
هزینه تعمیرات کولر آب در  سرویس کولر آبی در مشهد، آنچه در این نوشته می خوانید اطالعات افراد متخصص در زمینه

مشهد خدمات ارائه شده توسط سرویسکار کولر آبی و سایر اطالعت مربوط به کولر آبی می باشد. .برای رسیدن به پاسخ این 

 .سواالت ادامه این نوشته را مطالعه بفرمایید

 راهنمای صفحه سرویس کولرآبی مشهد

 سرویس کولر آبی مشهد 

 خدمات سرویس کولر آبی در مشهد 

 رویس کولر آبی در مشهدعوامل موثر بر قیمت س 

 انتخاب سرویسکار کولر آبی مشهد با سایت فنی کارا 

 مراحل سرویس کولر آبی 

 تعویض پوشال ها در سرویس کولر آبی مشهد اهمیت 

 نحوه روغن کاری یاتاقان های کولرآبی 

o نوع روغن استفاده شده برای روغن کاری کولر آبی 

 بیاهمیت سرویس دوره ای کولر آ 

 دانلود نسخه psf سرویس کولر آبی  

 سرویس کولر آبی مشهد

بکارگیری کولر های آبی موجود در بازار بدلیل هزینه پایینی که دارند و سرمای مطلوبی که دارند، رایج تر از بقیه کولرهاست. قبل 

از استفاده از کولرهای آبی حتما با کمک متخصص سرویس کار کولر آبی تمامی قطعات کولر عیب یابی شود و قبل از روشن کردن 

لرآبی اطمینان پیدا کنید. انجام این کار ها باعث می شود که عمر کولر آبی شما افزایش یابد و بهره وری کولر از ایمنی و سالمت کو

باالتری داشته باشد. حهت نیاز به سرویس کولر آب در امامت یا سایر نقاط مشهد از طریق همین صفحه میتوانید اقدام به 

 .درخواست سرویسکار کولر آبی نمایید

 

 



 خدمات سرویس کولر آبی مشهد

سرویس کولر آبی شامامل قسمت های مختلفی می باشد که یک سرویسکار کولر آبی متخصص میتواند همه آنها را انجام دهد 

 :ارد زیر می باشدخدمات سرویس کولر آبی در مشهد شامل مو

 سرویس کولر آبی مشهد با کمترین قیمت 

 سرویس کولرآبی مشهد با حضور سریع در محل و رفع عیب کولر 

 در سریع ترین زمان تعمیر کولر آبی در مشهد 

 ممکن زمان کمترین در  سرویس انواع برندهای کولرآبی مشهد 

 برطرف کردن بوی نامطبوع پوشال های کولر 

 آبی تعویض یا تعمیر پمپ آب و سرویس دوره ای کولر 

 رفع نشتی و سوراخ بدنه کولر آبی 

 تعویض بدنه ی پوسیده یا زنگ زده کولر 

 زنگزدایی بدنه کولرآبی فوری 

 تعویض تسمه ی پوسیده و خراب، تعمیرات موتور کولرآبی، رفع فوری پوسیدگی و زنگ زدگی بدنه کولر 

 سرویس انواع کولرهای آبی توسط سرویس کار ماهر مشهد 

 رفع عیب سیم کشی 

 قیرگونی بدنه کولر و رفع هرگونه نم و نشتی 

 عایق بندی تضمینی کل بدنه کولر در مشهد 

 عوامل موثر بر هزینه سرویس کولر آبی مشهد

 :از جمله عواملی که بر قیمت سرویس کولر آبی تاثیر گذار است می توان به موارد ذیل اشاره کرد

 تعداد قطعاتی که تعویض یا تعمیر می شود. 

 تعویضی یا تعمیری کولر آبی قیمت قطعات 

 روغن کاری کولر آبی 

 )هزینه سیم کشی کولر آبی )تعمیر و یا تعویض سیم کشی 

 هزینه رفت و آمد 

 و... 

که البته میزان مهارت و فنی بودن یک سرویسکار با تجربه نیز بنا به تشخیص صحیح و عیب یابی کولر در کوتاهترین زمان نیز 

، خدمات کولر مشهد (ELECTROSTEEL) ت سرویس کولر آبی برای برندهای الکترواستیلارزش خاص خود را دارد. خدما

، (Energy) ، انرژی(JahanAfrooz) ، جهان افروز(Arj) ، ارج(SepehrElectric) ، سپهر الکتریک(Absal) دام، آبسال

 .و... در مشهد انجام می شود (Feller) ، فلر(gebal) ، جبال(Misha) میشا
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 یسکار کولر آبی مشهد با سایت فنی کاراانتخاب سرو

اگر قصد سرویس کولر آبی خود را دارید و متوجه ایراد فنی در کولر شدید حتما با یک تعمیرکار یا سرویس کار مشورت کنید. برای 

تیر، فرامرز  تمامی مناطق اگر در محدوده میدان شهدا، هاشمیه، آزادشهر، وکیل آباد، هنرستان، احمدآباد، موسوی قوچانی، هفت

عباسی، الدن، پیروزی، صیاد شیرازی، معلم، فلسطین، کالهدوز، کوهسنگی، کوثر، شهید بهشتی، سید رضی، دانشجو، امام خمینی، 

امام رضا، قاسم آباد )شهرک غرب(، امامت، اندیشه، بلوار ایرج میرزا، بلوار توس، بلوار فردوسی، تورج، جانباز، چهارراه لشکر، خیام، 

موز، راهنمایی، رضاشهر، سجادشهر، سرافرازان، سعدی، سناباد، شاندیز، صارمی، طبرسی، طرقبه، طالب، عبادی، دانش آ

شهریور، مصلی، مطهری جنوبی، مطهری شمالی، نوفل لو،  ۱۷عبدالمطلب، فلکه برق، فلکه ضد، گلبهار، گنبدسبز، گوهرشاد، 

 .یسکار کولرآبی در این مناطق را در سایت فنی کارمشاهده کنیدسرو الزم اطالعات توانید می هستید، ساکن …ابوطالب و

 :خدمات ذیل توسط ارائه دهندگان خدمات سرویس کولرآبی که آگهی آنها در سایت فنی کارا درج شده است ارائه می شود

 روغن کاری موتور کولر توسط سرویس کار ماهر در مشهد 

 سرویس کولر آبی مشهد با کمترین هزینه 

 تور کولر به صورت تضمینی و در سریع ترین زمانتعمیر مو 

 سیم کشی و سرویس کولرآبی مشهد 

 روغن کاری و سرویس کولر آبی توسط سرویس کار متخصص در مشهد 

 تعویض پوشال ها و سیمکشی کولرآبی با ضمانت فوری و با کمترین هزینه 

 تعویض قطعات فرسوده توسط سرویس کار در محل 

 شبانه روزی نصب کولر آبی در مشهد 

 بررسی و رفع تضمینی بوی بد پوشال ها درسریع ترین زمان 

 رفع عیب سیم کشی 

 قیرگونی بدنه کولر و رفع هرگونه نم و نشتی 

 عایق بندی تضمینی کل بدنه کولر در مشهد 
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 احل سرویس کولر آبی مشهدمر

برای سرویس کولر بهتر است مراحل زیر را به ترتیب دنبال کنید و با بررسی و دقت بر روی هر مرحله سرویس کولر خود را انجام 

دهید البته اگر اطالعات فنی در زمینه سرویس کولر ندارید می توانید از طریق همین صفحه اطالعات و مشخصات سرویسکاران 

 .در مشهد را مشاهده نمایید و در کمترین زمان ممکن نسبت به سرویس کولر خود اقدام نمایید کولرآبی

 سرویس کولر آبی شامل مراحل ذیل است

 شستشوی کفی و درهای کولر .1

 تعویض پوشال ها .2

 روغن کاری یاتاقان ها .3

 بررسی تسمه کولر .4

 بررسی برزنت خروجی هوا .5

 بررسی آب دهی پمپ آب .6

 رنصب سایبان برای کول .7

برای شستشو کفی و درهای کولر ابتدا درب های کولر را درآورده و پوشال ها را به آرامی جدا کنید و به کمک یک فرچه خاک و 

رسوبات روی آنها را بشویید زیرا این مواد سبب پوسیدگی پوشال ها می شود. در مرحله بعد شیر تخلیه آب کفی کولر را باز کنید و 

شویید. در مناطقی که آب شهر دارای رسوب زیاد است بهتر است از فرچه سیمی برای تمیز کردن بکمک فرچه درون کفی را ب

 .رسوبات استفاده کنید. پوشال های کهنه و قدیمی را با پوشال های نو تعویض کنید



سزایی دارد لذا اگر تسمه کولر آبی یکی از قسمت های مهم در کولر می باشد و تنظیم بودن یا نبودن تسمه در عملکرد کولر نقش ب

تسمه کولر شل شده است یا پوسیده شده حتما آن را تعویض کنید. برزنت خروجی هوا معموال با گذشت زمان بر اثر تماس با آب 

پوسیده می شود و نیاز به ترمیم دارد. پمپ آب کولر نیز از بخش های مهم کولر می باشد که اگر خراب باشد و کار نکند کولر باد 

 .هد و البته به موتور کولر هم فشار وارد می شود و در نهایت باعث سوختن موتور کولر خواهد شدگرم می د

نصب سایبان برای کولر آبی سبب خنک ماندن بدنه کولر می شود و زمانیکه بدنه کولر خنک باشد هوایی که کولر به محیط داخل 

لر از میزان ورود گرد و غبار و آلودگی به محیط داخل می کاهد. می دهد نیز خنکای بیشتری دارد. همچنین وجود سایبان برای کو

زمانیکه کولر در سایه خنک قرار داشته باشد میزان آبی که در داخل کولر وجود دارد کمتر و دیرتر تبخیر می شود لذا در مصرف 

 .آب نیز صرفه جویی می شود

 اهمیت تعویض پوشال ها در سرویس کولر آبی مشهد

 

پوشال ها محل مناسبی برای رشد انواع باکتری ها می تواند باشد بهتر است که هر ساله پوشالهای کولر خود را عوض کنید، اگر 

پوشالها پوسیده شده باشد عالوه بر اینکه هوایی که به محیط داخل می دهد پاک و تمیز نخواهد بود، بوی ناخوشایندی را نیز به 

یده مشکالت تنفسی را برای افراد به همراه می آورد تعویض پوشال های پوسیده را امری جدی در محیط می دهد. پوشال های پوس

 .نظر بگیرید

 نحوه روغن کاری یاتاقان های کولرآبی

یاتاقان ها در واقع محل اتصال محور افقی پره های هوا به اسکلت داخلی کولر است که بر روی این یاتاقان ها در دو طرف محور 

ی روغن محفظه ی کوچکی قرار داده اند که دارای یک درپوش کوچک است. در زمان روغن کاری ابتدا این درپوش را جدا افقی برا

 .نمایید و سپس روغن را به آرامی در درون محفظه بریزید



 نوع روغن استفاده شده برای روغن کاری کولر آبی

روغن چرخ خیاطی استفاده کنید. مقداری از روغن را روی پره ها بریزید برای روغن کاری کولر آبی می توانید از روغن اتومبیل و یا 

برای اینکه روغن به درستی به داخل محفظه ها نفوذ کند، پره ها را به آرامی بچرخانید و هم زمان روغن را روی پره ها بریزید. 

ه کولر نباید نه شل باشد و نه خیلی سفت باشد در تسمه کولر آبی برای انتقال نیرو از موتور به پره ها می باشد به همین دلیل تسم

صورت شل بودن تسمه کولر از کولر صدای ناخوشایندی به گوش خواهد رسید و در صورت سفت بودن تسمه کولر به موتور فشار 

 .زیادی وارد می شود که در نهایت باعث داغ شدن و سوختن موتور می گردد

 اهمیت سرویس دوره ای کولر آبی

هر سال با آغاز فصل گرما سرویس کولرآبی به یک نیاز تیدیل میشود. استفاده از افراد متخصص سرویسکار کولر باعث جلوگیر از 

هزینه بیشتری برای راه اندازی کولر می شود. سرویس دوره ای کولر باعث افزایش طول عمر کولر آبی و افزایش بازدهی آن می 

رما ابتدا کولرآبی خود را قبل از شروع کار به یک سرویس کار کولر آبی مراجعه نمایید.سرویس شود. بهتر است هر سال با شروع گ

 : دوره ای کولر باعث مشود که

 باالبردن بازدهی کولر 

 باال بردن عمر مفید کولر 

 جلوگیری از خراب شدن قطعات کولر به مرور زمان 

 ت می شودجلوگیری از هزینه های اضافی که بابت تعمیرات کولر پرداخ 

 صرفه جویی در مصرف انرژی 

  سرویس کولر آبی psf دانلود نسخه

در صورتی که نیاز دارید تا تمامی اطالعات مربوط به سرویس کولر آبی در مشهد را به طور کامل و یکجا داشته باشید می توانید از 

 .طریق لینک زیر اقدام به دانلود فایل نمایید

 

 


