
 سنسور فشار در کولرهای اسپلیت می تواند در چه نقطه ای از سیکل استفاده می شود؟

 لوله رانش و مایع-1

 ☑ لوله مکش و رانش-2

 لوله مایع-3

 لوله مکش-4

 

 در نصب واحد داخلی کولر اسپلیت دیواری چه نکاتی باید رعایت شود؟

 سینی را تراز کرده و جای سوراخ ها را مشخص می کنیم-1

 توسط یک پیچ به صورت موقت در سوراخ وسطی سینی را روی دیوار می بندیم-2

 عدد پیچ رول پالک سینی را محکم می کنیم 6حداقل با -3

 ☑ همه موارد-4

 

 اگر ورودی و خروجی لوله مویی سرد باشد عالمت چیست؟

 عملکرد صحیح دستگاه-1

 ☑ مسدود بودن لوله مویی-2

 انتخاب نامناسب لوله مویی-3

 سوراخ بودن لوله مویی-4

 

 هد؟عمل سوپر هیت در کدام نقطه از سیکل مکانیکی کولر گازی رخ می د



 خروجی و ورودی کمپرسور-1

 ورودی خروجی اواپراتور-2

 ☑خروجی کمپرسور و خروجی اواپراتور-3

 ورودی کمپرسور و ورودی اواپراتور-4

 

 کنترل برفک زدایی در حالت گرمایش در کولر اسپلیت دو فصله چگونه صورت می گیرد؟

 کولر به حالت سرمایش بر می گردد-1

 فن اواپراتور و کمپرسور خاموش می شود-2

 شیر برقی غیرفعال می شود اما فن اواپراتور روشن می ماند-3

 ☑ فن اواپراتور خاموش و کولر به حالت سرمایش بر میگرددشیر برقی غیر فعال و -4

 

 در حالت سرمایش کولر گازی اسپلیت:

 ☑ مسیر شیر یک طرفه بسته است و شیر برقی چهار راهه خاموش است-1

 مسیر شیر یک طرفه بسته است و شیر برقی چهار راهه روشن است-2

 مسیر شیر یک طرفه باز است و شیر برقی چهار راهه خاموش است-3

 مسیر شیر یک طرفه باز است و شیر برقی چهار راهه روشن است-4

 

 سه لوله مجاورت هم قرار دارد جهت تست شیر برقی:در شیر چهار راهه برقی 

 اگر لوله میانی خنک و یکی از لوله ها گرم و دیگری سرد باشد شیر صحیح است-1



 اگر لوله میانی خنک و دو لوله ی دیگر گرم شیر سالم است-2

 اگر لوله میانی گرم و دو لوله خنک باشد شیر صحیح است-3

گرمایش لوله میانی خنک و لوله ای که قبال سرد بوده گرم و لوله ای که قبال  اگر با تغییر وضعیت سرمایش به-4

 ☑ گرم بوده سرد شود شیر سالم است

 

 کار دستگاه ریکاوری چیست؟

 ☑ جمع آوری ماده مبرد از سیستم تهویه است-1

 یک دستگاه جهت نشت یابی سیستم تهویه است-2

 یک دستگاه جهت شناسایی خلوص ماده مبرد است-3

 ک دستگاه جهت اندازه گیری رطوبت سیستم تهویه استی-4

 

 محل نصب صدا خفه کن در مدار کولر گازی در کدام قسمت آن است؟

 قبل از کمپرسور یا داخل کمپرسور-1

 قبل از شیر انبساط یا بعد از اواپراتور-2

 ☑ بعد از کمپرسور یا داخل کمپرسور-3

 بعد از رسیور یا قبل از اواپراتور-4

 

 

 



 

 

 

 

 

 


