
گولا تاک
هیکرت کامیاب یراوید جیکپ

کامیاب یراوید یشیامرگ جیکپ هرابرد

یاهتیفرظ اب کامیاب یراوید ژ افوش جیکپ 30000و24000 دشاب یم هیکرت روشک تخاس راد نف هلدبم .ود یراوید جیکپ
شیامن هحفص یاراد کامیاب LCD میظنت لباق زاگ ریش ، یقرب ههار هس ریش ، هاگتسد یاطخ صیخشت متسیس اب هارمه

روسنس زاگ، هنیهب فرصم تهج NTC دشاب یم گنز دض وفالد سنج زا هیوناث لدبم و ترارح لر تنک تهج . یراوید جیکپ
رتم یبد و پمپ ژ اپیرگ دض مسیس ، یگدز خی اب هلباقم کیتاموتا متسیس هلمج زا ینمیا یاه روسنس یاراد کامیاب

دشاب یم یفرصم مرگبآ تمسق رد راد نیبروت .

مهارف ناتسمز افژاهاررد وش یارب زاین دروم مرگ ،بآ لزنم رد یفرصم مرگ بآ نیمات عالهورب یراوید جیکپ
دنک یم . دراد یرایسب یایازم یزکرم هناخ ژ افوش متسیس و یراوید نکمرگبآ تبسن هب یراوید جیکپ زا هدافتسا زا. جیکپ

تسین سوسحم ال صا نآ رد بآ یامد تاناسون و هدوب رتادص مک رایسب ادص نازیم رظن رد. نآ درکراک و ندش نشور



ژ افوش متسیس اب هسیاقم رد نآ نامدنار رتمهم همه و تسا رتادص مک رایسب یزکرم هناخ ژ افوش و نکمرگبآ اب هسیاقم
تسا باالرت رایسب یزکرم هناخ . نکمرگبآ متسیس اب هسیاقم رد مک یلیخ یاضف لا غشا ، جیکپ زا هدافتسا یایازم رگید زا
دشاب یم یزکرم هناخ ژ افوش متسیس و هداتسیا . تیعقوم ، ییاوه و بآ طیارش هب هجوت اب یشیامرگ جیکپ تیفرظ

یاه جیکپ دوش، یم صخشم یدنبقیاع عون و نامتخاس ارتمژات24000 یارب 120، عبرم رتم ارتمژات28000 یارب 180
لدم و عبرم رتم 35000 یاضف یارب 240 دشاب یم بسانم عبرم رتم . ثحبم قبط 17) نامتخاس یلم تاررقم 1390(

( یرادا ای ینوکسم ) ینامتراپآ دحاو رد جیکپ بصن یارب دییات لباق ارتمژ لقادح 64 ریغ ورد دشاب یم عبرم رتم
دشاب یم یمازلا جیکپ بصن لحم رد بسانم قارتحا تهج هزات یاوه نیمات هچیرد هیبعت تروصنیا .

هیکرت : هدنزاس روشک

: یتناراگ تدم هام24

اهاطخ ندرک فرطرب شزومآ و کامیاب جیکپ یاطخ یاهدک

یاطخ A01دک

ینز هقرج متسیس یاطخ

لدم هاگتسد ورگا دییامن کچ ارنآ لباک و نز هقرج دورتکلا نینچمه نآ یجورخ و نز هقرج سنارت ECO4 ریش دوب

دییامن لر تنک زین ارنآزاگ . هاگتسد ورگا دییامن کچ ارنآ لباک و نز هقرج دورتکلا نینچمه نآ یجورخ و نز هقرج سنارت

لدم ECO4 دییامن لر تنک زین ارنآزاگ ریش دوب .

یاطخ A03دک



دح تاتسومرت ندش لا عف

دییامن کچ ار دح تاتسومرت . تاتسومرت ندش لا عف یانعم هب اطخ نیا لصا 105رد هب تاتسومرت نیا و تسا هجرد
یاهریش وای جیکپ ریز یاهریش ندوب هتسب – نویس ال وکریس پمپ نتخوس وای ندوب ماج : دوشیم لا عف داللی نیا

تشگرب یفاص یروت ندوب فیثک – اهروتایدار

یاطخ E01دک کامیاب جیکپ
ینز هقرج متسیس یاطخ

لدم هاگتسد ورگا دییامن کچ ارنآ لباک نزو هقرج دورتکلا نینچمه نآ یجورخ نزو هقرج سنارت ECO4 زاگ ریش دوب
دییامن لر تنک زین ارنآ

یاطخ E02دک
دح تاتسومرت رد اطخ یعقاو ریغ شتآ یاطخ

لدم هاگتسد رگا دییامن تسیر ار هاگتسد ECO4و بوسر یلصا لدبم ، دییامن کچ ار پمپ دییامن کچ ار قوف دراوم دوب
دراد رارق ممیزکام یور جیکپ دراد، لکشم دح تاتسومرت ، تسا هدش رپ هاگتسد تشگرب رتلیف دراد، یگتفرگ لا.ای متحا

جیکپ ریز تشگرب و تفر یاهریش ندوب هتسب . نویس ال وکریس پمپ ندوب ژ اپریگ – اهروتایدار ندوب هتسب وای
یاطخ E03دک

دود هیلخت روسنس دح زا شیب ندش مرگ
هاگتسد لدم ورگا داد دهاوخ ار اطخ دک نیا دور باال زاجم دح زا شیب جیکپ یامد ECO5ایECO4رگا هیلخت لکشم دوب
تسا دود . دییامن لر تنک ار ارنآ یاهلباک و لیشنارفید وای شکدود و دود روسنس . رگا دینک تسیر و دینک ادج ار شکدود

دینک دیدزاب ار شکدود یجورخ ریسم دش لح لکشم . یاضف و نکلا ردب جیکپ و درک تیذا دایز دود روسنس رگا تیاهن رد
دینکن ار راک نیا ناونع چیه هب نامتراپآ لخاد یاه جیکپ رد دینک تقد امتح هتبلا ) دینک هرسکی ار نآ دینوتیم دوب بصن زاب

یاطخ E04دک
اوه چیئوس رشرپ ای اوه راشف دیلک لکشم

دییامن لر تنک ار هاگتسد نف نینچمه نآ یاهتکوس و لیشنارفید . دینک کچ ار اوه چیوس رشرپ . دینک کچ ار نف یروپیش .
دییامن ضیوعت ار رشرپ لکشم عفر مدع تروص ورد هدومن اوه رشرپ ندرک گنلیش ود هب مادقا ادتبا

یاطخ E05دک
اوه راشف دیلک لکشم

ژ افوش روسنس رد اطخ ۳۰رگا ورگا دوشیم هداد زورب اطخ دک نیا دوشن لصو لیشنارفید نف راک عورش زا سپ هیناث
هاگتسد لدم ECO4ایECO5 دییامن ضیوعت ار درب تیاهن رد دییامن کچ ارنآ یاهتکوس ژو افوش روسنس دوب .

یاطخ E06دک
اوه راشف دیلک لکشم

یفرصم مرگبآ روسنس رد اطخ هاگتسد لدم ورگا دییامن کچ ارنآ یاهلباک و لیسنارفید ECO4ایECO5 دوب
دییامن ضیوعت ار درب تیاهنرد دییامن کچ ارنآ یاه تکوس و یفرصم مرگبآ روسنس .

یاطخ E07دک
شکدود تاتسومرت لباک

دنیآ یم دوجوب دشاب لا صتا مدع اه لباک هورگ رد هک ینامز لکشم .نیا دینک کچ تقد اراب لا صتا یاه شیف اهو لباک
یاطخ E08دک

یکینورتکلا درب
تسا درب رد اطخ هلزنم هب دشاب توافتم هاگتسد رد هدش هئارا یامد اب هدش هتساوخ یامد ار.رگا جیکپ درب درکلمع

دینک یسررب هدش میظنت یامد اب جیکپ یامد هسیاقم هلیسوب . بویعم درب رتمویسناتپ اال متحا دایز یامد الف تخا تروص رد
تسا هدش

یاطخ E09دک
زاگ لر تنک ریش

دیآ یم دوجوب دهدن ناشن لمعلا سکع درب نامرف هب زاگ رلر تنک .رگا دینک کچ ار زاگ لر تنک ریش . یدورو زاگ ندوب زاب زا
هب زاگ راشف زاگ رتنک ندش بویعم رطاخ هب یدراوم (رد دینک کچ ار زاگ راشف نینچمه و هدرک ادیپ نانيمطا نامتخاس



لیلقت هجوتم امش تهج نیمه هب تسین صخشم دایز زاگ قاجا رد زاگ راشف ندش مک نیا نوچ و دوش یم مک تدش
دش دیهاوخن زاگ راشف . دینک کچ ار زاگ لر تنک ریش نیبوب سال. هجوتم نیبوب لخاد یتشوگ چیپ کی ندرک و قرب لا صتا (اب

دش) دیهاوخ هعطق نیا تم
یاطخ E10دک

راب راشف لر تنک متسیس رد اطخ
دیربب ارباال بآ راشف نک رپ ریش هلیسوب ، متسیس رد بآ راشف تفا . هتفرگ وزا هدومن ادج هاگتسد ارزا راشف روسنس
ضیوعت ارنآ تیاهن رد دشن فرط رب لکشم رگا دییامن کچ ار راشف روسنس یاهتکوس ، دییامن لصاح نانیمطا نآ ندوبن
دییامن . دینک ناحتما ار راک نیا بش ینایاپ تاعاس رد راب راشف نتفرن باال تروص .رد راشف جیکپ رتمونان رگا دینک تقد

1/5 زیمت و هدش زاب دیاب هک هتفرگ بوسر رتمونام میس اال متحا دادیم راشف دوبمک رورا هاگتسد یلو یمداد ناشن ار راب
دوش . بوسر نکرپ ریش لخاد یاه خاروس اال متحا تفریمن باال جیکپ راب راشف یا هرذ یتح ناونع چیه هب هک یتروص رد

دینک بآ ریسم ندومن زاب هب مادقا لوتفم میس کی اب نکرپ ریش ندومن زاب زا دعب دیاب هک هتفرگ
یاطخ E02دک

یکینورتکلا درب
تسا هدمآ دوجوب اطخ درب تاع طاال یراذگ راب ماگنه .رد دینک تسیر ار جیکپ ار. قرب هخاش ود هدشن فرطرب لکشم رگا

دینک لصتم هقیقد دنچ زا دعب دیشکب

E21 یاطخ دک
کینورتکلا درب

تسا هدش لکشم راچد درب یور االت صتا زا یکی . دینک یسررب کی هب کی ار لر تنک درب هب لصتم یاه شیف .
دییامن یسرزاب یکوکشم دروم ره وای ینزاخ ندرک داب وای ندش هایس و یرهاظ رظن ارزا کینورتکلا درب

یاطخ E25دک
تسا هتخوس وای هدرک اپژ ریگ پمپ

دیوش نئمطم اهریسم ندوب زاب وزا دییامن لر تنک ار هاگتسد پمپ . هتفرگ رارق جیکپ ریز هک ییاهریش هیلک دینک تقد
زاب دینک کچ زین ار اهروتایدار یاهریش ریش) رب دومع هن دشاب ریش اب یزاوم دیاب اهریش همه هتسد ) دنشاب زاب دیاب تسا
، دینک ادیپ نانيمطا تشگرب و تفر یاه گنلیش ندوبن اجباج )زا تشگرب ) نییاپ ریش مه )و تفر ریشباال( مه دنشاب
گنلیش ینعی هشیم مرگ هراد نییاپ ریش زا روتایدار دیدش هجوتم رگا دینک سمل ار اهروتایدار یاهریش و هندب روظنم نیدب

دشابیم سکعلب .اه دشاب زیمت دینک کچ زین ار تشگرب یفاص یروت تیاهن .رد هشابن زاب همین تشگرب و تفر یاهریش

E26 یاطخ دک
دح زا شیب ندش مرگ

داد دهاوخ ار اطخ دک نیا دور باال زاجم دح زا شیب جیکپ یامد .رگا زورب ثعاب جیکپ هب روتایدار ندوب کیدزن
دوش یم اطخ .نیا دراد رارق ممیزکام یور جیکپ یامد . یامد و تسا هتفرگ بوسر اهروتایدار و جیکپ شیامرگ رادم

دور یم باال هاگتسد
یاطخ E35دک

زاگ لر تنک ریش
زین نآ ندوب میظنت و زاگ ریش ندوب زاب زاو دییامن کچ ارنآ لباک نزو هقرج دورتکلا نینچمه نآ یجورخ و نز هقرج سنارت

دیبای نانیمطا . نیب ات دینک کچ ار رنرب اب نآ هلصاف نزو هقرج ینیچ 5ات3 هتافلوس رنرب و هلیم فارطا و دشاب رتمیلیم
دشاب هدرکن



یاطخ E80دک
هنایلا س سیورس و هاگتسد ییا هرود لر تنک

تسا هدیسر ارف هاگتسد ییا هرود سیورس نامز . دراد یا هرود سیورس هب زاین و هتفرگ بوسر جیکپ . هنایلا س سیورس
هداد وشتسش نف هناورپ نآ وعالهورب دشاب یم نف و پمپ یراک نغور و سیورس و یترارح لدبم یوشتسش : لماش
دوش دوش. میظنت تسیاب یم جیکپ دنلب و هاتوک هلعش دوش. کچ هاگتسد یاهروسنس درکلمع و. تافسف یلپ رتلیف

دوش بصن سیورس زا سپ امتح قرب ظفاحم و تشگرب یفاص و یسیطانغم و. هداد وشتسش لماک ار اهروتایدار ریسم
دنک ادیپ شیازفا هاگتسد نامدنار ات هدرک قیرزت متسیس لخاد روتکتورپ لولحم کی .

یاطخ E82دک
قرب یاه لباک زاگ- راشف

یور ار زاگ ممینیم راشف ۲ دییامن کچ ار قرب یاه لباک - دییامن میظنت راب یلیم زاگ. راشف راب یلیم جنس راشف هاگتسد اب
هدرک کچ ار یجورخ و یدورو

یاطخ E97دک کامیاب جیکپ یقرب اتلوژ لکشم دییامن کچ ار هاگتسد یدورو قرب . قرب هخاشود دینک تقد
قرب 220 دشاب هتشاد تلو . دینک لصتم ترا روظنم هب زاگ هلول هب جیکپ زا میس کی .

یاطخ E98دک
کینورتکلا درب

دییامن کچ ارنآ یاهتکوس و .درب دینک کچ نزاخ ندرک داب وای ندش هایس و یرهاظ ظاحل ارزا کینورتکلا درب . دینک تقد
دشاب هدشن جراخ درب یاه تکوس اهزا میس

یاطخ E99دک
یکینورتکلا درب

دییامن کچ ارنآ یاهتکوس و .درب رورا لثم E98 دیهد ماجنا
یاطخ F02دک

یعقاو ریغ هلعش یاطخ
دوش یم نایامن اطخ دک نیا دیامن تفایرد ار ینز هقرج لا نگیس یکینورتکلا درب زاگ ریش ندش زاب زا لبق .رگا عفر یارب

دینک لصو هرابود و هدیشک ار هاگتسد قرب راب کی لکشم
یاطخ F13دک
جیکپ ندش لفق

هرابود هدیشک ار قرب میس تلا ح نیا زا ییاهر یارب دوشیم لفق جیکپ ، لکشم ندشن لح و ندرک تسیر راب دنچ زا سپ
دینزب قرب .هب

یاطخ F22دک
نییاپ اتلوژ

زا رتمک هب قرب اتلوژ هب۱۷۰رگا عورش هرابود اتلوژ نتفر باال ضحم وهب دهدیم ناشن ار رظن دروم دک جیکپ دسرب هجرد
دنکیم .راک

یاطخ F23دک
اوه چیئوس رشرپ _ لیسنارفید

دیآ یم ریوصت هب رظن دروم دک دشاب لصو زونه لیشنارفید یلو دشاب شوماخ هاگتسد نف .رگا یاطخ هباشم E04
دشابیم اوه. رشرپ یبارخ

یاطخ F25دک
یکینورتکلا درب

تسا دوجوم ییاطخ یکینورتکلا تراک هظفاح .رد لصو ددجم و هدیشک ار قرب هخاش ود راب کی و دینک تسیر ار جیکپ
دینک دوش. ضیوعت دیاب لر تنک درب لکشم عفر مدع تروص رد

یاطخ F31دک
ژ افوش شیامرگ NTC

ژ افوش تفر روسنس NTC) هزاب زا جراخ یددع ۱۰۰C,-5C دیآ یم دوجوب دهد صیخشت ژ.+) افوش یس یت نا روسنس
دینک تست و دینک نیزگیاج ون روسنس کی اراب

یاطخ F32دک
یقاتا تاتسومرت _ نوریب یاوه روسنس

دیآ یم دوجوب دشاب هتشاد لکشم ای دهد هاتوک لا صتا یطیحم روسنس نآ. لا صتا وای هدرک ادیپ لکشم یقاتا تاتسومرت
تسا هدش عطق لر تنک درب یور .زا



یاطخ F33دک
یفرصم مرگبآ NTC

یفرصم مرگبآ روسنس NTC) هزاب زا جراخ یددع ۱۰۰C,-5C دیآ یم دوجوب دهد صیخشت .+)ار یفرصم رادم روسنس
دینک تست ددجم و هدرک ضیوعت ون روسنس کی .اراب

یاطخ F37دک
راب راشف دوبمک _ نییاپ بآ راشف

زا رتمک بآ راشف دیآ۰٫۴رگا یم دوجوب لکشم نیا دشاب دش.راب دهاوخ لح لکشم راشف شیازفا .اب نکرپ ریش قیرط زا
ار راب راشف تعاس یاه هبرقع تهج ردخالف نآ ندناخرچ و دیوش مخ دیاب نآ هدهاشم یارب و هتفرگ رارق جیکپ ریز رد هک

1/5ات دینک تسیر ار هاگتسد و دیربب .رابباال
یاطخ F40دک

راب راشف روسنس _ راشف چییوس رشرپ
دراد لکشم راشف چییوسرشرپ رتماراپ تارییغت . دشابن راب مین زا رتمک هک دینک کچ ار راب راشف

یاطخ F47دک
بآ راشف چییوس رشرپ

دراد لکشم راشف چییوسرشرپ رتماراپ تارییغت . هشابن راب مین زا رتمک دینک کچ ار جیکپ راب راشف
یاطخ F59دک

زاگ ریش تامیظنت نیبوب
دراد لکشم نآ هب لصتم لباک وای زاگ رلر تنک نیبوب . نیبوب وای تسا هتسب جیکپ هب یدورو زاگ ریش 220 ریش

دشابیم بویعم زاگ لر تنک ریش تیاهن ورد تسا هتخوس زاگ لر تنک


