
وسایر اطالعات   اتحادیه تعمیرات کولر گازی ،تعمیر کار کولرگازی اطالعات درباره خدمات تعمیر کولر گازی، اسامی افراد

 .مربوط به تعمیر کولرگازی را در این صفحه برای شما گردآوری شده است

 لیست خدمات تعمیر کولر گازی تهران

 تعمیر کولر گازی تهران 

 عوامل موثر بر هزینه تعمیر کولر گازی 

 اتحادیه تعمیر کولر گازی درتهران 

 تعمیر انواع برندهای کولر گازی 

 پیدا کردن تعمیرکار حرفه ای کولر گازی در تهران با سایت فنی کارا 

 چند پرسش و پاسخ در زمینه تعمیر کولر گازی 

 تعمیر کولرگازی بهتر است یا تعویض کولر گازی؟ 

 مشکالت رایج کولرگازی 

 تعمیر کولر گازی تهران

با ارائه لیست افراد فنی در زمینه تعمیر کولر گازی تهران مشکل شما را برای پیدا کردن شماره های افراد متخصص سایت فنی کارا 

 برای و مطمئن حل کرده است و شما می توانید به تمام این مشخصات و اطالعات از طریق همین صفحه دسترسی داشته باشید.

 .ی توانید اطالعات الزم را از طریق همین سایت مشاهده کنیدو هر یک از خدمات ذیل م تعمیر کولر گازی تهران

 تعمیر حرفه ای کولر گازی فوری و بصورت شبانه روزی تهران 

 تعمیر اصولی و استاندارد کولر گازی توسط تعمیرکار ماهر کولر گازی در تهران 

 با کمترین هزینه سرویسکار کولر گازی در تهران 

 ی و در سریع ترین زمانتعمیر کندانسور و پنل داخلی کولر گازی به صورت تضمین 

 تعمیر کولر گازی تهران فوری شارژ گاز بصورت ایمن 

 کانال کشی کولر گازی به صورت تضمینی و استاندارد 

 سیم کشی و تعمیر کولر گازی توسط تعمیرکار کولر گازی در تهران 

 روغن کاری و تعمیر کولر گازی تهران توسط تعمیرکار متخصص 

 ا کمترین هزینهکانال کشی کولرگازی فوری و ب 

 تعویض قطعات فرسوده کولر گازی توسط تعمیرکار کولر گازی در محل 

 تعمیر برد کولرگازی 

 تعمیر کولر گازی اجنرال 

 تعمیر کولرگازی سامسونگ 
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 عوامل موثر بر هزینه تعمیر کولر گازی

 تعویض به نیاز که طعاتق یا و کولر  ابیعوامل مختلفی بر هزینه تعمیر کولرگای موثر می باشد از نوع برند کولر گازی تا نوع خر

 زمینه این در تخصصم یک از گازی کولر تعیر برای است بهتر. میابشد موثر گازی کولر تعمیر هزینه در همه و همه...  و دارد

ینه تعمیر کولرگازی هز بر وثرم نکات به تیتروار صورت به ادامه در  .نباشد بیشتر هزینه صرف و کاری دوباره به نیاز تا کنید استفاده

 :درتهر می پردازیم

 نوع برند کولرگازی 

 نوع قطعه کولرگازی که نیاز به تعمیر یا تعویض دارد 

 هزینه شارژ گاز تکمیلی 

 کیفیت کار تعمیر کار کولر گازی تهران 

 مدت زمانی که فنی کار صرف تعمیر کولر گازی میکند 

 هزینه رفت و آمد 

 و... 

یرکار ماهر و مطمئن هزینه تعمیر کولر گازی در تهران چقدر است و چگونه می توان در منطقه شرق تهران یا غرب تهران یک تعم

ر زمینه تعمیر کولر گازی دپیدا کرد که با قیمت مناسب تعمیر کولر گازی را انجام دهد؟ سایت فنی کارا با ارائه لیست افراد فنی 

مام این مشخصات تیدا کردن شماره های افراد متخصص و مطمئن حل کرده است و شما می توانید به تهران مشکل شما را برای پ

 .و اطالعات از طریق همین صفحه دسترسی داشته باشید

 :می توانید برای درخواست خدمات ذیل اطالعات الزم را از طریق همین سایت بیابید

 تعمیرات کولر گازی تهران بصورت فوری .1

 ر گازی در تهران با تجربه و ماهرتعمیرکار کول .2

 تعمیر انواع کولر های گازی تهران با کمترین قیمت .3

 تعمیرکار ماهر کولر گازی تهران .4

 تعمیرکار ماهر جهت تعمیر کندانسور کولر گازی .5

 با کمترین هزینه و بصورت شبانه روزی نصاب کولرگازی تهران .6

 ضور سریع در محل و رفع عیب کولرتعمیر کولر گازی تهران با ح .7

 تعمیرکار انواع کولرگازی در سریع ترین زمان .8

 ساعته ۲۴تعمیر فوری کولر گازی تهران بصورت  .9
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 اتحادیه تعمیر کولر گازی در تهران

چه ست و شما نمیدانید از اگر شما از فرد تعمی رکار کولر گازی خود رضایت نداشته و یا هزینه زیادی از شما بابت تعمیر گرفته ا

دیه مسئول پیگیری شکایت راهی پیگیر نمایید بهترین راه مراجعه به اتحادیه تعمیر کولرگازی و ثبت شکایت از فرد می باشد. اتحا

از اتحادیه  را میتوانید شما می باشد. همچنین میتوانید کلیه کارهای مربوط به خدمات تعمیر کولر گازی از استعالم قیمت تا ...

فعالیت  "ه مطبوع و لباسشوییاتحادیه صنایع برودتی تهوی"اتحادیه با نام تعمیر کولرگازی وجود ندارد و با نام استعالم کنید. این 

 .خود را انجام میدهد

 212الک پخیابان سعدی شمالی ، خیابان شهید برادران قائدی ، نرسیده به چهارراه نورمحمدی ، طبقه اول ،  :آدرس

 77619065  :تلفن

 ندهای کولر گازیتعمیر انواع بر

 ، تی سی ال(LG) ، ال جی(OMGENERAL) ، او ام جنرال(OGENERAL) برای تعمیر کولر گازی با برندهای اجنرال

(TCL)میتسوبیشی الکتریک، سامسونگ، هیتاچی ، (HITACHI)تراست ، (TRUST)هایسنس ، (HISENSE) ،

(Panasonic) پاناسونیک، گری (GREE)هایر ، (Haier)کریر ، (CARRIER)توشیبا ، (TOSHIBA)کن وود ، 

(KENWOOD)وست پوینت، گاالنز ، (GALANZ)مدیا ، (MIDEA)یوتکث ، (UTEX)کین الکتریک، زیمنس ، 

(SIEMENS)بوش ، (BOSCH)ای اس آر ، (ASR)میتسوبیشی دایا، تاچی ایر، تک الکتریک، آرچیلیک ، (ARCELIK) ،

، (TECHWOOD) ، تکوود(DAIKIN) ، ایر جنرال، دایکین(ACSON) ، اکسون(McQuay) ، مک کوی(AKAI) آکایی

 ، ترنشک(LS) ، ال اس(LENNOX) ، لنکس(JM) ، جی ام(Lares) ، الرس(VESTEL) ، وستل(TULIPS) تولیپس

(TERNESHK)  در تهران می توانید با مراجعه به سایت فنی کارا اطالعات و مشخصات تعمیرکاران حرفه ای کولرگازی در

 .بیابید تهران را
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 پیدا کردن تعمیرکار حرفه ای کولر گازی در تهران با سایت فنی کارا

فیست به سایت فنی برای پیدا کردن یک قنی کار متخصص در زمینه تعمیر کولرگازی نیاز به صرف زمان و هزینه زیادی نیست کا

ز انجام کار از طریق ارا انتخاب نمایید. پس  نظر مورد گزینه میتوان  کارا مراجعه نمایید و از قسمت جستجوی افراد فنی کار

ار دارد اگر امتیاز کسیستم رضایت سنجی کنترل کیفیت فنی کار انجام میشود نظر مشتری ارتباط مستقیم با امتیاز دهی به فنی 

هر فنی کار  تیازام به توجه با میتوانید شما. شود می جلوگیری سایت در وی  فنی کار از حد مجاز کمتر باشد از ثبت اگهی

   .درخواست خود را با آرامش و اطمینان ثبت نمایید

 تعمیر کولر گازی تهران شبانه روزی و با کمترین هزینه

ارمک، وحیدیه، تسلیحات، تهرانپارس، دردشت، زرکش، فدک، خیابان کرمان، لشکر، مجیدیه جنوبی، مدائن، ن: )شرق(8منطقه 

تعمیر  وهفت حوضعیب یابی اساسی و تعمیرات تضمینی کولر گازی تهران در محل توسط متخصص کولر رفع عیب سیم کشی 

شبانه روزی و با  . تعمیر کردن کولر گازی تهران بصورتکولرگازی تهران با کمترین هزینه توسط تعمیرکار کولر گازی تهران

قل هزینه و بصورت شبانه کمترین هزینه تعمیر پنل داخلی کولر گازی و رفع هرگونه نم و نشتی کولر گازی تعمیر کولر گازی با حدا

کردن کولر گازی ، تعمیرروزی توسط تعمیرکار کولر گازی تهران. تعمیر کردن کولر گازی با هر برندی در کمترین زمان ممکن

 .تهران توسط تعمیرکار کولر گازی با تجربه در تهران انجام می شود

 :د عبارتند ازسایر مناطقی که می توانید اطالعات تماس ارائه دهندگان تعمیر کولر گازی تهران را در این سایت بیابی

ماندال،  بلوار نلسون ، اختیاریه، جردن، خیابان دولت،در شمال تهران، خیابان شهید کالهدوز 3تعمیر کولر گازی تهران منطقه 

)شهرک والفجر(،  دیباجی، ولیعصر، ظفر، سید خندان، دروس، امانیه، پاسداران، خیابان آفریقا، قلهک، باقرخان، شهرک فجر

م، تهران ویال، ستارخان، و: )غرب(، برق آلست2میرداماد، کاوسیه )کاووسیه(، دستگردی، ونک، احتشامیه، داودیه )داوودیه(، منطقه 

، مرزداران، سازمان سعادت آباد، شهرک غرب، شهرک مخابرات، شهرآرا، محله پاتریس، صادقیه، طرشت، فرحزاد، گیشا، همایونشهر

، بلوار دریا، بهرود، آب، شهرک ژاندارمری، آریاشهر، دریان نو، توحید، خیابان کوی نصر، شهرک هما، شهرک قدس، ایوانک، پونک

 .فراز، سپهرکوی 

رآباد، الهیه، دزاشیب، در شمال شرق، اقدسیه، جماران، باغ فردوس، امامزاده قاسم، تجریش، دا 1تعمیر کولر گازی تهران منطقه 

که، محمودیه، آبک، ازگل، اوین، شهرک نفت، چیذر، زعفرانیه، شهرک محالتی، فرمانیه، قیطریه، کاشانک، دربند، نیاوران، در

، اسدآباد، شهرک البرز، کامرانیه، سوهانک، باغ شاطر، فرشته، شمیرانات، احتسابیه، جعفرآباد، اراج، جوستان ولنجک، آجودانیه،

آباد باال، باد، رستمآحدادیه، خیابان جمال الدین اسدآبادی، حدیقه، شهرک ابوذر، حصارک، شهرک چمران، شهرک دانشگاه، رحمان 

گلها، منظریه،  ائم، سعدآباد، صاحبقرانیه، ولی عصر، شهرک صدف، الرک، شهرکشهرک طالقانی، شهرک الله، سامیان، شهرک ق

، حشمتیه، خاقانی، حقوقی، در مرکز تهران، امجدیه، اجاره دار، باغ صبا، ارامنه، سهروردی 7عباسیه، گالبدره، جمال آباد، منطقه 

فر، خیابان گرگان، هفت کاج، شهید قندی، نامجو، نیلودبستان، بهار، قصر، خواجه نصیر، مطهری، سبالن، عشرت آباد، نظام آباد، 

 .تیر

برای مناطق دیگر نیز می توانید اطالعات تماس با ارائه دهنده نوع سرویسی که مد نظرتان می باشد را از طریق همین سایت می 

 توانید بیابید. برای مناطقی مثل



الله، خیابان  محدوده پارک یابان ایرانشهر، خیابان دانشگاه تهران،محدوده پارک ساعی، خیابان آرژانتین، امیرآباد، بهجت آباد، خ

نایی، بلوار کشاورز، قزل سجمالزاده، خیابان شیراز، شریعتی، عباس آباد، خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام، محدوده فاطمی، 

توانید اطالعات تماس  )میدان جهاد( نیز می قلعه، کریم خان )کریمخان(، میدان جهاد، خیابان گاندی، یوسف آباد، میدان فاطمی

 .تعمیر کولر گازی تهران در همان محدوده را از طریق همین سایت بیابید

بیل تعمیر کولر گازی قپیدا کردن اطالعات تماس با بهترین تعمیرکار کولرگازی در نزدیک ترین محلی که حضور دارید فوایدی از 

ض قطعه یا مراجعه مجدد یی در زمان را به همراه دارد و همچنین در صورتیکه نیاز به تعویتهران در کوتاه ترین زمان و صرفه جو

کل ممکن و در کوتاهترین تعمیرکار باشد، اگر این فاصله زمانی و مکانی با تعمیرکار کولرگازی حداقل باشد می توان به بهترین ش

 .زمان ممکن به نتیجه ای که مدنظر است، دست یافت

 

 چند پرسش و پاسخ در زمینه تعمیر کولر گازی

به برق ورودی، دو  رایج ترین مشکلی که در کولر گازی با آن مواجه هستیم روشن نشدن کولر گازی است که این مشکل می تواند

ن صحیح شاخه و سیم و اتصاالت مربوط باشد. در صورت کار نکردن سیستم خنک کننده کولر گازی احتمال تنظیم نبود

 .کل از یک تعمیرکار کولر گازی متخصص کمک بخواهیدترموستات و کنترل وجود دارد. برای رفع این مش

 چرا کولر گازی سرد نمی کند؟

در صورتیکه کولر گازی کار می کند ولی سرمایی ندارد این مشکل می تواند از گاز مبرد، دریچه ها، ترموستات، سیم های رابط، 

یید در صورتیکه فیلترها کثیف باشد، جریان هوا مسدود شده موتور و یا فیلتر باشد. شما می توانید در گام اول فیلترها را بررسی نما

 .و عمل پرتاب هوای خنک به درستی انجام نمی شود در نتیجه سیستم خنک کننده درست کار نمی کند
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 در صورتیکه کولر گازی نشتی آب داشته باشدچه باید کرد؟

وه بر صدمه رسیدن هرچه سریع تر حل گردد چرا که عال بهتر است بدانید که نشتی آب در کولر گازی بسیار خطرناک است و باید

را به بار می آورد.  به کولر آبی دیواری که پنل کولر بر روی آن نصب شده است را نیز دچار مشکل می کند و هزینه های گزافی

اشد، احتمال دیگر می ب نشتی کولر گازی می تواند بر اثر مسدود بودن لوله تخلیه باشد و یا احتمال جرم گرفتن سینی تخلیه می

عیوب این مشکل برطرف تواند از کار افتادن پمپ تخلیه باشد که با باز کردن لوله ی تخلیه و تعمیر یا تعویض کردن بخش های م

 .می شود

 مشکل بلند بودن صدای کولر بر اثر چیست؟

ب نامناسب کولر گازی ی کند ولی متاسفانه صدای آزاردهنده ای دارد، این مشکل می تواند بر اثر نصکولر گازی به درستی کار م

خصص را برای نصب می باشد. به همین دلیل توصیه می شود در هنگام نصب کولر گازی با اندکی تحقیق بیشتر فردی مطمئن و مت

مشکالتی نشوید و مجبور به  با تجربه بسپارید تا بعدا دچار اینچنین کولر گازی خود بیابید و نصب کولر گازی خود را به دست افراد

 .پرداخت این هزینه های اضافی نگردید

 تعمیر کولرگازی بهتر است یا تعویض کولر گازی؟

 .جلوگیری از هزینه های بی جهتی که صرف تعمیر کولر گازی قدیمی می شود

شما را متحمل پرداخت  باال و معیوب هزینه مصرف انرژی را باال میبرند و کاهش مصرف انرژی چرا که کولر های قدیمی با کارکرد

 .هزینه های گزاف قبوض می کنند

مراقبت کمتر، هزینه سرویس و نگه داری کولر گازی به تناسب پایین می آید و با توجه به هزینه های سرویس کولر گازی در تهران 

 .پیدا می کنید سرویسکار کولر گازی در تهران کمتر نیاز به روغن کاری و

زیبایی محیط را برای  اهری زیبا جایگزین کولر قدیمی با ظاهری پوسیده و زنگ زده می شود وزیبایی، کولر های گازی جدید با ظ

 .شما دو چندان خواهد کرد
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 تعویض کولر گازی با کارکرد باال

ر از این بازه باشد و سال دارند. اگر عمر کولر گازی شما بیش ت 15تا  10ن از نظر متخصصین کولرگازی عمر مفید کولر گازی بی

 هزینه باال اعمرب کولر برای کردن هزینه چون باشید جدید کولرگازی خرید فکر به تعمیر جای به است بهتر  دچار مشکل شده

 .بود خواهد مضاعف

 کند؟ می پیدا تعمیر به نیاز مجددا گازی کولر مدت زمانیکه که

یض کولر گازی خود در صورتی که زمان زیادی از تعمیر کولر گازی شما نگذشته است اما بازهم درست کار نمی کند به فکر تعو

 باشید و به هزینه های خود هزینه دوباره و چند باره کولر را اضافه نکنید

 افزایش مصرف برق کولرگازی یکی از دالیل تعویض کولرگازی

ازی شما به اتمام می مصرف برق بیشتری نسبت به مدل های جدید خود دارند اگر از عمر مفید کولرگمعموال کولرگازی های قدی

شاید هزینه بیشتری را  رسیده است و هزینه زیادی را بابت پول برق پرداخت میکنید بهتر است کولرگازی رو خود را تعویض نمایید

 .دوباره به جیب شما برمیگردددر ابتدا بپردازید اما پرداخت کمتر پول برق این هزینه 

 مشکالت رایج کولرگازی

بل با این مشکل آشنا باشید کولر گازی دارای مشکالت زیادی می باشد که بسیار از آنها رایج و پر کاربرد می باشد که اگر شما از ق

یج ترین مشکالت کولر گازی میتوانید فنی کار را راهنمایی کرده و بهتر برای درخواست خود فنی کار را سفارش دهید. درادامه به را

   اشاره میکنیم
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 کل روشن نشدن کولر گازیمش

ابی بهتر است ابتدا یروشن نشدن کولر معموال یکی از مشکالت رایج می باشد که میتواند علت های زیادی داشته باشد برای عیب 

 حرارتی، رله ط،راب های سیم خازن، شامل الکتریکی های قسمت قسمت های الکتریکی کولرگازی را بررسی نمایید. معیوب بودن

شدن کولرگازی می نولر گازی و دو شاخه برق و کلید چند وضعیتی )کلید فن( و یا ریموت کولر میتواند باعث روشن ک کمپرسور

 .شود

 خرابی اجزای مکانیکی کولر گازی

 یا فیلتر رادیاتور، نهما یا خرابی اجزای مکانیکی کولرگازی یکی از مشکالت رایج کولر گازی می باشد.این اجزا شامل کندانسور

شد که وجود بعضی از این یر، کمپرسور، پروانه اواپراتور، سینی زیر کولر، فیلتر خروجی هوا، خروجی هوا و لوله مویین می بادرا

 .قطعات باعث شده است تعمیر کولر گازی بسیار شبیه به تعمیر یخچال باشد

قسمت معموال در فضاهای باز نصب می در کولر های دو تکه کندانسور و کمپرسور در بخش خارجی قرار داده شده اند و این 

گردند، واحد اواپراتور یا تبخیر و شیر انبساط در یک کولر گازی داخلی قرار داده شده است.جهت سرویس کولرگازی میتوانید به 

 .مراجعه کنید سرویسکار کولر گازی صفحه

 

 

 مشکل عدم تنظیم ترموستات در کولرگازی

دم تنظیم ترموستات یا موستات یا شارژ کردن بیش از اندازه اوپراتور می باشد. عاز دیگر مشکالت رایج کولرگازی عدم تنظیم تر

 کولر سینی از یتوانیدم آب کردن سرریز برای. شود می مشکل بروز باعث که است مشکالتی از اوپراتور گاز کردن  بیش از حد شارژ

 .است شده تعبیه کولرگازی زیرین قسمت در که کتید استفاده
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 تعمیر کولر گازی pdf دانلود نسخه

ط به کولرگازی می توانید برای دریافت اطالعات مربوط به تعمیرات کولرگازی و اسامی افراد و ادرس اتحادیه و سایر اطالعات مربو

 .اییدنم استفاده اطالعات این از آفالین صورت به و اینترنت از استفاده  فایل زیر را دانلود نمایید تا هرموقع که نیاز داشتید بدون

 

 


