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شکل 141-1شکل 142-1شکل 1-143

شکل 145-1لباسشویي اتوماتیک با انتقال نیروي غیرمستتقیم

شکل 144-1لباسشویي اتوماتیک با انتقال نیروي مستقیم  

سیس�تم شستشوی س�ه مرحله ای ماشین لباسش�ویی اتوماتیك در از باال 
: ) J گروه (

در  ماشــين های لباسشــويی معمولی، لباس ها به علت فشردگی و اصطکاک زياد و 
تکان های شــديد آسيب زيادی می بينند. اما در سيســتم های Turbo Drum1 ،نيروی 
گريــز از مركز نوعی حركــت ديناميکی ايجاد می كند كه  لباس ها كمتر آســيب 
می بينند و مخزن در ابتدا با ســرعت زياد چرخيده و ســپس فشار رو به پايين آب و 
نفوذ آن به داخل  لباس ها، باعث تميزی هر چه بهتر  لباس ها مي گردد. در  شــکل 
 های 141-1 و 142-1 و 143-1 ســه مرحله شستشوی اين نوع  ماشين ها نشان داده 

شده است.

برای آشنايی بيشتر با تفاوت بين لباسشويي های با انتقال نيروي مستقيم و غيرمستقيم،به 
شکل  هاي144-1 و  145-1 توجه كنيد:

1-چرخش آبکش با سرعت باال

آبکش

آبکش
موتور اونیورسال
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در ماشــين های لباسشويی معمولی، اســتهالک قطعاتی مانند تسمه و پولی از يک 
طــرف و اعمال نيروی نامتقــارن به ديگ از طرف ديگر، باعــث كاهش كارآيی 

ماشين و افزايش سرو صدا و مصرف انرژی  مي شود.
در  ماشين های لباسشويی انتقال نيرو مستقيم، با بهره گيری از موتورهای بدون پولی 
و اعمال مســتقيم نيرو به ديگ، كارآيی بدون باال رفتن ميزان مصرف انرژی بهبود 

يافته و كاهش چشمگيری نيز در ايجاد سر و صدای ماشين  به وجود آمده است. 

آشنایی با  برنامه های مختلف برای راه اندازی ماشین لباسشویی اتوماتیك 
و چگونگی طرز کار آن ها:

در اين قســمت به بررســی برخی از   برنامه های مختلف  ماشــين های لباسشــويی 
اتوماتيــک به منظور راه اندازی آن ها می پردازيم و ســپس بــا چگونگی طرز كار 

آن ها آشنا می شويم.
 الف- انتخاب برنامه ماشين لباسشويی اتوماتيک

 ب- آشنايی با  برنامه های A و B و X و C ماشين لباسشويی اتوماتيک
 پ- آشنايی با  برنامه های D و F و G ماشين لباسشويی اتوماتيک
 ت- آشنايی با  برنامه های j  و H و P  ماشين لباسشويی اتوماتيک 

 ث- كليد توقف در آخرين آبکشی ماشين لباسشويی اتوماتيک
( ماشين لباسشويی اتوماتيک 1

2
 ج- كليد نيمه بار )

 چ- جدول انتخاب برنامه ماشين لباسشويی اتوماتيک

 ح- انتخاب برنامه شستشو در ماشين لباسشويی اتوماتيک ديجيتال
 خ- جدول برنامه ماشين لباسشويی اتوماتيک ديجيتال

 د- برنامه2 )شستشــوی ســريع در 30 دقيقه بــا دمای آب 30 درجه ســانتيگراد( 
اتوماتيک ديجيتال

 ذ- اطالعات بيشتر در مورد ماشين لباسسشويی اتوماتيک ديجيتال
 ر- مراحل برنامه شستشوی لباسشويی اتوماتيک ديجيتال
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آش�نایی ب�ا  برنامه ه�ای مختلف ب�رای راه اندازی ماشین لباسش�ویی 
اتوماتیك و چگونگی طرز کار آن ها :

پس از انتخاب برنامه مورد نظر،كليد روشــن / خاموش را فشار دهيد تا در ماشين  
به صورت خودكار قفل شود. سپس برنامه شستشو آغاز  مي گردد و ماشين شروع 
بــه كار مي كند . كليد انتخاب برنامه  به صورت خودكار و به آرامی می چرخد و 
مراحل برنامه را گام به گام طی مي كند . در هر لحظه  مي توانيد از روی خط نشانه، 
موقعيت برنامه را ببينيد. اگر در محفظه جاپودری و در قســمت  نرم كننده ريخته 
باشيد،در آخرين آبکشی و به صورت خودكار روی  لباس ها ريخته  مي شود . در 
انتهای   برنامه های A و B و X و C و بعد از پايان يافتن آبگيری از  لباس ها،كليد 

انتخاب برنامه روی خط نشانه ضخيم قبل از D )استپ( قرار  مي گيرد. 

: C و X و B و A آشنایی با  برنامه های
از اين   برنامه ها برای  لباس های سفيد )نخی،كتانی،كنفی و غيره( و با رنگ ثابت 

استفاده  مي شود .

A : برنامه با شستشوی اوليه،شستشوی اصلی،3 بار آبکشی،آبگيری از  لباس ها
B : برنامه بدون شستشوی اوليه،شستشوی اصلی،3 بار آبکشی،آبگيری از  لباس ها

X : برنامه كوتاه شستشوی اصلی،3 بار آبکشی،آبگيری از  لباس ها
M : برنامه كوتاهتر شستشوی اصلی،3 بار آبکشی،آبگيری از  لباس ها

C : برنامه آبگيری از  لباس ها )خشک كردن معمولی( 

در برنامه های فوق،آبگيری لباس ها در طول برنامه طی دو مرحله يعنی يک بار با 
دور كم و بار ديگر با دور زياد انجام  مي شود. بعد از اتمام برنامه،در صورتی كه 
به خشک كردن اضافی  لباس ها نياز باشد،كليد  را خاموش كنيد و كليد انتخاب 
برنامه را روی C قرار دهيد و ســپس كليد  را فشــار داده و روشــن كنيد. برنامه 

آبگيری از  لباس ها تکرار  مي شود. 

شکل 1-146



84

: G و F و D آشنایی با  برنامه های
در هــر يک از اين برنامه ها ،لباس ها به آرامی شســته مي شــوند و برای  لباس های 
پنبه ای، الياف مصنوعی،پرده ها و  لباس هايی كه اتو الزم ندارند استفاده  مي شود. 
D : برنامه با شستشوی اوليه،شستشوی اصلی،3 بار آبکشی،آبگيری آرام از  لباس ها
F : برنامه بدون شستشوی اوليه،شستشوی اصلی،3 بار آبکشی،آبگيری آرام از  لباس ها

G : برنامه كوتــاه و مخصوص برای  لباس های با درجه كثيفی كم )حوله هايی كه  
يک بار اســتفاده شده اند، لباس های ورزشی و غيره ( كه با آبگيری آرام از  لباس ها 

خاتمه می يابد.
در   برنامه هــای D و F و G  مي توانيــد كليد توقف در آخرين آبکشــی را قبل از 

شروع برنامه فشار دهيد تا آبگيری از  لباس ها انجام نشود . 

 : P و H و  j آشنایی با  برنامه های
j : با اين برنامه  لباس های پشمی به بهترين وجه شسته  مي شوند . هم چنين اين برنامه 
فاقد شستشــوی اوليه است و شامل شستشــوی اصلی،3 بار آبکشی و آبگيری آرام 

از  لباس ها است.
H : برنامه آبگيری آرام از  لباس ها 

P : برنامه تخليه آب لباسشويی

اگــر در   برنامه هــای D و F و G و j  كليــد توقف در آخرين آبکشــی را فشــار 
دهيد،آبگيری از  لباس ها انجام  نمي گيرد.  مي توانيد ابتدا ماشــين را خاموش كنيد 
و ســپس كليد انتخاب برنامه را روی P قرار دهيد و ماشــين را روشن كنيد تا آب 

داخل ماشين تخليه شود. در اين حالت آبگيری از  لباس ها انجام نمي شود.

کلید توقف در آخرین آبكشی:
از اين كليد برای  لباس های ظريف و پشــمی كه الزم نيســت بالفاصله از ماشــين 
خارج شــوند استفاده  مي شود. در حالتی كه اين كليد فشرده شده باشد،ماشين بعد 
از آخرين آبکشــی متوقف  مي شــود و  لباس ها داخل آب باقی می مانند . هرگاه 
كليد را آزاد كنيد،ماشين شروع به آبگيری از  لباس ها مي كند و برنامه را به حالت 

عادی ادامه مي دهد . 
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:  1
2

کلید نیمه بار 
بــرای لباس های كم، با فشــار دادن اين كليد مي توانيد ظرفيت ماشــين را به نصف 

رسانده و در مصرف انرژی الکتريکي و آب صرفه جويی كنيد . 
فقط در هنگامی كه ماشين خاموش است، مجاز به تغيير كليد انتخاب برنامه هستيد. 

در غير اين صورت ماشين صدمه می بيند.
برای داشتن مناسب ترين و اقتصادی ترين برنامه،به جدول 3-1 مراجعه كنيد. 

جدول انتخاب برنامه

جدول 3-1،جدول انتخاب برنامه ماشین لباسشویی دیجیتالی برای داشتن مناسبترین برنامه

            توجه: اولین و مهمترین نکته در خرید ماشین لباسشویی، توجه 
به استاندارد بودن و رتبه برچسب مصرف انرژی آن است.  
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انتخاب برنامه شستشو در ماشین لباسسشویی اتوماتیك دیجیتال

جهت انتخاب برنامه شستشو و راه اندازی ماشین لباسشویی،طبق روش 
زیر عمل کنید:

1- برنامــه مورد نظر را با چرخاندن دســتگيره انتخاب برنامــه و با توجه به جدول 
برنامه ها انتخاب كنيد. 

2- پــس از انتخاب برنامه، المپ نشــانگر پايان برنامه )STOP(،روشــن و خاموش 
مي شود و صفحه نمايشگر برنامه را نشان مي دهد. 

3- توســط دســتگيره انتخاب دور  خشک كن،دور  خشــک كن متناسب با برنامه 
شستشوی انتخابی را تنظيم كنيد. 

4- در صورت تمايل به استفاده از عمليات اضافه شامل: 
تشــديد  و   )Easy Ironing(آســان اضافــی)Extra Rinse(،اتوكشــی  آبکشــی 
شستشو)Intensive Wash(، بايد قبل از راه اندازی، دكمه های مربوط را فعال كنيد.  
5- در صورت لزوم برای ايجاد تعويق در شــروع كار ماشين لباسشــويی، از دكمه 

)Retard Hours( استفاده نماييد.
شستشــوی  راه اندازی/توقف)Start/Pause(،عمليــات  دكمــه  فشــردن  بــا   -6

ماشين لباسشويی آغاز مي شود.

 
                    صرفه جويي در مصرف انرژي         

 باید توجه داش��ت كه ماشین لباسش��ویی چه امکاناتی برای شستش��و به شما 
می دهد، امکان شستش��و با آب س��رد، امکان شستشو با درجه حرارت پایین 
آب و ام��کان تعیین تعداد دور آبکش��ی در دقیق��ه، از جمله امکانات مفیدی 
هس��تند كه می توانند در كاهش مصرف برق ماشین لباسش��ویی بس��یار مؤثر 

باشند. 
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جدول 4-1 برنامه ماشین لباسشویی اتوماتیک دیجیتال

زمان جنس الیافبرنامه
تقریبی 
)دقیقه(

حداکثر 
میزان 
)kg(بار

برنامه 
شستشوی 
معمولی

)cotton(

P01
 30درجه 
سانتيگراد

شستشوی سريع با آب30  
درجه سانتيگراد

الياف نخی و كتانی سفيد يا رنگی  و 
بسيار كم چرک

301/5

P02*
شستشوی معمولی با آب 

سرد
الياف نخی و كتانی با رنگ غير ثابت 

و كم چرک
605

P03
 30درجه 
سانتيگراد

شستشوی معمولی با آب 
 30درجه سانتيگراد

الياف نخی و كتانی با رنگ غير ثابت 
و كم چرک

825

P04
 30درجه 
سانتيگراد

شستشوی معمولی با آب 
 40درجه سانتيگراد

الياف نخی و كتانی با رنگ ثابت  و 
كم چرک

875

P05
 30درجه 
سانتيگراد

شستشوی معمولی با آب 
 60درجه سانتيگراد

الياف نخی و كتانی با رنگ ثابت و 
چرک معمولی

915

P06
 30درجه 
سانتيگراد

شستشوی معمولی با آب 
 90درجه سانتيگراد

الياف نخی و كتانی سفيد 
و خيلی چرک

1205

P07
Prewash 60

شستشوی مقدماتی و به 
دنبال آن شستشوی با آب 

 60درجه سانتيگراد

الياف نخی و كتانی سفيد با رنگ 
1055ثابت و خيلی چرک

برنامه 
کمكی

P08
Extra Rinseآبکشی

الياف كتانی /مخلوط كتان و الياف 
مصنوعی /الياف ظريف /پشمی/  

الياف تركيبی با پشم
235

P09
Spinآبگيری از  لباس ها

)خشک كردن( 

الياف كتانی/ مخلوط كتان و الياف 
مصنوعی/ الياف ظريف/ پشمی/  

الياف تركيبی با پشم
105

برنامه 
شستشوی 

الیاف پشمی
)wool(

P10
 30درجه 
سانتيگراد

شستشوی الياف پشمی با 
آب 35 درجه سانتيگراد

الياف پشمی /الياف تركيبی با پشم/  
سفيد يا رنگی و كم چرک

401

P11*
شستشوی الياف پشمی با 

آب سرد
الياف پشمی/ الياف تركيبی با پشم / 

سفيد يا رنگی و بسيار كم چرک
301

برنامه 
شستشوی 

مالیم
)Delicate(

P12
 30درجه 
سانتيگراد

شستشوی ماليم با آب60  
درجه سانتيگراد

الياف مصنوعی/الياف تركيبی با 
كتان /سفيد با رنگ ثابت و چرک 

معمولی

703

P13
 30درجه 
سانتيگراد

شستشوی ماليم با آب40  
درجه سانتيگراد

الياف مصنوعی/الياف تركيبی با 
كتان /با رنگ غير ثابت و چرک 

معمولی

553

P14
 30درجه 
سانتيگراد

شستشوی ماليم با آب30  
درجه سانتيگراد

الياف مصنوعی/الياف تركيبی با 
كتان /با رنگ غير ثابت و كم چرک

503

P15*
الياف مصنوعی/الياف تركيبی با شستشوی ماليم با آب سرد

كتان/ با رنگ غير ثابت و بسيار كم 
چرک

503
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برنامه2 )شستشوی سریع در 30 دقیقه با دمای آب 30 درجه سانتیگراد( 
اتوماتیك دیجیتال:

تعممركاران  ماشين های لباسشويی از اين برنامه برای بررسی عملکرد صحيح اجزاي 
و قطعات ماشــين و هم چنين عيب يابی سريع آن استفاده مي كنند . به علت اجرای 
ســريع اين برنامه،تعميركار مي تواند در حداقل زمــان ممکن به عيب های موجود 
در ماشــين پی ببرد . هم چنين كاربران نيز مي توانند برای صرفه جويی در زمان و 
انرژی از اين برنامه اســتفاده كنند . مراحل عمليات شستشــو به شرح زير مي باشد: 

1- آب وارد ماشين مي شود.
2- المنت وارد مدار شده و آب را تا 30 درجه سانتيگراد گرم مي كند.

3- المنت قطع  مي شود.
4- تخليه و دور  خشک كن كوتاه

5- آبگيری
6- اولين آبکشی به همراه آبگيری در مخزن نرم كننده

7 و 8 – تخليه به همراه دور خشک كن نهايی
9- چرخش راستگرد و چپگرد برای جلوگيری از به هم پيچيدن لباس ها
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1 - عقب انداخنت ساعت شروع كار 

اطالعات بیشتر در مورد ماشین لباسشویی اتوماتیك دیجیتال
)Spin Drying( 1- دکمه انتخاب یا حذف دور خشك کن

با استفاده از اين دكمه می توانيد دور خشک كن را انتخاب كنيد . 
 

2- گزینه دور صفر )حذف دور  خشك کن( 
با چرخاندن دستگيره بر روی گزينه دور صفر )حذف دور  خشک كن(، خشک كن 
از پايان عمليات شستشــو حذف مي شود . در اين حالت، از چروک شدن  لباس ها 

جلوگيری خواهد شد. 

)Anti - Crease( 3- گزینه ضد چروک
بــا انتخاب ايــن گزينه پــس از انجام آخريــن مرحله آبکشــی،آب داخل مخزن 
ماشين لباسشــويی تخليه نشــده و لباس ها در داخل آب غوطه ور می مانند. برای به 
پايان رساندن برنامه،ابتدا دور خشک كن مورد نظر را با چرخاندن دستگيره انتخاب 

و سپس دكمه راه اندازی/توقف)Start/Pause( را فشار دهيد. 

)Intensive Wash( 4- دکمه تشدید شستشو
با انتخاب اين دكمه،زمان شستشــو در برنامه شستشــوی معمولی بيشــتر مي شود . 
توصيه مي گردد جهت شستشــوی بهتر  لباس های خيلی چــرک و لکه دار،از اين 

دكمه استفاده شود. 

 )Easy Ironing( 5- دکمه اتوکشی آسان
با فشــردن اين دكمه لباس ها چروک كمتری خواهند داشت، زيرا پس از آبگيری 
نهايــی از لباس ها)خشــک كردن( بــا چرخش های مخصوص مخــزن،از چروک 
شــدن  لباس ها كاسته شده و اتوكشی آن ها آسان شده و در نهايت در مصرف برق 

صرفه جويی مي شود. 

)Exrta Rinse( 6- دکمه آبكشی اضافی
با فشــردن اين دكمه،يک مرحله آبکشــی به پايان عمليات آبکشی لباس ها افزوده 
مي شود. فعال نمودن اين دكمه در مواقعي كه حجم  لباس ها زياد بوده و يا لباس ها 
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متعلق به افرادی با پوست حساس مي باشند، مناسب است. 

 1) Retard Hours(7- دکمه تعویق در شروع کار
بعد از انتخاب برنامه شستشــو، مي توانيد از اين دكمه برای ايجاد تعويق در شــروع 
كار ماشــين، اســتفاده نماييد. با هر بار فشــار دادن اين دكمه، زمان شــروع به كار 

ماشين، يک ساعت به تعويق می افتد. 
حذف دکمه تعویق در شروع کار

دكمه را مکرراً فشــار دهيد تا عدد 24 ظاهر شــود . ســپس با يک بار فشــار دادن 
دكمه،عدد صفر ظاهر مي شود. چنانچه برنامه انتخابی را نيز تغيير دهيد،تعويق ايجاد 

شده حذف مي شود. 

1)Start/Pause(8- راه اندازی ماشین لباسشویی
برای اجرای برنامه شستشوی انتخاب شده، دكمه راه اندازی/توقف را فشار دهيد.

 
9- قفل برنامه )قفل کودک(

در صورتی كه مايل هســتيد بعد از انتخاب برنامه شستشــو، تغيير تصادفی در برنامه 
انتخاب شــده ايجاد نشــود)به عنوان مثال توســط كودكان( می توانيد با فشار دادن 
دكمه راه اندازی/توقف)Start/Pause( به مدت 3 ثانيه تا ظاهر شدن عالمت قفل بر 

روی صفحه نمايشگر،برنامه را در حالت قفل قرار دهيد. 

10- حذف)غیرفعال کردن( قفل برنامه
در پايان برنامه شستشــو،قفل برنامه به طور خودكار غير فعال مي شود. هم چنين اگر 
بخواهيد قبل از اتمام برنامه شستشو،قفل برنامه غيرفعال شود،بايد دكمه راه اندازی/

توقف)Start/Pause( را به مدت 3 ثانيه تا حذف شدن عالمت قفل بر روی صفحه 
نمايشگر فشار دهيد. در اين حالت برنامه شستشو متوقف مي شود . با فشردن مجدد 
دكمــه راه اندازی/توقف)Start/Pause( برنامه شستشــو از همان مرحله ای كه قطع 

شده بود دوباره ادامه می يابد.

1 - راه اندازي / توقف
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مراحل برنامه شستشوی لباسشویی اتوماتیك دیجیتال
در طی عمليات شستشو،زمان باقي مانده تا پايان برنامه بر روی صفحه نمايشگر نشان 
داده مي شود.هر يک از مراحل شستشــو )Wash(،آبکشی)Rinse(،خشک كن 
)Spin( و پايــان برنامه)Stop( در طول كار ماشين لباسشــويی، توســط المپ های 
نشــانگر مشخص مي شــوند. انتخاب گزينه ای در هر برنامه در صورتی امکان پذير 
خواهــد بود كه در برنامه در حال اجرا، انتخــاب چنين گزينه ای مجاز بوده و فعال 
شــدن اين گزينه در برنامه به اتمام نرســيده باشــد. اگر دكمه راه اندازی/توقف در 

حين عمليات شستشو فشار داده شود ،كار ماشين متوقف مي شود. 

چند نكته: 
1- جهــت كاهش صدا در هنگام خشــک كــردن  لباس ها،مطمئن شــويد كه 

پايه های لباسشويی كامال به زمين چسبيده باشند .
2- در صورت امکان در هر برنامه شستشو، لباس های با اندازه متفاوت را همزمان 
بشــوييد. اين كار به پخش يک نواخت لباس ها در هنگام چرخش مخزن كمک 

مي كند.
)كنترل  دور خشک كن  برای  ايمنی  سيستم  به  مجهز  ماشين لباسشويی  اين   -3
بار  لباس ها،چندين  توزيع يک نواخت   عدم  در صورت  كه  مي باشد  باالنس( 
مبادرت به خشک كردن مي كند و در صورت اطمينان از توزيع يک نواخت  

لباس ها، به صورت هوشمند عمل خشک كردن را ادامه و به پايان می رساند.
4- اگــر در حيــن كاركــرد ماشين لباسشــويی دســتگيره انتخــاب برنامــه را 

بچرخانيد،عمليات شستشو متوقف شده و برنامه قبلی حذف مي شود. 
5- برای كم يا زيادكردن ميزان لباس های درون ماشين لباسشويی در حين كار، 

دكمه راه اندازی/ توقف را فشاردهيد. 
6- دقت كنيد كه آب درون مخزن بيش از حد گرم نباشــد و از ســطح زيرين 

درب نيز پايين تر باشد. 
7- با فشــار دادن مجدد دكمه راه اندازی /توقف،ماشــين از همان مرحله ای كه 

متوقف شده بود، دوباره شروع به كار مي كند .
8- اگــر هنــگام شستشــو جريــان برق قطــع شــود،پس از وصل مجــدد آن، 
ماشين لباسشويی عمليات شستشو را از همان مرحله ای كه متوقف شده بود ادامه 
خواهد داد)برنامه انتخاب شــده برای چند ســاعت در حافظه ماشين لباسشويی 
 )Restart(در ضمن بيشــتر دستگاه ها امکان راه اندازی مجدد )باقی خواهد ماند

را دارند.
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انواع نقشه های ماشین های لباسشویی اتوماتیك
در مدارهای پيشــرفته و دستگاه های مدرن نمي توان بدون وجود نقشه و روش های 
مختلف نقشه خوانی،تعميرات اصولی را انجام داد. لذا در اين كتاب سعی شده كه 

روش های مختلف نقشه خوانی بررسی شود .

قبل از ارائه انواع روش های نقشه خوانی،ابتدا بايد با انواع نقشه ها آشنا شويد:
 الف - نقشه سيم بندی مونتاژ 

 ب - روش شماره برداری مونتاژ

 پ - نقشه سيم بندی مدار الکتريکی

 ت - نقشه تفکيکی مسير جريان الکتريکی 

 ث - نقشه خطی

 ج - جدول سيکل عملکرد تايمر

اصول نقشه خوانی مدارهای الكتریكی ماشین های لباسشویی اتوماتیك
حال توضيح مختصری در مورد هر يک از انواع نقشه ها ارائه مي شود:

الف - نقشه سیم بندی مونتاژ: 
در اين نوع سيم بندی،نمای واقعی اجزاي و سيم بندی بين آن ها به خوبی ديده  مي شود.

ب - روش شماره برداری مونتاژ:
در اين نوع روش شــماره برداری،اتصال بين اجزاي مختلف به جای ســيم بندی با 
حروف مشــخص مي شــوند و در بعضی اوقات از حروف و رنگ به طور همزمان 

استفاده مي گردد.

پ - نقشه سیم بندی مدار الكتریكی:
در ايــن روش ســيم بندی،اجزاي با عالئم يا ســمبل های الکتريکــی نمايش داده  

مي شوند و سيم بندی بين آن ها به طور دقيق رسم مي شود.
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ت - نقشه تفكیكی مسیر جریان الكتریكی:
اين نوع روش، حالتی از ســيم بندی مدار الکتريکی اســت كه فقط قسمت هايی از 

مدار در حالت وصل مي باشند.

ث - نقشه خطی: 
- در اين نوع روش، ابتدا اســامی تمام اجزاي مدار به صورت ستونی در سمت چپ 

يا راست نوشته مي شوند .
- سپس در مقابل هر جزء مدار،يک خط راهنما كشيده مي شود.

- روی هر خط راهنما به تعداد سرسيم هاي آن جزء مدار،نقاطی مشخص  مي شوند.

- در انتهــا هر يک از نقاط روی اين خطوط را به طــور جداگانه به تايمر يا اجزای 

ديگر وصل می كنيم.

ج – جدول سیكل عملكرد تایمر:
معموال هر دور كامل تايمر دارای 60 گام مي باشد كه در برنامه های مختلفی به طور 
نامنظم تقسيم مي شود. در اين جدول عملکرد،تعداد برنامه های تايمر در يک ستون 
و تعداد گام های آن در ستون ديگر مقابل آن نوشته  مي شوند. هم چنين تمام اجزاي 

الکتريکی مدار نيز در ستون های جداگانه ای مشخص مي شوند.

             
 باال رفتن تعداد دورهای آبکش��ی در دقیقه، اگر چه موجب خش��ک ش��دن 
س��ریعتر لباس ها می شود، ولی باعث افزایش مصرف انرژی ماشین لباسشویی 
نیزخواهد شد. بنابراین اگر امکان خشک كردن لباس ها در هوای آزاد و زمان  

طوالنی تر را دارید، بهتر است از دور كم آبکشی استفاده كنید.

             صرفه جويي در مصرف انرژي
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مثال : نقشه خوانی ماشین لباسشویی اتوماتیك ) نوع A – ج ( :
مدار الکتريکی ماشين لباسشــويی در حالت عادی قطع است . برای شروع كار بايد 
ميکروسوئيچ های در و جاپودری بسته شوند. پس از انتخاب برنامه به وسيله تايمر و 
 Z2 مدار وصل شده و برق را به شير برقی مرحله اول S1 با كشيدن ولوم تايمر، كليد
می رساند و شير را باز مي كند و آب وارد ديگ  مي شود و سطح آن باال می آيد. 
با باال آمدن ســطح آب،هوای فشــرده ای در لوله هيدروســتات ايجاد شــده و به 
هيدروســتات فرمان مي دهد و پالتين مشــترک 11 آن را از 12 قطع و به 13 وصل 

مي كند .
با رســيدن برق به شماره های 14 و 2 و 10 تايمر،موتور تايمر شروع  به كار مي كند 
. با اولين حركت موتور تايمر،شماره 2 تايمر به شماره 8 آن وصل شده و المنت را 
برق دار مي كند. در اين حالت شماره 14 تايمر به 7 وصل شده و برق را به ترمينال 
25 می رســاند. به طور همزمان دو سر خازن D  و A  به دو سر  سيم پيچی چپگرد 

و راستگرد E-B  اتصال می يابد.
هم چنين پس از رسيدن برق به پالتين 25 تايمر،توپی دايم گرد يک بار 25 را به 26 
وصل كرده و موتور لباسشــويی را به صورت چپگرد در مي آورد و بار ديگر 25 را 

به 27 وصل مي كند و موتور لباسشويی را به صورت راستگرد می چرخاند.
موتــور لباسشــويی تا پايان زمان تعيين شــده بــرای تايمر، به صــورت چپ گرد و 
راســت گرد حركت مي كند و پس از اتمام زمان تعيين شــده،توپی تايمر كنتاكت 

شماره 2 را به 19 وصل مي كند و پمپ تخليه آب را راه اندازی می كند.
با راه اندازی پمپ تخليه،حتما بايد المنت توســط تايمر قطع شــود زيرا آب داخل 

ماشين در حال تخليه شدن مي باشد. 
هم چنيــن برای اينکه پمپ تخليــه آب قطع نشــود،كنتاكت 13 تايمر به 10 وصل  
مي شــود و تمام آب داخل ديگ توسط پمپ تخليه خارج  مي شود و هيدروستات 

را به حالت اول خود بر می گرداند تا مرحله دوم آبگيری شروع شود.
برای آبگيری مجدد، بايد كنتاكت 13 تايمر از 10 جدا شــده و به 17 متصل شــود. 
در اين حالت شيربرقی Z1 شروع به آبگيری مي كند. با باال آمدن سطح آب، دوباره 
مانند مراحل اول آب قطع شده و برق به هيتر می رسد و موتور به صورت چپ گرد 
و راست گرد حركت می كند. اين كار ادامه می يابد و در نهايت مجدداً پمپ تخليه 

آب، شروع به تخليه آب داخل ديگ مي كند.
در اكثر لباسشويي ها بعد از شستشوی اصلی، موتور برای 2 دقيقه با دور تند گردش كرده 
و آب چرک  لباس ها را  مي گيرد و سپس مراحل آبکشی از  لباس ها شروع  مي شود.
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در بعضی از  ماشــين های لباسشــويی ســه بار و در بعضی ديگر نيز چهار بار عمل 
آبکشی از  لباس ها انجام  مي شود. به اين ترتيب كه ماشين آبگيری مي كند و سپس 
موتور آن به صورت راســتگرد و چپگرد می چرخــد و در نهايت پمپ تخليه آب 

داخل ديگ را خارج مي كند.
پس از آبکشــی از  لباس ها و تخليه كامل آب،موتور دســتگاه برای خشک كردن  
لباس ها بايد با دور تند شــروع به گردش كند . در اين حالت تايمر كنتاكت های ) 
A را به D(،) C را به F ( ،) 13 را به 10 ( و ) 14 را به 18( وصل مي كند و موتور 

لباسشويی را با دور تند و در جهت چپ به كار می اندازد .
به طور همزمان بايد پمپ آب نيز در حال كار كردن باشد تا آب خارج شده از  لباس ها 
را كه در ديگ جمع شده،به خارج هدايت كند. در اين شرايط موتور لباسشويی به مدت 
5 دقيقه با دور تند از  لباس ها آب گيری كرده و سپس تايمر كل مدار را قطع مي كند. 
قابل تذكر اســت كه برای شــروع دور تنــد موتور لباسشــويی،موتور با دور آرام  
به صورت چپگرد و راســتگرد می چرخد و وقتی به دور چپ رسيد، با سرعت زياد 

و در همان جهت چپ شروع به گردش مي كند.
آشنایی با مدارهای الكتریكی و مدارهای تفكیكی ماشین های 

لباسشویی اتوماتیك
پس از آشنايی با انواع مختلف ماشين های لباسشويی اتوماتيک،در اينجا با مدارهای 
الکتريکی و مدارهای تفکيکی آن ها به طور جداگانه آشنا  مي شويد و در زير بعضی 

از مدارها نيز توضيحات مختصری به همراه مثال و تمرين ارائه شده است.

الف - نقشه سیم بندي مونتاژ ماشین لباسشویي اتوماتیك

         
 

  
بيشــتر لباس های خود را با آب گرم )نه داغ( يا ســرد بشوييد و با آب سرد آب كشی نماييد. به اين ترتيب در انرژی و 
پول صرفه جويی می كنيد. از آب داغ تنها در زمان های الزم اســتفاده نماييد. قرار دادن درجه ماشــين از داغ به گرم، 

مصرف انرژی را به نصف كاهش می دهد.

             صرفه جويي در مصرف انرژي

    بیشتر بدانیم 
       مصرف ماشين لباسشويی به طور متوسط حدود 1/5 تا 2 كيلووات در ساعت است. كه بيشتر اين مصرف، صرف 
گرم كردن آب می شود. بنابراين اگر از ماشين های با تغذيه آب گرم استفاده می كنيم در موارد غير ضروری از درجه 

شستشو با آب سرد ماشين لباسشويی بيشتر استفاده كنيم،تا در مصرف انرژی الکتريکی تا حد زيادی كرده باشيم. 
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تمرین : 
1 - اتصال دو سر ميکروسوئيچ را مشخص كنيد.
2 -  اتصال دو سر پمپ تخليه را مشخص كنيد.

شکل 147-1 - نقشه سیم بندی مونتاژ ماشین لباسشویی اتوماتیک
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13
30

241
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16
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آشنایی با مدارهای الکتریکی و مدارهای تفکیکی ماشین  های لباسشویی اتوماتیک

مثال : اتصال دو سر المنت را مشخص كنيد.
                                                         R1  13 كليد ← سيم مشترک

                          1a   2A تايمر ← L المپ
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)A شکل 148-1 الف شماره برداری مونتاژ تایمر ماشین لباسشویی اتوماتیک )مدل
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  :) A ب - روش شماره برداری مونتاژ ماشین لباسشویی اتوماتیك ) مدل
مطابــق  مي توانيــد  لباسشــويی   الکتريکــی  قطعــات  كــردن  بــاز  هنــگام  در 
جداول،شــماره148-1 ب هر وسيله را برداشته و ســپس سيم هاي آن را جدا كنيد. 
پــس از اتمام كار تعميــرات، اجزای الکتريکی را در جای خــود قرار داده و طبق 

شماره برداری انجام شده،سيم هاي آن را وصل كنيد.

تمرین :
 اتصاالت دو سر خازن را به ترمينال تايمر بنويسيد.

تمرین : 
پمپ تخليه و شير برقی Z1 باز شده را بايد به چه شماره هايی وصل كرد؟

شکل 148-1ب  نقشه ي یک نمونه ماشین لباس شویي اتوماتیک دو شیر

جدول شماره 148-1 ب نام اجزای مختلف لباسشويی اتوماتيک 

جدول شماره 148-1 ب روش شماره برداری مونتاژ لباسشويی دوشير 
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شکل 148-1ج نقشه ي یک نمونه ماشین لباس شویي اتوماتیک دو شیر

  :) A پ - نقشه سیم بندی مدار الكتریكی ماشین لباسشویی اتوماتیك ) مدل

اين نقشــه مدار اصلی دستگاه  مي باشــد كه از روی آن  مي توانيم مدار تفکيک را 
رسم كرده و يا عيب مدار را برطرف كنيم.

            
تمرین: 

با توجه به نقشه باال، ارتباط پمپ تخليه،موتور تايمر و المنت را با پالتين های تايمر 
بنويسيد.

 
        مثال: اتصال دو سر ميکروسوئيچ به فيش های تايمر را مشخص كنيد.
 دو سر ميکروسوئيچ به 38 كليد اصلی تايمر و 11 هيدروستات متصل است.

1
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ت - نقش�ه تفكیكی مس�یر جریان الكتریكی ماشین لباسشویی اتوماتیك 
  :) A مدل (

در اينجا مدار تفکيکی دور تند به حالت وصل درآمده و ســپس مســير جريان آن 
با رنگ های قرمز و آبی مشــخص شده است. در اين وضعيت پمپ تخليه آب كار 
مي كند و موتور تايمر برق دار اســت. خــازن در مدار دور تند قرار گرفته و موتور 

اصلی نيز در حال گردش دور تند  مي باشد. 

تمرین: 
در نقشه باال از ترمينال L شروع كرده و مسير جريان را تا برگشت به ترمينال N به 

ترتيب بنويسيد.

شکل 149-1 مدار تفکیکی نوعی ماشین لباس شویی در حالت دور تند
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ت - نقشه تفكیكی مسیر جریان الكتریكی ماشین لباسشویی اتوماتیك
  :) A مدل ( 

در اينجا مدار تفکيکی دور كند در حالت چپگرد وصل شــده و سپس مسير جريان 
آن با رنگ های قرمز و آبی مشــخص شــده اســت. در اين وضعيت هيتر ) گرم كن 
الکتريکی ( و موتور تايمر برق دار شــده اند و موتور اصلی نيز در حال گردش دور 

كند مي باشد. 

تمرین: 
در نقشــه باال از ترمينال L شــروع كرده و مسير جريان را تا برگشت به ترمينال N به 

ترتيب بنويسيد.

شکل 150-1 مدار تفکیکي نوعي ماشین لباس شویي در حالت دور كند چپ
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ث - نقشه خطی سیم بندی مدار الكتریكی ماشین لباسشویی اتوماتیك 
  :) A مدل (

همان طــور كه قبــال توضيح داده شــد در ايــن نقشــه، مقابل هر يــک از اجزای 
الکتريکی،خطی رســم شــده و روی آن خط نيز ترمينال های مربوط به همان جزء 
الکتريکی لباسشويی  به صورت نقاطی مشخص  شده اند. با دنبال كردن ترمينال های 
تايمــر مي توان متوجه شــد كه اجزای ماشــين بــه چه شــماره هايی از تايمر وصل 

شده اند.

شکل 1-151

           مثال : اتصال دو ســر خازن به پالتين های تايمر را مشــخص كنيد؟ به 
قسمت های A و D تايمر متصل شده است.

 
           مثال :  دو سر ترموستات TB4 به چه قسمت هايی متصل شده است؟ 

C به  8 تايمر  و  2 به يک طرف ترمينال هيتر.
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شکل 1-152

  :) B ب - روش شماره برداری مونتاژ ماشین لباسشویی اتوماتیك ) مدل

تمرین: به كدام يک از ترمينال ها سيم وصل نشده است ؟

تمرین: پل های اتصالی بين ترمينال های تايمر را بنويسيد.

تمرین: اتصال سرهای موتور تايمر را به فيش های تايمر مشخص كنيد.

             مثال :  اتصال های دو سر ميکروسوئيچ و ترموستات قطع را مشخص كنيد؟
 T5 دو سر ترموستات قطع : 5 و   T12 دو سر ميکروسوئيچ : 9  و  

روش شماره برداری مونتاژ نوعی لباسشويی  تک شير با تايمر الکترونيکی
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            مثال :  اتصال دو سر ترموستات قطع به فيش هاي تايمر را مشخص كنيد.
دو سر ترموستات قطع به شماره هاي 5 و 5t تايمر وصل مي باشد.

شکل 1-153

پ - نقشه خطی سیم بندی مدار الكتریكی ماشین لباسشویی اتوماتیك 
  :) B مدل (

اين نقشــه ي مدار اصلي دستگاه مي باشد كه از روي آن مي توانيم مدار تفکيکي را 
رسم كزده و يا عيب مدار را برطرف كنيم:

تمرین :
اتصال فيش هاي هيدروستات به فيش هاي تايمر را مشخص كنيد.

5-3   دور تند 

2-1  دور کند 

4      مشترک 
سر بندی موتور  

گرمکن 

}
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مدار تفکيکی نوعی لباسشويی تک شير با تايمر الکترومکانيکی در حالت دور تند
شکل 1-154

ت - نقشه تفكیكی مسیر جریان الكتریكی ماشین لباسشویی اتوماتیك در 
  :) B حالت دور تند ) مدل

تمرین: مدار مســير جريان شکل  154-1 را طوری رسم كنيد كه فقط شير برقی 
در حال كار كردن باشد.

تمرین: مدار مســير جريان شــکل 154-1 را طوری رسم كنيد كه المنت در حال 
كار كردن باشد.

اي��ن نقش��ه درحالتی 
است كه پمپ آب در حال كار 
بوده و آب دستگاه تخليه شده 
است.هيدروس��تات ب��ه حالت 
اول برگش��ته و موت��ور با دور 
تن��دكار می كند ت��ا آب گيری 
لباس ه��ا را انجام دهد در اين 
حال��ت اتصاالت به صورت زير 

برقرار است.

  T1212
 T1111

 8B8
6B6
T55

5-3   دور تند 

2-1  دور کند 

4      مشترک 
{سر بندی موتور  

  991
 10B10

گرمکن 
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                 صرفه جويي در مصرف انرژي
حرارت 90 درجه را معموالً فقط برای لباس ها و پارچه های سفید و بسیار 
كثیف به كار می برند. لکه گیری لباس ها باعث می شود كه از برنامه های با 

آب سرد یا آب 40  تا 60 درجه استفاده كنید. 

 ت - نقش�ه تفكیكی مسیر جریان الكتریكی ماشین لباسشویی اتوماتیك در 
  :) B حالت کند راستگرد ) مدل

تمرین: در مدار مسير جريان 155-1،المپ چه موقع روشن مي شود. مراحل آن را 
به ترتيب بنويسيد.

شکل 155-1 مدار تفکیکي نوعي لباسشویي تک شیر با تایمر الکترومکانیکي در حالت دور كند، راست گرد

اي��ن نقش��ه ب��رای حالتی 
اس��ت كه آب گيری لب��اس به اتمام 
اس��ت هيدروس��تات عمل  رس��يده 
ك��رده و ش��ير برق��ی قط��ع اس��ت 
دراي��ن حالت المنت روش��ن بوده و 
درجه حرارت از 30 درجه گذش��ته 
و موت��ور ب��ا دور كن��د كار می كند.
اتصاالت بص��ورت زير برقرار اس��ت.

  9t9
7t7
T55

T1111
T1212

5-3   دور تند  

2-1  دور کند 

4      مشترک 
{سر بندی موتور  

گرمکن 

 4t4
6t6
8t8

    1
B1L
t1R
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شکل 156-1 نقشه نوعي لباسشویي تک شیر با تایمر الکترومکانیکي

ث - نقشه خطی سیم بندی مدار الكتریكی ماشین لباسشویی اتوماتیك 
  :) B مدل (

تمری�ن: با توجه به نقشــه خطی 156-1 ،ترمينال مربوط بــه اتصاالت هر يک از 
چراغ نمودار،هيتر،موتور تايمر و ترموستات قطع به تايمر را بنويسيد.

                 صرفه جويي در مصرف انرژي
كردن  تمیز  كه  باشید  داشته  توجه  كنید.  تمیز  منظم  بطور  را  پودر  دهانه 

ماشین لباسشویی به و افزایش عمر مفید آن كمک می كند. 
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پ - نقش�ه س�یم بندی مدار الكتریكی نوع دیگری از ماشین لباسشویی 
  :) B اتوماتیك ) مدل

نقشه شکل  157-1 مربوط به لباسشويي اتوماتيک تک شير با يک هيدروستات سه 
فيش است كه هيدروستات آن با شماره5 و شير الکتريکي آن با شماره 6 مشخص 

شده است و اين دستگاه در حالت خاموش مي باشد.

شکل 1-157
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ب - روش شماره برداری مونتاژ تایمر ماشین لباسشویی اتوماتیك
  :) C مدل ( 

جدول داده شده درشکل  158-1،فيش های تايمر و رنگ سيم وصل شده به آن ها 
را نشان مي دهد.

تمری�ن: رنگ ســيم هاي متصل به فيش هــای F2  و E5 و C3 و B1 تايمر را تعيين 
كنيد؟ 

  

شکل 158-1 نقشه تایمر 500 دور تک شیر
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پ - نقش�ه س�یم بندی مدار الكتریكی نوع دیگری از ماشین لباسشویی 
  :) C اتوماتیك ) مدل

نقشــه شــکل 159-1 مربوط به لباسشويی اتوماتيک تک شــير با دو هيدروستات 
برای دو ســطح مختلف آب گيری مي باشد و دســتگاه را در حالت خاموش نشان 

مي دهد. 

شکل 159-1 لباسشویي تک شیر 500 دور

  صرفه جويي در مصرف انرژي
       پارچه های خیلی چرک را ابتدا خیس كنید. می توانید برای این كار از 
برنامه خیساندن لباس ها استفاده كنید. به این ترتیب در یک دور شستشو و 

مصرف برق، بیشتر صرفه جویی كرده اید. 
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شکل 160-1 مدار تفکیکي لباسشویي تک شیر 500 دور با دور كند راستگرد

ت - نقشه تفكیكی مسیر جریان الكتریكی مدار الكتریكی ماشین لباسشویی 
  :) C اتوماتیك ) مدل

تمرین: نقشــه تفکيکی مســير جريان شکل  160-1 را در حالتی كه ماشين با دور 
تند كار مي كند رسم كنيد؟  

تمرین: مســير جريان نقشه تفکيکی 160-1 را در حالتی كه فقط پمپ تخليه كار 
مي كند رسم كنيد.  

A5A4
1.G.وصل
D3D5
B3B1
F5F4
F3F2
C1C2
E1E2پمپ تخليه آب
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پ - نقش�ه سیم بندی مدار الكتریكی ماشین لباسش�ویی اتوماتیك با موتور 
  :)C اونیورسال و برد سرعت )مدل

در نقشه شــکل161-1، برد كنترل سرعت مربوط به ماشــين لباسشويي اتوماتيک 
را مشــاهده مي كنيــد كه موتــور الکتريکي آن، از نوع اونيورســال مي باشــد. اين 

مدار،دستگاه را در حالت خاموش نشان مي دهد.

شکل 161-1 نقشه سیم بندي مدار الکتریکي ماشین لباسشویي اتوماتیک با موتور اونیورسال

قطع و وصل

المپ سیگنال

قطع و وصل

 حفاظت
میکروسوئیچ

هیتر كنترل سرعت

موتور انيور سال 

تاكوژنراتور

موتور تايمر 

هيتر 

پمپ تخليه آب 

المپ سيگنال 

شير الکتريکی

هيدروستات 

فيوز

A

T

TM

H

P

×

vh
vc

p<

11
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شکل 1-162

ث - نقشه خطی سیم بندی مدار الكتریكی ماشین لباسشویی اتوماتیك 
  :) C مدل (

در نقشه شــکل 162-1، اجزاي دستگاه در سمت راست نوشته شده اند و در مقابل 
هر يک از آنها، خطي كشــيده شــده كــه محل اتصال جزء مربوطه به دســتگاه را 

مشخص مي كند.
بــراي پيدا كردن اتصال الکتريکي اجزاء بــه يکديگر،بايد در امتداد خط مقابل هر 
يک از اجزايي حركت كرده و محل اتصال را پيدا كنيد. سپس اجزاي متصل شده 

به هر محل را مشخص كنيد. 

تمرین :  اتصال دو سر سيم هاي شير برقي را پيدا كنيد. 

مثال : اتصاالت ترمينال ورودي را بنويسيد. 
اتصال اول به بدنه پارازيت گير وصل شده است. 

اتصال دوم به U1 پارازيت گير متصل شده است. 
اتصال سوم به U3 پارازيت گير وصل شده است. 
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چ - ج�دول س�یكل عملك�رد تایم�ر ماشین لباسش�ویی اتوماتی�ك در 
  :) C گام  های مختلف ) مدل

تمرین: برنامه اول و گام دوم را بررسی كنيد.

تمرین: برنامه ششم و گام سوم را بررسی كنيد.

شکل 1-163

             مثال: برنامه چهارم و گام سوم را بررسی كنيد. 
  آب وارد جاپودری دوم شده و المنت و چرخش موتور را خواهيم داشت.

جدول عملکرد ماشین لباسشویی درگام های مختلف تایمر 500 دور تکشیر
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شکل 164-1 اتصال سیم ها در یک نوع ماشین لباسشویي

ح - نقشه خطی سیم بندی مدار الكتریكی نوع دیگری ماشین لباسشویی 
  :) C اتوماتیك ) مدل

نقشه شکل 164-1 يک نوع مدار خطی را نشان مي دهد كه سطح مقطع سيم هاي رابط آن 
در كنار آن ها نوشته شده است. اندازه سطح مقطع سيم ها شامل 0/5 و  0/75 و1 مي باشد. 

       صرفه جويي در مصرف انرژي
آب مصرفی ماشین های لباسشویی در از جلو، بسیار كمتر از  انواع ماشین های 

در از باال می باشد.

موتور

ترمينال ورودی

شير برقی آب گرم

شير برقی آب سرد

المنت

ميکروسوييچ

ترموستات بی متال

پمپ آب

كليد روشن وخاموش

هيدروستات

تايمر
ترموستات قابل تنظيم

ضد خشک كن

ضد چروک

چراغ نمودار

خازن
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شکل 166-1 مدار الکتریکي ماشین لباسشویي اتوماتیک دیجیتالي

شکل 165-1 نقشه مونتاژ تایمر لباسشویي 700 دور تک شیر

ب - روش ش�ماره ب�رداری مونت�اژ تایمر ماشین لباسش�ویی اتوماتیك 
  :) D دیجیتالی ) مدل

جدول داده شده درشکل 165-1،فيش های تايمر و رنگ سيم وصل شده به آن ها 
را نشان مي دهد. 

تمری�ن: رنگ ســيم هاي متصل به فيش هــای A2 و B3 و C3 و D4 تايمر را تعيين 
كنيد. 
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پ - نقش�ه س�یم بن�دی م�دار الكتریك�ی ماشین لباسش�ویی اتوماتیك 
  :) D دیجیتالی ) مدل

برای شروع كار ابتدا تايمر را در جهت حركت عقربه های ساعت بچرخانيد و پس 
از انتخاب برنامه،كليد اســتارت را بزنيد تا آبگيری شــروع شــود. عيب های ايجاد 
شــده در ماشين با شماره هايی مشخص  مي شوند كه برای رفع عيب آن ها بايد طبق 

دفترچه راهنما عمل كنيد.

شکل 166-1 مدار الکتریکی ماشین لباسشویی اتوماتیک دیجیتالی

بخش الکترونيکی 

N1و N2    
EVFو EVC
R
TG
EB
PM
MT
NTC

هيدروستات 
شير برقی 

المنت 
تاكوژنراتور 

پمپ تخليه آب 
المپ خبر 

موتور تايمر
مقاومت وابسته به دما
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ت - نقشه تفكیكی مسیر جریان الكتریكی مدار الكتریكی ماشین لباسشویی 
  :) D اتوماتیك دیجیتالی )مدل

در نقشــه شــکل 167-1  دســتگاه در حال آبگيــری مرحله اول مي باشــد و  برد 
الکترونيکی برق دار شده و المپ خبر روشن مي باشد.

تمرین: مرحله بعدی كه آبگيری تمام شــده و المنت وارد مدار مي شــود را رسم 
كنيد؟

شکل 167-1 نقشه تفکیکي مسیر جریان الکتریکي ماشین لباسشویي اتوماتیک دیجیتال

                  صرفه جويي در مصرف انرژي
شستن یکباره لباس های بیشتر، مقرون به صرفه تر از دو مرتبه شستن لباس ها 

با مقدار كمتر است.
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              مثال : اتصاالت ترموستات حرارتي NTC را بنويسيد.
مطابق جدوب داخل نقشه، اتصاالت به ترتيب زير مي باشد: 

سيم طوسي به D4  تايمر و سيم آبي الکتروموتور 
سيم مشکي به المنت 

دو سيم سفيد به 2 , 5  سوكت بزرگ كنترل دور 

AFS-738 شکل 168-1 نقشه سیم كشي ماشین لباسشویي 700 دور تک شیر مدل

ث - نقشه خطی سیم بندی مدار الكتریكی ماشین لباسشویی اتوماتیك 
  :) D دیجیتالی ) مدل

 
 براي پيدا كردن اتصــال الکتريکي اجزاء به يکديگر بايد در امتداد خط مقابل هر 

يک از اجزاء حركت كرده و محل اتصال را پيدا كنيد. 

تمری�ن : از روي ترمينال ســر موتور و نقشــه ي باال، اتصــاالت را به اجزاء ديگر 
بنويسيد. 
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ج - جدول سیكل عملكرد تایمر ماشین لباسشویی اتوماتیك دیجیتالی در 
  :) D گام های مختلف ) مدل

تمرین: بــا كمک مربی كارگاه،برنامه های مختلف ديگری را نيز بررســی كنيد.

شکل 1-169

           مثال : برنامه سوم و گام چهارم را بررسی كنيد. 
پمپ تخليه آب در حال خارج كردن آب  مي باشد و موتور با دور تند

 ) خشک كن( در حال چرخش است .

          مثال : برنامه پنجم و گام اول را بررسی كنيد.
اين برنامه در حال آبگيری به قســمت 2 جاپودری بوده و المنت نيز روشن است 

و موتور اصلی در حال چرخش است.
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پ - نقش�ه س�یم بن�دی م�دار الكتریك�ی ماشین لباسش�ویی اتوماتیك 
:) E دیجیتالی ) مدل

اجزای مختلف نقشه شکل170-1 عبارتند از:  
NTC : مقاومت وابسته به دما

F : پارازيت گير                 BP : ميکروسوئيچ در
EV1  : شير برقی مرحله اول PN : هيدروستات             

R : المنت                         EV2 : شير برقی مرحله دوم
EV3 : شير برقی مرحله سوم TS : ترموستات                

M : موتور اونيورسال         EB : پمپ تخليه

شکل 170- 1 نقشه نوعي لباسشویي الکترونیکي
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پ - نقش�ه س�یم بن�دی م�دار الكتریك�ی ماشین لباسش�ویی اتوماتیك 
:) E دیجیتالی ) مدل

اجزای مختلف نقشه شکل 171-1 عبارتند از:  
F : پارازيت گير            BP : ميکروسوئيچ در

PN : هيدروستات         EV : شير برقی 
R : المنت         EB : پمپ تخليه

M : موتور اونيورسال   

شکل 171-1 مدار الکتریکي یک نمونه لباسشویي اتوماتیک دیجیتالی
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پ - نقش�ه سیم بندی مدار الكتریكی ماشین لباسشویی اتوماتیك در از 
:) F باال ) مدل

در نقشه شکل271-1، تايمر و موتور آن در كادر مستطيل شکل  وسط نقشه آمده است و 
پالتين هاي آن با حرف   C مشخص شده است.

هم چنين ساير اجزاي ماشين، در قسمت باال و پايين نقشه ديده مي شوند.

 

شکل 1-172

بويين كالج خشک  كندو شاخه

زنگ 

شير آب گرمالمپ خبر كليد تايمر  شير آب سرد

كليد انتخاب حرارت كليد انتخاب مقدار لباس

تايمر

كليد انتخاب نوع شستشو

پمپ تخليه  خازن موتور اصلی 
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ج - جدول سیكل عملكرد تایمر ماشین لباسشویی اتوماتیك در از باال در 
  :) F گام های مختلف )مدل

جدول شکل173-1 مربوط به ماشين لباسشويي اتوماتيک در از باال شکل  1-135 
مي باشد كه عملکرد تايمر را در مقاطع مختلف زماني نشان مي دهد . 

                 صرفه جويي در مصرف انرژي
از به كار بردن ماشین لباسشویی در ساعات پیک مصرف برق خودداری كنید 

زیرا به دلیل تقاضای زیاد، فشار بر شبکه برق شدید است  .

شکل 1-173 

مرحله ورود نرم كننده

سيکل نرمال سيکل اقتصادی سيکل مخصوص

مدت زمان بين دو خط نشانگر
پالتين های تايمر در حال وصل

مرحله ورود نرم كنندهمرحله ورود نرم كننده
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پ - نقشه سیم بندی مدار الكتریكی ماشین لباسشویی اتوماتیك در از باال 
:) G و دارای گیربكس )مدل

نقشه، ســيم بندي مدار الکتريکي مربوط به ماشين لباسشــويي اتوماتيک در از باال 
شکل  142-1 مي باشد كه داراي گيربکس مي باشد.

شکل 1-174

كليد خاموش - روشن) فشاری(

سوئيج حد
هيدروستات

قطــع كننده 

حرارتی

سيم پيج اصلی

سيم پيچ راه انداز

شير برقی)آب سرد(

شير برقی)آب گرم( كليد انتخاب كننده گردان

بــرد الکترونيکــی 
كنترل
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شکل 1-175

ج - جدول سیكل عملكرد تایمر ماشین لباسشویی اتوماتیك در از باال و دارای گیربوکس در گام های 
:) G مختلف ) مدل

شــکل  175-1  مربوط به ماشــين لباسشويي اتوماتيک در از باال شکل  174-1 مي باشد كه عملکرد تايمر را در مقاطع 
مختلف زماني نشان مي دهد. 

شکل 1-175

نارنجی

قهوه ای

بنفش
صورتی

مشکی - زرد
مشکی - قرمز

آبی روشن

قهوه ای مايل به زرد
سفيد- قرمز

قهوه ای

تايمرهای مکانيکی

آبکشی كم

راه اندازی

)برد الکترونيکی( مدارچاپی

آبکشی كامل

شستشوی كامل

برنامه معمولی برنامه فشرده

معکوس

آبکشی

دور تند)خشک كن(

مرحله شستشو

موتور 

برنامه اصلی
مسير فرعی

بنفش
قرمز

نارنجی

صورتی
زرد

مرحله شستشو

)برد الکترونيکی( مدارچاپی

دور 
تند)خشک 

كن(

آبکشی

دور 
تند)خشک 

كن(
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پ - نقشه سیم بندي مدار الكتریكي ماشین لباسشویي اتوماتیك در از باال و داراي گیربكس و برد کنترل 
) G سرعت )مدل

شکل  177-1 مربوط به سيم بندي مدار الکتريکي ماشين لباسشويي در از باال و پيشرفته و داراي برد كنترل سرعت مي باشد. 
اين ماشين داراي گيربکس و پروانه بلند همزن نيز مي باشد.

شکل 1-176

كليد انتخاب 
حرارت

كليدخاموش - روشن  )فشاری(

شيربرق )آب سرد(

شيربرق )آب گرم(

هيدروستات

سوئيچ حد

سيم پيچ راه انداز

سيم پيچ دور تند

سيم پيچ كند

آبکشی كردن

حشک كردن

تايمر

دكمه فرمان

پمپ تخليه

قطع كننده حرارتی
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شکل 177-1 روش تغییر جهت گردش موتورهای اونیورسال در لباسشویی های اتوماتیک

شکل 178-1 نقشه خارجی موتور اونیورسال

جهت جریان
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شکل 181-1 روش آزمایش و راه اندازی دور چپ و راست و دور تند موتورهای لباسشویی اتوماتیک 5 فیش

شکل 182-1 روش آزمایش و راه اندازی دور چپ و راست و دور تند موتورهای لباسشویی اتوماتیک 5 فیش

برای تغيير جهت گردش موتورهای اونيورسال كافی است در مدار راستگردشکل  176-1 ،جهت جريان را در آرميچر 
و يا در بالشتک ها عوض كنيد.

دورتندچپگردراستگرد

L1راستگردL1چپگرد

L1

N
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شکل 184-1 روش آزمایش و راه اندازی دور چپ و راست و دور تند موتورهای لباسشویی اتوماتیک 6 فیش

سيم بندي دور كند موتور لباسشويي اتوماتيک باال،به صورت سه فاز طراحي شده است.

                 صرفه جويي در مصرف انرژي
هزینه كلی انتخاب ماشین لباسشویی با برچسب انرژی پایین، باالتر است. هر چند كه قیمت اولیه پایینی داشته 

باشد. 
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شکل 185-1 روش آزمایش و راه اندازی دور چپ و راست و دور تند موتورهای لباسشویی اتوماتیک 8 فیش

شکل 186-1 روش آزمایش و راه اندازی دور چپ و راست و دور تند موتورهای لباسشویی اتوماتیک 8 فیش

در قســمت باالي شــکل  148-1، ترمينال هاي موتور را مشــاهده مي كنيد و در قســمت پايين شــکل ، طريقه اتصال 
ســيم بندي موتور را مي بينيد كه در ســمت راست، دور تند موتور )2P=2( ديده مي شــود و در سمت چپ ، دور كند 

موتور را مشاهده مي كنيد كه حالت هاي راستگرد و چپ گرد آن مشخص شده است.


