طوالنی در می آید. LEDمربوطه روشن شده و سبز رنگ  LEDسیستم پیش بیاید، 

یک و چشمک اره شم LEDعمل کند، باعث خاموش شدن کمپرسور شده و این خطا با روشن شدن سنسور فشار پایین گاز مبرّد چنانچه 
 قرمز نشان داده می شود. LEDزن شدن 

و چشمک  شششماره  LEDث خاموش شدن کمپرسور شده و این خطا با روشن شدن چنانچه سنسور فشار باالي گاز مبرّد عمل کند، باع
 قرمز نشان داده می شود. LEDزن شدن 

 تغذیه سنسورهاي فشار باال و پایین و ترموستاتها از طریق ترمینال شماره هشت انجام می پذیرد. 
متصل می شوند. در صورت بروز  14و  13و نیز  11و  12سنسورهاي دماي هیت سینکها در اینورترهاي فن و کمپرسور به ترتیب به پینهاي 

ود. نوع اینورتر قطع می شسینک هر کدام از بخشهاي اینورتر، برق ورودي به  هرگونه خطاي محتمل در سیستم و باال رفتن دماي هیت
همان بورد قرمز رنگ  LEDسبز رنگ مربوط به آن سنسور دما و چشمک زن شدن  LEDناحیه، با روشن شدن خطاي حادث شده از این 

 اینورتر، نشان داده می شود.
شدن سیستم، خطا با  Over Voltageو یا شدن  Under Currentو یا  Over Currentهر گونه خطایی از قبیل در صورت بروز هرگونه 

 نشان داده خواهد شد.هر دو بورد اینورتر نگ رقرمز  LEDچشمک زن شدن 
اراي ددو ترموستات اندازه گیري دماي محیط داخل و بیرون کابین با هم همانگونه که در نقشه شماتیک شماره دو مشاهده می نمایید، 

می شود و ترموستات محیط خارج کابین به بورد کمپرسور متصل  8ترموستات دماي داخل کابین به ترمینال شماره مشترك شده و تغذیه 
عمل کردن ترموستات داخلی، باعث خاموش شدن کمپرسور می شود. حال آنکه عمل کردن اینورتر فن ها متصل می گردد. بنابراین 

 ن کل سیستم می شود.ترموستات محیط بیرون، باعث خاموش شد
مربوط به آن ترموستات که در مقابل ترمینال مربوط به آن سبز رنگ  LEDردن هر کدام از این ترموستات ها، با روشن شدن کعمل 

 بورد اینورترها می باشد، نشان داده می شود.ترموستات در 
استارت مجدد براي محافظت سیستم، وضعیت می رود ولی  Faultدر هر حالتی، چنانچه خطاي غیر متعارفی حادث شود، اینورتر به حالت 
ع شده الزم می باشد که برق کل سیستم از طریق کلید سلکتور قطسیستم را غیر فعال نگاه داشته ایم. لذا در صورت بروز چنین شرایطی، 

 . شودو دوباره روشن 
لی فیوز اصلی قطع نمایید و موضوع را به سرویس کار اص برق کل سیستم را ازچنانچه سیستم براي سه مرتبه به وضعیت خطا در آید، 

 اقدام الزم صورت پذیرد.  شرکت اطالع دهید تا نسبت به بررسی دقیق دلیل ایجاد این مشکل

  15صفحه  VSPG-5000مدل کولر: 
 



 شرکت ویستا صنعت پرشین
 

 نحوه تامین قطعات یدکی کولرهاي ویستا صنعت پرشین
با توجه به وجود کولرهایی مشابه به این محصول در سیستم راه آهن ایران، تالش گردید سیستم کولر به نحوي طراحی شود که قطعات 

 . باشد (interchangeable)قابل معاوضه  -آمریکایی Dayton Phoenixکولرهاي –آن با دیگر محصول مورد استفاده در راه آهن ایران 
ات یدکی کولر، لیست قطعرایطی براي سفارش هر قطعه خاصی از دستگاه کولر ویستا صنعت پرشین با مراجعه به شما می توانید در هر ش

 اقدام به سفارش آن نمایید.
ارسال  02144541793پس از انتخاب نوع قطعه مورد نیاز، تنها کافی است شماره فنی آن قطعه و تعداد مورد نیازتان را به شماره دورنگار 

به اطالع برسانید  info@VistaSPG.com یا درخواست خرید خود را به صورت الکترونیکی از طریق آدرس پست الکترونیک نمایید و 
 تا در اسرع وقت نسبت به ارایه پیشنهاد قیمت اقدام شود.

 مراجعه نمایید. "طعات یدکیلیست ق"لطفاً جهت بررسی قطعات و شماره هاي فنی آنها به بخش 
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 ACU-MI-001 دستورالعمل تعمیر و نگهداري و بهره برداري کولر کابین لکوموتیو
 

 نصب کولر بر روي سقف لکوموتیو شکل براي U نقشه فریم

 

 
  17صفحه  VSPG-5000مدل کولر: 

 



 شرکت ویستا صنعت پرشین
 

 

ه  حو فریم ن ب  ي سقف لکوموتیو Uنص ل بر رو  شک
 

 

 http://www.VistaSPG.com 18صفحه 
 



 ACU-MI-001 دستورالعمل تعمیر و نگهداري و بهره برداري کولر کابین لکوموتیو
 

 لکوموتیوبراي نصب کولر بر روي سقف نقشه فریم تخت 
 

 
 
 

  19صفحه  VSPG-5000مدل کولر: 
 



 شرکت ویستا صنعت پرشین
 

ب  ه نص ي سقف لکوموتیونحو ت بر رو  فریم تخ
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ن ت پرشی ی کولر ویستا صنع ج خار ه  دن ي مشخصات ب ها  نقشه 
 

 

  21صفحه  VSPG-5000مدل کولر: 
 



 شرکت ویستا صنعت پرشین
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 لیست قطعات یدکی کولر ویستا صنعت پرشین
 

 

 

  23صفحه  VSPG-5000مدل کولر: 
 



 شرکت ویستا صنعت پرشین
 

  

 

 
 

ات کولرهاي تشابه با قطعدر طراحی این کولر تالش شده است از قطعاتی استفاده شوند که عالوه بر قابلیت دسترسی در داخل کشور، 
داشته و قابلیت جابجایی با آنها را داشته باشد. لذا با ملحوظ کردن این بینش در طراحی، قادر هستیم  – Dayton Phoenix-سازنده دیگر 

 را بر روي دیگر کولرها استفاده نماییم. قطعات این کولر 
براي سفارش هر قطعه، کافی است با توجه به تعداد مورد نیاز آن در هر کولر و نیز با ذکر شماره فنی قطعه مربوطه نسبت به سفارش خرید 

 آن اقدام نمایید.
 ارسال نمایید. 02144541793و یا شماره دورنگار  info@VistaSPG.comسفارشهاي خرید خود را به آدرس ایمیل 
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  25صفحه  VSPG-5000مدل کولر: 
 

  
Part Number Description QTY 

1 VSPG-5000 Locomotive Driver Cabinet Air Cooler  
2 VSPG-5001 Inverter.. 3 Phase, 74 VDC to 55 VAC 1 

2(*)1 VSPG-5002 Inverter.. 3 Phase, 74 VDC to 55 VAC with EVENT LOGGER 1 
3 VSPG-5003 Compressor.. 3 Phase, 55 VAC 1 
4 VSPG-5004 High pressure sensor 1 
5 VSPG-5005 Low pressure sensor 1 
6 VSPG-5006 Fan .. Condensing Fan 1 
7 VSPG-5007 Condenser Coil 1 
8 VSPG-5008 Accumulator 1 
9 VSPG-5009 Receiver 1 

10 VSPG-5010 Compressor Discharge Line Valve 1 
11 VSPG-5011 Compressor Suction Line Valve  1 
12 VSPG-5012 Evaporator Coil 1 
13 VSPG-5013 Expansion Valve 1 
14 VSPG-5014 Fan.. Evaporator Fan 2 
15 VSPG-5015 Drier Filter 1 
16 VSPG-5016 Sight Glass 1 
17 VSPG-5026 Diode.. Bridge 1 
18 VSPG-5017 Selector Switch.. 5 Position 1 
19 VSPG-5018 Filter.. Air Inlet Filter - Upper side 3 
20 VSPG-5019 Filter.. Air Inlet Filter - Evaporator side 1 
21 VSPG-5020 Diffuser Vent.. Ventilator 8 
22 VSPG-5021 Screen.. Air inlet Filter.. Small 3 
23 VSPG-5022 Screen.. Air inlet Filter.. Large 1 
24 VSPG-5036 Upper L-R Side body 2 
25 VSPG-5024 Upper Front Side Body Plate 1 
26 VSPG-5037 Upper Back Side Body Plate 1 
27 VSPG-5030 74 VDC Input Power Side Body.. LEFT.. Bottom 1 
28 VSPG-5031 Sight Glass Side Body.. RIGHT.. Bottom 1 
29 VSPG-5028  Switch Plate Body.. Bottom 1 
30 VSPG-5033 Water Drain Channel.. Bottom Side 1 
31 VSPG-5024 Plate.. Blower Fan Sitting Support Plate 2 
32 VSPG-5029 Service Valves.. High & Low Pressure 2 
33 VSPG-5039 Cooler Diffuser Plate.. Bottom Side 1 
34 VSPG-5040 Main Chassis Plate 1 
35 VSPG-5041 Cooler Top Cover 1 
36 VSPG-5042 Orifice.. Condensing Fan 1 
37 VSPG-5043 Safety Guard .. Condensing Fan 1 
38 VSPG-5034 74VDC Input Cord Support Plate 1 
39 VSPG-5038 Thermometer.. Mechanical – In and Out 2 
40 VSPG-5037 Terminal.. 74VDC input power, Insulated 1 

41 VSPG-5032 Insulation.. Rubber Material A/R 

1 This part will be sold if the client ask for Event Logger on A/C unit’s inverter. 
                                                      



 شرکت ویستا صنعت پرشین
 

42 VSPG-5025 Valve.. Rotational, Mechanical 1 

43 VSPG-5027 Insulation.. Rubber Material – Upper Side A/R 

44 VSPG-5023 Box.. Polygon Box for Service Valves and Sight Glass 1 

45 VSPG-5044 Gasket.. Rubber, A/C Unit to Mounting Frame Sealing 1 

46 VSPG-5120 Frame.. U Shape – Locomotive Roof Mounting 1 

47 VSPG-511 Frame.. Flat – Locomotive Roof Mounting 1 

(*): The star sign beside the item number indicates that part is not shown in the pictures. 
 

 http://www.VistaSPG.com 26صفحه 
 


	سربرگ کتابچه راهنمای تعمیرات کولر
	کولر کابین لکوموتیو
	فهرست مطالب
	سخنی از ویستا صنعت پرشین
	مشخصات کلی دستگاه:
	اصول کارکرد سیستم های تهویه مطبوع
	نگاهی اجمالی بر عملکرد کولر کابین لکوموتیو ویستا صنعت پرشین
	دستورالعمل نصب دستگاه
	1- نصب دستگاه:
	2- حمل کولر:
	3- اتصال به برق ورودی:

	دستورالعمل بهره برداری از کولر کابین لکوموتیو
	1- استفاده از سیستم در وضعیت کولر:
	2- استفاده از کولر در وضعیت پنکه:
	3- برخی نکات مهم بهره برداری دستگاه:

	دستورالعمل تعمیر و نگهداری دوره ای
	هر نود (90) روز بهره برداری:
	بازدید سالیانه کولر:
	بازدید پنج سالانه کولر:

	عیب یابی سیستم کولر
	بررسی علایم و نشانگرهای اینورتر
	نحوه تامین قطعات یدکی کولرهای ویستا صنعت پرشین
	نقشه فریم U شکل برای نصب کولر بر روی سقف لکوموتیو
	نحوه نصب فریم U شکل بر روی سقف لکوموتیو

	نقشه فریم تخت برای نصب کولر بر روی سقف لکوموتیو
	نحوه نصب فریم تخت بر روی سقف لکوموتیو
	نقشه های مشخصات بدنه خارجی کولر ویستا صنعت پرشین

	لیست قطعات یدکی کولر ویستا صنعت پرشین




