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دی ١۴٠٠ ٣٠

دیود مایکروفر
pishtazservice.ir/microwave-diode

زمان مطالعھ: 5 دقیقھ
دیود مایکروفر (Microwave Diode) از دیگر قطعات مھم در تعمیرات دستگاه ماکروفر می توان بھ اشاره کرد و ھمانند

دیگر قطعات مھم مانند:مگنترون،ترانس،خازن و…..در صورت خراب بودن این قطعھ دستگاه مواد غذایی را گرم نمی کند.

پیشتاز سرویس با بیش از ٣ دھھ تجربھ در زمینھ تعمیرات لوازم خانگی و ھمچنین استفاده از تعمیرکاران حرفھ ای و استفاده از
قطعات اصلی و دارای گارانتی در خدمت شما مشتریان گرامی می باشد.

شما می توانید با استفاده از گزینھ تماس مستقیم با کارشناسان ما از راھنمایی و نحوه تعمیرات ماکروفر خود بھره مند گردید.

https://pishtazservice.ir/microwave-diode/
https://pishtazservice.ir/wp-content/uploads/2022/01/Microwave-Diode-3.jpg
https://pishtazservice.ir/microwave-diode
https://pishtazservice.ir/transformer-microwave/
https://pishtazservice.ir/microwave-capacitor/
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دیود مایکروفر

دیود مایکروفر چیست؟

در دستگاھھای ماکروفر از دیود برای عمل یکسوسازی استفاده می شود بھ این صورت کھ وظیفھ جداسازی قطب ھای مثبت و
منفی را بر عھده دارد.

دیود مایکروفر قطعھ ای الکتریکی است کھ از یکسو بھ بدنھ دستگاه و از سوی دیگر بھ یک سر خازن متصل شده است و از ٢
بخش کاتد و آند تشکیل شده است وھمانطور کھ در باال گفتھ شد محل قرار گیری دیود از یک طرف بھ بدنھ دستگاه و از طرف

دیگر بھ یک سر خازن متصل شده است.

نحوه عملکرد آن بھ این صورت است کھ زمانی کھ دستگاه استارت می کند برق ٢٢٠ شھری بھ دو سر ترانس رسیده و در یک
مرحلھ افزایش می یابد و در مرحلھ بعد بھ خازن رسیده و مجددا افزایش یافتھ و سپس بھ وسیلھ دیود مایکروفر عملیات یکسوسازی

انجام می شود و ولتاژ مورد نیاز مگنترون برای تولید امواج تعبیھ می گردد.

چرا پیشتاز سرویس؟ با استفاده از خدمات تعمیراتی و تکنسین ھای پیشتاز سرویس از چھ مزایایی برخوردار می شوید؟

چرا پیشتاز سرویس؟

وظیفھ دیود مایکروفر

یکی از مھم ترین قطعاتی کھ در عمل گرمایش ماکروفر استفاده می شود دیود می باشد کھ با حرف انگلیسی D نشان داده می شود
و در ماکروفرھایی کھ از سیستم اینورتر بھره می برند در قسمت برد اینورتر استفاده می گردد کھ از نشانھ ھای خرابی دیود برد

 
اینورتر پریدن فیوز واحد در زمان استارت بھ کار دستگاه می باشد و تعمیر این برد باید توسط تعمیرکار مجرب انجام گیرد.

دقت داشتھ باشید کھ دیود وظیفھ تبدیل برق متناوب AC بھ برق مستقیم DC را بر عھده دارد و گاھا در برخی از دستگاھھا مابین
خازن و ترانس از فیوز ھای ولتاژ اسنفاده نشده و بھ جای آن از دو دیود استفاده کرده اند.

https://pishtazservice.ir/why-pishtaz-service/
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اتصال دیود بھ بدنھ مایکروفر

عالئم و نشانھ ھای دیود مایکروفر معیوب

دقت داشتھ باشید کھ ھمانند مابقی قطعات گرمایشی ماکروفر دیود نیز نقشی اصلی را بر عھده دارد و در صورتی کھ این قطعھ با

 
مشکل مواجھ شود مواد غذایی داخل ماکروفر گرم نمی شوند.

از آن جھت کھ دیود در مدار الکتریکی دستگاه قرار میگیرد و نقش یکسو کنندگی را بر عھده دارد بھ شما مشتریان گرامی توصیھ

 
می شود کھ دستگاه را برای بررسی سالم یا خراب بودن دیود باز نکنید و این کار را بھ تعمیرکار مربوطھ واگذار کنید.

در دستگاھھای ماکروفر ولتاژ برق زیادی ذخیره شده است کھ خطرات جانی در پی دارد .

این مقالھ پاسخگوی سوال شما نبود؟ می توانید مستقیما با کارشناسان پیشتاز سرویس تماس بگیرید و از مشاوره رایگان ما استفاده
کنید.

دریافت مشاوره

نشانھ ھای خرابی دیود مایکروفر

ممکن است بھ محض استارت دستگاه از دستگاه صدای بسیار ناھنجاری بلند شود کھ ممکن است از خرابی دیود باشد و با

 
جایگزینی این قطعھ مشکل برطرف گردد.

یکی دیگر از نشانھ ھای خرابی دیود این است گھ از دستگاه در حین کار صدای جرقھ زدن و بوی بد بلند گردد کھ با بررسی دیود

 
و اطمینان از معیوب بودن این قطعھ می توانید آن را جایگزین کنید.

در صورتی کھ با ھرکدام از این مشکالت مواجھ شدید دستگاه را از برق کشیده و با تعمیرکار متخصص برای بازبینی و رفع
مشکل دستگاه تماس حاصل فرمایید.

https://pishtazservice.ir/contact-us/
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دیود مایکروفر

بررسی خرابی دیود مایکروفر

برای بررسی اینکھ آیا دیود مایکروفر معیوب است یا سالم ؟ شما بھ یک مولتی متر احتیاج دارید و بھ 3 روش زیر می توانید این
تست را انجام دھید.

بھ این صورت کھ اھم متر را بر روی تست مقاومت قرار داده و باید مقاومت یکسوی دیود از سوی دیگر بیشتر باشد و در
صورت برابری این عدد دیود خراب می باشد.

در بررسی دیگر می توانید مولتی متر را بر روی تست دیود قرار داده و پراپ ھای مولتی متر را بر روی دو سر دیود
قرار دھید و دیود سالم باید از یکسو فقط عدد نشان بدھد و در غیر این صورت دیود خراب است و

و در آخرین مرحلھ نیز تست بھ وسیلھ بیزر مولتی متر می باشد کھ اگر در ھرکدام از دوسر دیود صدای بوق شنیده شود
این قطعھ معیوب می باشد و باید جایگزین شود.

در مورد تعمیر مایکروفر خود سوالی دارید؟ سوال خود را کامنت کنید تا کارشناسان پیشتاز سرویس در اولین فرصت پاسخگوی
سوال شما باشند.

ارسال دیدگاه

چگونگی تعویض دیود مایکروفر

دیود مایکروفر از یک سر کھ قابلیت پیچ شدن بھ بدنھ دستگاه را دارد بھ نام آند و از یک سر دیگر کھ سوکتی می باشد و بھ خازن
متصل می شود بھ نام کاتد تشکیل شده است.

دستگاه ماکروفر را از برق جدا کنید.

https://pishtazservice.ir/fuma-microwave-repair-services/#respond
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کاور روی دستگاه را باز کرده.
قبل از ھرچیز بھ وسیلھ دم باریک یا پیچ گوشتی خازن را تخلیھ کنید.

ابتدا قسمت دیود کھ بھ بدنھ دستگاه پیچ شده است را باز کنید.
سپس بھ وسیلھ دم باریک سوکت متصل بھ خازن را جدا کرده و دیود را برای بررسی از دستگاه خارج کنید.

در صورتی کھ دیود مایکروفر را بررسی کردید و این قطعھ سالم بود بھ سراغ دیگر قطعات دستگاه مانند:مگنترون،خازن،ترانس
و….. بروید و آنھا را بررسی کنید.

دیود مایکروفر

نکتھ بسیار مھم : بسیار کم مشاھده شده است کھ دیود مایکروفر عالئم ظاھری خراب داشتھ باشد ولی بھ این
موضوع دقت کنید کھ ممکن است دیود در اثر فشار زیاد بترکد و یا بسوزد کھ از روی ظاھر کامال مشخص می
شود و یا حتی دیده شده است کھ دیود مایکروفر بسیار داغ می شود بھ صورتی کھ زمانی کھ آن را لمس کنید

دست شما را می سوزاند.

مراکز تعمیرات پیشتاز سرویس

مرکز تھران

88813743

جنوب تھران

56010207

tel://+982188813743
tel://+982156010207
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غرب تھران

66101065

تلفن دفتر مرکزی

66000746

شمال تھران

22878551

شماره کارشناسان

09120603528 – 09120603527

نتیجھ گیری :

دیود مایکروفر و حتی تعویض آن برای شما مشتریان گرامی گفتھ شد شرکت تعمیراتی در ادامھ توضیحاتی کھ درباره خرابی 
پیشتاز سرویس توصیھ می کند کھ از باز کردن دستگاه جدا خودداری فرمایید زیرا تمامی قطعات ماکروفر با ولتاژ باالیی کار می

 
کنند و برای سالمتی بسیار مضر می باشند.

برای ثبت سفارش تعمیرات خود می توانید ھم از طریق ثبت درخواست آنالین و ھم تماس مستقیم با مراکز ما ارتباط برقرار نمایید.

 
 

tel://+982166101065
tel://+982166000746
tel://+982122878551
tel:+989120603527
tel:+989120603528

