
(DAE) 0222دستورالعمل کنترل و هواگیری سیستم خنک کاری خودروی کارا 

 بازدید و کنترل سطح مایع خنک کاری مرحله اول:

است درب رادیاتور را باز کرده و صحت تنظیم  مطابق دمای محیط قبل از روشن کردن موتور خودرو در حالی که دمای آن

 وددر صورتی که سطح مایع پایین تر ب کامال پر باشد. بایست در این حالت می .کنترل نماییدبودن مایع خنک کاری موتور را 

 کامال با مخلوط آب رادیاتور و ضد یخ پر شود. دبای

باشد. MAXسانتی متر باالتر از شاخص  2رادیاتور به اندازه  مقدار آب داخل منبع انبساطنمایید که بررسی همچنین 

در  تند با استفاده از دستگاه دیاگکنترل صحت عملکرد فن برقی رادیاتور موتور، در حالتهای دور کند و دور  مرحله دوم:

به  2222انتخاب خودوری کارا پس از نصب دستگاه دیاگ و ؛)قبل از روشن کردن موتور خودرو(حالی که موتور خاموش است

در گام فن شماره یک و رله ابتدا  سپس در کردهرا انتخاب ( 1)تصویرمنوی تست عملگرها  شوید و میوارد قسمت موتور 

در حالتهای  آن راصدای  فن فعال شود وتا ( 3)تصویر کردهکلیک  onبرروی حالت  انتخاب و( 2)تصویر فن شماره دو بعدی

 نشان دهنده سالم بودن موتور فن برقی و مسیر سیم کشی است. بشنوید این عملمختلف 

(1)  (3)  (2)  
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 به سمت رادیاتور

کنترل نصب صحیح شلنگ ورودی و خروجی منبع انبساط اب رادیاتور که مطابق شکل زیر باید باشد و در  مرحله سوم:

  صورت جابجا بودن اصالح شود.

 

 

 

 .خودرو( نکات زیر را به دقت کنترل نمایید: پس از روشن کردن موتور)قبل از تحویل چهارممرحله 

 کند ی عمل میدقیقه از باز شدن ترموستات اطمینان حاصل نمایید که بدرست 5در حالت درجا پس از گذشت زمان  :1-4

درجه سانتیگراد می باشد که می توان با دستگاه دیاگ دمای مایع خنک کننده موتور را بازدید  22دمای باز شدن ترموستات 

 کرد.

و دور   c  35الی    c  33صحت عملکرد فن برقی را در تمامی حالتها بررسی کنید شروع عملکرد فن دور کند در دمای  :0-4

  می باشد.  c  121 الی c  121تند در

 

 

 

 

 

 

 

دور تند  درجه سانتیگراد فن c  32شود و در دمای باالتر از  با فعال کردن سیستم تهویه مطبوع فن با دور کند فعال می :3-4

 شود. وارد عمل می

دمای  موتور با موتور و کاهش دمای مایع خنک کننده از خاموش کردنو پس ام تمامی فرایندهای باال پس از انج مرحله آخر:

سپس درب  ،محیط  تمامی اتصاالت مدار سیستم خنک کاری بازدید ودر صورت وجود نشتی اقدام اصالحی را انجام دهید 

 شارژ نمایید.مجددا  و در صورت کاهشرادیاتور را باز کرده و سطح مایع را بازدید 

 

 لوله مکش داخل منبع انبساط

 به سمت بیرون
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