
 

 بررس دالیل کار نکردن کنترل کولر گازی

کار نکردن کنترل کولر گازی استفاده از دستگاه تهویه مطبوع را با مشکل مواجه خواهد کرد. بدون کنترل صرفا امکان روشن و 

داد. اما  تعبیه شده روی پنل داخلی انجام Auto یا on, of توان از طریق دکمهخاموش کردن دستگاه وجود دارد. این کار را می

پذیر نخواهد بود. در واقع کنترل کولر گازی گذشته از ایجاد رفاه برای کاربر، قطعا انجام تنظیمات دلخواه بر روی دستگاه امکان

، sleep های مختلف مانند حالتمندی از آپشنباشد. به وسیله کنترل است که امکان بهرهانجام تنظیمات موردنظر می وسیله

timerعت فن و دمای دلخواه برای کاربر فراهم می شود، تنظیم سر. 

تواند دردسرساز باشد. شاید اولین فکری که به ذهن بنابراین کامال واضح است که کار نکردن ریموت کنترل کولر گازی می

داشته  تواند دالیل بسیاریو خرید ریموت جدید است. اما کار نکردن ریموت کنترل کولر گازی می  کند تعویض آنخطور می

شوند. ما در این بخش از مجله آچاره به علل کار نکردن این وسیله کاربردی و راهکارهای آن باشد که بعضا به آسانی رفع می

 .کنیم با آچاره همراه باشید تا در این زمینه آگاهی بیشتری کسب نماییدپرداخته ایم. پیشنهاد می

 سیستم ریموت کنترل از راه دور

های پخش صدا های الکترونیکی است. تلویزیون، دستگاهرل از راه دور جزء امکانات جانبی و الینفک دستگاهامروزه ریموت کنت

و تصویر و کولرهای گازی دیر زمانی است که مجهز به این سیستم هستند. این فناوری به تدریج در حال پیشرفت در تمامی امور 

های تجاری وغیره همگی و حفاظ مکان رب منازل، باز و بسته کردن کرکرهزندگی است. امروزه تنظیم آنتن، باز و بسته شدن د

 .شودتوسط سیستم کنترل از راه دور انجام می

ای را دارد. این وسیله با ای کوچک با تعدادی دکمه است که قابلیت انجام کارهای پیچیدهریموت کنترل از راه دور در واقع وسیله

هایی که مجهز به سیستم کنترل تر کرده است. معموال دستگاهالکترونیکی، انجام امور را آسان ارسال دستورات کاربر به دستگاه

از راه دور هستند برای عملکرد اجرایی نیازمند این وسیله خواهند بود. زیرا با وجود ریموت کنترل، معموال روی دستگاه اصلی 

 .شوددسترسی کمتری تعبیه می

 



 

 :IR دون قرمزسیستم کنترل از راه دور ما

های مادون است. این سیستم بر مبنای ارسال سیگنال  IRهای کنترل از راه دور، سیستم مادون قرمزیکی از پرکاربردترین سیستم

کننده این سیگنال بر طراحی شده است. در واقع فرستنده مادون قرمز روی ریموت کنترل و دریافتinfrared (IR) signalsقرمز

ریموت کنترل، دکمه توسط میکروکنترلر شناسایی شده  شود. با فشردن دکمهپنل داخلی کولر گازی ( نصب می روی برد گیرنده )

کند. سپس سیگنال از طریق چشمی برای و سیگنال مربوط به آن را به سمت المپ ال ای دی فرستنده دیود )چشمی( هدایت می

 .شوددستور اجرا می شود و با دریافت آن توسط برد دستگاه،گیرنده ارسال می

 :IR ایرادات وارد بر سیستم کنترل از راه دور مادون قرمز
 سازدوجود مانع میان ریموت کنترل و دستگاه اصلی، کارکرد کنترل از راه دور را با مشکل مواجه می. 

 در حالت بسیار قوی نهایتا متر و  6های از راه دور مادون قرمز بسیار کم است. این فاصله معموال تا حدود برد مسافتی کنترل

 .باشدمتر می 10تا 

و رادیویی  RF های کنترل از راه دور رادیوییباشد. مانند دستگاههای کنترل از راه دور شامل موارد دیگری نیز میالبته سیستم

 .که از حوصله این بحث خارج است ASK مدل

 اجزاء تشکیل دهنده ریموت کنترل از راه دور کولر گازی

درک بهتر از عملکرد ریموت کنترل از راه دور کولر گازی و علل کار نکردن آن الزم است کمی اجزاء تشکیل دهنده آن برای 

را بشناسیم. به این ترتیب عالوه بر استفاده بهینه از آن، می توان از بروز مشکالت و خرابی در آن جلوگیری کرد. شناخت بیشتر 

 .باشدر تشخیص علل کار نکردن و خرابی آن نیز موثر میها دقطعات ریموت کنترل و عملکرد آن

 های کنترلدکمه 1.

 .اندها برای انجام عملیات خاصی طراحی شدهها متصل به مدار الکتریکی هستند و هر یک از آندکمه

 صفحه مدار الکتریکی 2.

اتصاالت هستند روی این صفحه قرار  که مربوط به مدار… تمامی قطعات الکترونیکی از جمله ترانزیستور، خازن، آی سی و

 .دارند

 صفحه نمایشگر 3.

های کولر گازی یک صفحه نمایشگر کوچک وجود دارد. این نمایشگر با نمایش درجه دما، سرعت در بسیاری از ریموت کنترل

 .دهدفن، زمان تایمر، اطالعات مهم تنظیمات را به کاربر نشان می

  



 

 

 4 . سنسورهای الکتریکی ) حسگرها(

یکی از مهمترین قطعات به کار رفته در ریموت کنترل از راه دور، سنسورهای الکتریکی آن است. این سنسورها حساسیت بسیار 

ها را به سمت گیرنده ارسال نماید. در واقع ریموت پیام تواند سیگنالباالیی دارند و به ریموت کنترل به وسیله این حسگرها می

 .تواند از فاصله دور فعالیت نمایدکنترل بدون حسگرها نمی

 5. چشمی )المپ ال ای دی فرستنده دیود(

شود. سپس چشمی سیگنال دهد، سیگنال آن توسط آی سی به سمت چشمی فرستاده میزمانی که کاربر دکمه کنترل را فشار می

 .کندمربوطه را به سمت گیرنده ارسال می

 

  



 

 کریستال 6.

 .شود تا زمان نوسان و میزان سیگنال را کنترل نمایدبرد مدار نصب میاین قطعه الکترونیکی روی 

 باتری 7.

 .شودباتری تامین کننده انرژی الزم برای فعالیت ریموت کنترل است. ظرفیت و توان باتری با توجه به قدرت دستگاه تعیین می

 نحوه عملکرد ریموت کنترل کولر گازی

چندان پیچیده نیست. کاربر با فشردن دکمه، فرمان انجام عملیات را به ریموت کنترل  سیستم عملکرد ریموت کنترل کولر گازی

 افتد. این مراحل شامل موارد زیر است؛دهد. سپس مراحل انجام آن در صفحه مدار الکتریکی کنترل به جریان میمی

 .کندکاربر با فشردن دکمه، سیگنال مربوط به آن را فعال می .1

 .شودتوسط آی سی شناسایی شده و به سمت ترانزیستور هدایت میسپس سیگنال مربوطه  .2

 .کندترانزیستور با تقویت اطالعات دریافتی و کدهای دستوری، آن را برای فرستنده دیود )مادون قرمز( ارسال می .3

 .شودنهایتا سیگنال مربوط به دکمه فعال شده به سمت گیرنده ارسال می .4

 .ان عوامل کار نکردن کنترل کولر گازی را بهتر درک کردتوبا توجه به این روند ساده، می

 دالیل کار نکردن کنترل کولر گازی

تا اینجا فهمیدیم که سیستم عملکرد کنترل از راه دور کولر گازی بر اساس ارسال سیگنال مادون قرمز طراحی شده است. همچنین 

راحتی توان بهبندی این مطالب میرسد با جمعشدیم. به نظر میهای کاربر توسط کنترل نیز آشنا با نحوه اجرایی شدن فرمان

شوند که در ادامه به یابی کرد . در بعضی موارد اشکاالت جزئی موجب کار نکردن ریموت کنترل میکنترل کولر گازی را عیب

 .نیز استفاده نمایید محل در کولرگازی تعمیر خدمات پردازیم.میتوانید ازها میآن

 فاصله زیاد میان ریموت کنترل و برد دستگاه 1.

گونه که شود، فاصله زیاد آن با دستگاه اصلی است. همانیکی از دالیل بسیار ساده که موجب عمل نکردن ریموت کنترل می

باشد. زمانی که این فاصله بیشتر شود، احتمال اختالل در متر می 6 آل میان ریموت کنترل و دستگاه اصلیاشاره شد فاصله ایده

 .ها وجود خواهد داشتارسال سیگنال

 وجود مانع میان دستگاه گیرنده و چشمی ریموت 2.

این نکته برای کاربران کامال مشخص است که نباید میان ریموت و دستگاه مانعی وجود داشته باشد. اما منظور از مانع صرفا 

د یک شیء نیست. هر گونه آلودگی اعم از چربی و گردوغبار روی چشمی ریموت، مانند یک مانع از ارسال سیگنال وجو

 .جلوگیری خواهد کرد. بنابراین الزم است به تمیزی چشمی ریموت توجه داشته باشید
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 3.بررسی باتری و محفظه آن
  باتری کاهش یابد، مسلما عملکرد ریموت ضعیف خواهد شد. معموال باتری منبع تامین انرژی است. زمانی که ذخیره انرژی

شود. زمانی که این عالمت را مشاهده کردید در قسمت باالی صفحه نمایشگر ریموت کنترل، عالمت کاهش باتری نمایان می

 .ها را تعویض نمایید، باتری

 و “+” های آن است. توجه به عالمت های مورد بعدی توجه به جازدن درست باتری در محفظه باتری و مطابقت قطب“- ”

ها در محفظه باتری به درستی قرار های مثبت و منفی باتری است. اگر باتریدهنده قطببرجسته در دو سر باتری نشان

 .نگیرند، مطمئنا ریموت کار نخواهد کرد

 تواند عملکرد سفیدک در محفظه باتری می به تمیزی محفظه باتری نیز توجه داشته باشید. هر گونه آلودگی و گردوغبار و یا

کن یا پنبه آغشته به ایزوپروپیل الکل محفظه باتری را کامال تمیز باتری ها را مختل کند. بهتر است با استفاده از گوش پاک

 .نمایید

 

های کنترلآشنایی کامل با عملکرد دکمه .4 

دهد. در این شرایط امکان کاربر چندین دستور را همزمان به کنترل میها در بعضی مواقع به دلیل عدم آشنایی با عملکرد دکمه

ریزی هنگ کردن ریموت و یا خاموش شدن آن وجود دارد. به همین دلیل الزم است با مطالعه کامل دفترچه راهنما، نحوه برنامه

 .و انجام تنظیمات را کامال بیاموزید

توانید دکمه ریست که معموال در ل را ریست کنید تا مشکل حل شود. شما میاگر با چنین مشکلی مواجه شدید باید ریموت کنتر

های قبلی قسمت پایین سمت راست ریموت قرار دارد را برای چند ثانیه فشار دهید. به این ترتیب دستگاه ریست شده و تمامی داده

ها را خارج نموده و مجددا در محفظه باتری قرار توانید یک بار باتریشوند. چنانچه ریموت شما دارای این دکمه نبود میپاک می

 .دهید. به این ترتیب ریموت کنترل ریست خواهد شد

 .اگر موارد فوق را رعایت کردید و همچنان کنترل عمل نکرد، الزم است مشکالت فنی دستگاه مورد ارزیابی قرار گیرد



 

 مشکالت فنی ریموت؛ علت کار نکردن کنترل کولر گازی 5.
 دهد. نی ریموت کنترل معموال به دلیل ضربه دیدن وشکستن کنترل و همچنین به علت سوختن قطعات رخ میمشکالت ف

 .شوندهای کریستال برد ریموت میضربات وارده بر کنترل موجب شکستگی خازن و پایه

 بدهد. به همین  شود ریموت کنترل عملکرد خود را از دستهمچنین سوختگی خازن نیز یکی از مواردی است که موجب می

 .دلیل باید قطعات معیوب و سوخته از مدار الکتریکی خارج شده و قطعات سالم جایگزین شوند

  المپ ال ای دی چشمی ریموت قطعه حساسی است که در اثر ضربه ممکن است از کار بیفتد. زمانی که المپ ال ای دی

باشد. با عوض کردن المپ ال ای دی، مشکل قطع نمی پذیرهای مادون قرمز به گیرنده امکانخراب شود ارسال سیگنال

 .ارتباط بین ریموت و کولر گازی رفع خواهد شد

  یکی از مشکالت اساسی ریموت کنترل خرابی برد کنترل و معیوب شدن صفحه مدار الکتریکی است. زمانی که برد و مدار

هید کرد. حتی روشن و خاموش شدن ریموت نیز الکتریکی آسیب ببینند شما هیچگونه عملکردی از دستگاه مشاهده نخوا

ها تعویض قطعات ها را تعویض کرد. در مورد بعضی از ریموتپذیر نیست. اگر این قطعات قابل تعمیر نباشند، باید آنامکان

 .مقرون به صرفه نبوده و خرید یک ریموت جدید صرفه اقتصادی بیشتری خواهد داشت

 

 لروش تست کردن خرابی ریموت کنتر

 .توانید با چند روش ساده خرابی ریموت را بررسی کنید تا از آن مطمئن شویدشما می

 توان اگر پنل داخلی مشابه دیگری در خانه دارید، ریموت کنترل را با آن امتحان کنید. اگر همچنان ریموت کار نکرد، می

 .مطمئن شد که ریموت اشکال دارد

  هایی که سالم باشند در این گیرنده قوی مانند رادیو امتحان کنید. ریموت کنترلریموت کنترل را در روبروی یک دستگاه

 .کنندحالت پارازیت ایجاد می

 های تلفن همراه توانایی در روش ساده دیگر از قابلیت مشاهده نور مادون قرمز در دوربین گوشی خود کمک بگیرید. گوشی

دکمه ریموت، نوری از طریق دوربین موبایل مشاهده نکردید، بنابراین نشان دادن نور مادون قرمز را دارند. اگر با زدن 

 .ریموت خراب است

مادون قرمز در دستگاه کولر گازی را فراموش نکنید بررسی گیرنده ! 

ریموت کنترل دائما در معرض آسیب و شکستگی و ضربه قرار دارد. به همین دلیل معموال در زمان کار نکردن دستگاه با 

شود. اما ممکن است در موارد نادری دستگاه اصلی ) کولر گازی ( دچار مشکل ام توجهات معطوف ریموت کنترل میکنترل, تم

های مادون قرمز نیز وجود دارد. زمانی که علت خاصی برای خرابی ریموت وجود شده باشد. در واقع امکان آسیب گیرنده

ز بررسی نماییدنداشت، بهتر است قبل از هر اقدامی دستگاه اصلی را نی . 

 سخن پایانی

شود مورد بررسی قرار گرفت. همانگونه که در این مقاله تمامی مشکالت احتمالی که موجب کار نکردن کنترل کولر گازی می

بیان شد بعضی از مشکالت ناشی از نواقص فنی دستگاه است که رفع آن نیاز به تخصص دارد. در صورتی که با چنین مشکالتی 

ترین زمان اقدامات الزم را های مجرب آچاره در کوتاهدر اسرع وقت با متخصصان آچاره تماس بگیرید. تکنسینمواجه شدید 

 .برای بررسی و حل مشکل شما انجام خواهند داد
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