
 خدمات پس از فروش پاناسونیک فرم توصیه های فنی کد فرم:

تشخیص گرفتگی در لوله های سیستم سرمایشی یخچال : عنوان شماره فرم:  دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش 

خدمات پس از فروشتدوین و تنظیم:  تاریخ ایجاد:   PMMAFارائه کننده:  

چگونه سیستم لوله کشی مسدود و یا در حال  ظاهری:شرح ایراد  همه مدل ها مدل: 

 انسداد را تعمیر و امتحان کنیم.
 HA/Refrigeratorگروه و محصول: 

 

 چگونه سیستم لوله کشی مسدود و یا در حال انسداد را تعمیر و امتحان کنیم. شرح ایراد ظاهری:

 

 

  

  : Evaporation عمل تبخیر

   :Evaporator سیستم تبخیر کننده

   :Evacuation فرآیند تخلیه و برون بری

   :Expansion فرآیند انبساط

  :Capillary tube لوله مویی

  :Compression فشرده سازی

  :Pressure فشار گاز

  :Exhaust heat محل دفع و خروج حرارت

  :Liquid مایع

  :Temperature دما
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 کنیم.چگونه سیستم لوله کشی مسدود و یا در حال انسداد را تعمیر و امتحان 

 

  :Accumulator جمع کننده

  :Condenser در قسمت کندانسور 

  :Liquefaction begin from 45° درجه سانتیگراد آغاز می شود. 54فرآیند گاز به حالت مایع در دمای 

  :Dryer خشک کن

  :Suction pipe لوله مکش

  :Discharge pipe لوله تخلیه

 

شنهاد ما این هست که یپ

احتمال و امکان گرفتگی و 

انسداد در این دو منطقه از 

 لوله مویی بیشتر می باشد.
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  :Spiral fin tube condenser کندانسور رلوله های مارپیچ باله دا

  :Muffler صدا خفه کن

  :Dry Pipe لوله خشک

 

،  PCن می باشد یچگونه وقتی سرمایش پای

FC  و لوله کشی پشت که در دسترس است

 امتحان و چک کنیم:

لوله کشی دستگاه روشن است و (1

پشت یخچال و داخل سیم پیچ 

  .ده گرم می باشدنقسمت تبخیر کن

یخچال روشن است و روی قسمت (2

لوله مکش و لوله  ،جمع کننده 

 مویی کریستال یخ دیده می شود.


