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ارائه کننده:

گروه و محصولAC/AIR CONDITIONER :

فرم توصیه های فنی

کد فرم:

عنوان :لیست چک کردن نحوه نصب کولر گازی

شماره فرم:

تدوین و تنظیم :خدمات پس از فروش

تاریخ ایجاد:

شرح ایراد ظاهری:

خرابی کمپرسورها بواسطه رطوبت بیش از حد

GENERAL

مدل:

نصب مناسب را با روش چک لیست پایین پیگیری کنید.
نام شرکت کنندگان:
کشور و یا شهر:
محل:
تاریخ:
لیست ارزیابی:
الف :مدیریت لوله های مسی
 )1آیا لوله های مسی قبل از نصب و راه اندازی مهر و موم شده اند؟
ب :کار نصب و راه اندازی
1

آیا هر دو طرف لوله ها در زمان نصب و راه اندازی بسته و مهرو موم می باشد؟

2

آیا در محل خم شدگی لوله های مسی له شدگی و یا خمیدگی بیش ازحد وجود ندارد؟

3

برای خم کردن لوله ها از ابزار مناسب استفاده شده است؟

4

هر لوله ای که لحیم کاری کردید با فشار هوا کربن های داخل آن را بیرون ریختید؟

5

آیا زمانی که محل برش لوله مسی را برقو زدید لوله را بسمت پایین گرفتید؟

6

شرایط شعله دستگاه جوش شما خوب است؟

7

قبل از اتصال لوله های مبرد گرد و غبار همه جا را پاک کرده اید؟

8

محل اتصال شیلنگ ها و لوله ها را بیش از حد سفت نکرده اید؟

9

از آچار های ترک دار استفاده کرده اید و به اندازه استاندارد لوله ها را سفت کرده اید؟

11

پاک سازی با فشار هوا و وکیوم لوله ها بصورت دقیق انجام شده است؟

11

آیا بازدید نشت گاز انجام شده است؟

12

آیا محل اتصال لوله های مبرد از نظر نشت گاز چک شده است؟

13

آیا از روش مناسبی برای تست نشت گاز استفاده کرده اید؟

14

آیا لوله های مبرد در مسیر مناسبی نصب شده است؟

15

آیا محل لخت کردن سیم به اندازه مناسب می باشد؟

16

آیا جک ها و محل اتصال سیم ها را اصالح کرده اید؟

17

آیا سیم های یونیت داخلی و خارجی را بصورت مناسب سفت کرده اید؟

18

آیا از کابل مناسب برای تغذیه یونیت داخلی و خارجی استفاده کرده اید؟

19

آیا از اتصال شاسی و پایه مناسب برای یونیت داخلی و خارجی استفاده کرده اید؟

21

آیا تمام سیم ها بصورت کامل وارد ترمینال شده اند؟

21

عایق کاری لوله ها و لوله خروجی آب مناسب انجام شده است؟

22

آیا دستگاه داخلی اریب نصب نشده است؟
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