
در وب سایت فنی کارا خدمات مختلفی در زمینه جابه جایی، نصب کولر و راه اندازی مجدد آن در 
محل، بعد از ثبت درخواست با نزدیکترین افراد نصاب کولر آبی در تهران به کاربران عزیز ارائه می 

 .گردد

 راهنمای صفحه نصب کولر آبی در تهران

 لیست خدمات نصب کولر آبی در تهران 
 محاسبه قیمت نصب کولر آبی 
 نکات مهم قبل از نصب کولر آبی 
 راناتحادیه نصب کولر آبی در ته 
 درخواست به نزدیکترین نصاب کولر آبی تهران  
 حضور نصاب کولر آبی در مناطق مختلف تهران 
 دانلود نسخه pdf اطالعات نصب کولر آبی 

 ت خدمات نصب کولر آبی در تهرانلیس

یکی از کارهای تأسیسات ساختمان است، که باید قبل از شروع گرما اقدامات الزم جهت  نصب کولر
راه اندازی و یا بهبود عملکرد سسیستم با جابه جایی و انتقال آن از بالکن به حیاط منزل، پشت بام، 

 .انجام گردد نصاب کولر آبی روی دیوار و ... توسط بهترین افراد



 
نصب انواع کولرهای آبسال، جنرال، صنام، سپهر الکتریک و برفاب در مکان های مرتفع نظیر پشت 

  بام، تراس، بالکن و پشت پنجره

 

 

 :و اما خدمات زیر توسط نصاب کولر آبی تهران در سایت فنی کارا ارائه می گردد

 نصب فوری انواع برندهای کولر آبی 
  روزی با نصاب کولر آبی تهرانثبت سفارش آنالین و شبانه 
 ارائه خدمات کولر در سراسر تهران 
 حیاط، پشت بام، تراس ونصب کولر آبی در بالکن ،... 
  ساعته ۲۴نصب موتور کولر آبی بصورت 
  سرویس و تعمیر دوره ای کولر آبی 
 نصاب کولر آبی تهران نصب برزنت و سایبان توسط 
  آبیروغن کاری قطعات هنگام راه اندازی کولر 
 نصب کولر آبی روی دیوار 
 برطرف کردن بوی نامطبوع پوشال های کولر آبی 



 تهران شماره تلفن نصاب کولر آبی دریافت سریع 
 اعزام فوری نصاب کولر بهداشتی به محل 
 رفع عیوب سیم کشی  
 با قیمت مناسب نصب کولر آبی تهران 
 قیرگونی بدنه کولر آبی و رفع هر گونه نم و نشتی 

عزیزان مشهدی می توانند به هنگام نصب کولر جدید و یا در صورت انتقال سیستم از پشت به بام به 
تماس  اره نصاب کولر آبیشم مکان های دیگر به علت ایزوگام کردن و ... در وب سایت فنی کارا با

 .گرفته تا سریعاً سیستم خود را راه اندازی نمایند

]  
  کولر آبی در محلنصب موتور 

 محاسبه قیمت نصب کولر آبی

استفاده از قبیل شیلنگ، پایه، کابل برق و ... به هنگام نصب و یا راه  مورد قطعات هزینه عالوه بر
اندازی سیستم در مکان دیگر، چنانچه شما از نصاب کولر خواسته باشید که قطعه ای را در محل 

مت نهایی نصب كولر آبي تأثیرگذار است. دقت داشته باشید که تعویض و یا تعمیر کند، بر قی
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راندمان کولر می گردد که سیستم شما را  کاهش استفاده از قطعات بی کیفیت و کهنه، نه تنها باعث
 .و تعمیر مجدد می نماید سرویس بعد از مدتی استفاده، نیازمند

و دیگر شهرها می توانید از هزینه های بسیاری  نصاب کولر با تجربه در کرج شما با انتخاب یک: توجه
 .کولر ممکن است مجبور به پرداخت آن شوید پیشگیری نمایید سرویس دهی مجدد که بعدها با

 نکات مهم قبل از نصب کولر آبی

کولر، الزم است به یکسری نکات در هنگام  ایمنی و طول عمر به یاد داشته باشید که جهت افزایش
 :این نکات عبارتند از .نصب آن توجه نمایید

قبل از نصب کولر آبی باید یک محل مناسب انتخاب کنید و اگر قصد  :انتخاب محل مناسب .1
و دهانه کولر  اندازه پنجره ب کنید، بهدارید که آن را پشت پنجره و با فاصله از سطح زمین نص

 .توجه داشته باشید
و محکم برای قرار دادن در  پایه ای مناسب توجه داشته باشید که از :نصب حفاظ برای کولر .2

 .زیر کولر استفاده کنید، تا به وسلیه آن بتوانید سیستم را بدون لرزش ثابت نگه دارید
اده از سایبان، می تواند مانع هدر رفتن انرژی و در هنگام نصب كولر آبي استف :نصب سایبان .3

افزایش طول عمر سیستم شود و از فرسوده شدن بدنه آن در اثر تابش مستقیم آفتاب 
.جلوگیری نماید
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با نصب سایبان عالوه بر سریع خنک شدن باد کولر در تابستان، می توانید در مصرف انرژی  
  د.کرده و به عمر کولر خود بیافزاییصرفه جویی 

نباید با بدنه سیستم فاصله داشته باشد؛  کانال کولر دقت کنید که اجرای کانال سازی هنگام: توجه
زیرا این امر موجب فشار آوردن روی موتور و در نتیجه هدر رفتن انرژی و سرما می شود. بنابراین هر 

و کانال کشی، می تواند بعدها خسارات جبران ناپذیر  نصب کولر آبی گونه سهل انگاری در هنگام
 .مالی و جانی برای شما و اطرافیانتان به همراه داشته باشد

 چه زمانی نیاز به تغییر محل نصب کولر آبی است؟☝

مناسب نبودن محل نصب، قرار داشتن در مسیر رفت و آمد و بوی نامطبوع، افزایش بازدهی کولر، ↩
ردنظر و طوالنی شدن ساعات قرار گرفتن در معرض نور خورشید همه از تهویه نامناسب محل مو

 .دالیل نیاز به تغییر مکان کولر و انتقال آن به محل دیگر می باشد

 اتحادیه نصب کولر آبی در تهران

بوده و در صورت بروز مشکل  اتحادیه تعرفه نصب کولر آبی در سایت فنی کارا بر اساس نرخ مصوب
و پیگیری کار خود، میتوانید به اتحادیه نصب، سرویس و تعمیر کولر آبی مراجعه جهت ثبت شکایات 

  .در تهران می باشد زیر نظر اتحادیه آهنسازان نمایید. این صنف
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 طبقه دوم - 123پالک  -خیابان صفی علیشاه  -بین پیچ شمیران و پل چوبی  -خیابان انقالب  :آدرس

77603617-77603618  :تلفن

 

 تنها با داشتن ریز فاکتور و مشخصات دقیق شخص ارائه دهنده خدمات کولر می توانید ادعای خود را 
  .نزد اتحادیه اثبات نمایید

 درخواست به نزدیکترین نصاب کولر آبی تهران

از طریق  نصاب کولر تهران، تنها با شرط بررسی امتیاز و نحوه ی عملکرد وی آگهی سایت فنی کارا در
، متخصص، منظم و وقت شناس در متعهد باعث شده افراد سیستم رضایت سنجی ثبت می شود که

 .ت فعالیت کنند تا شما بتوانید با خیالی آسوده برای نصب کولر خود اقدام کنیداین سای

 برای نصب استاندارد کولر آبی با چه شماره ای تماس بگیریم؟❓

در سایت فنی کارا، شما می توانید پس از وارد کردن شماره همراه خود خیلی سریع و آسان بدون ↩
ر خود ارتباط برقرار کنید و به ازای دریافت هر گونه پر کردن هیچ فرمی با نزدیکترین نصاب کول

 .خدمات کولر فاکتور آن را در محل دریافت نمایید



 حضور نصاب کولر آبی در مناطق مختلف تهران

ساکن هستید و برای  غرب تهران اگر در مناطق تهرانسر، بلوار فردوس، جنت آباد، باغ فیض و ... در
نصب کولر آبی خود به دنبال یک نصاب ماهر و با تجربه می باشید، می توانید اطالعات تماس و 

بیابید و در  سایت فنی کارا مشخصات افراد فنی که در فاصله کمی از شما حضور دارند از طریق
 .کوتاهترین زمان ممکن نسبت به نصب کولر آبی خود اقدام نمایید

 

تهران عالوه بر  شرق و جنوب ،شمال با ثبت سفارش رایگان و دریافت سریع شماره فنی کار در مناطق
 .امکان مقایسه قیمت، شانس انتخاب بهترین و نزدیکترین نصاب کولر در تهران را از دست ندهید

 فنی کارا در کدام شهر ها خدمات کولر آبی در برندهای مختلف را به کاربران ارئه می کند؟☝

سفارش نصب تمامی برندها از قبیل جنرال، آبسال، جبال، آزمایش، سبالن، ایران شرق و... در  ↩
سایت فنی کارا پذیرفته می شود. شما می توانید اطالعات تماس و آمار رضایت سنجی مشتریان قبل 

از خود را، در صفحه مربوط به هر نصاب کولر در شهرهای تهران، مشهد، کرج و اصفهان جستجو 
.نمایید

در  
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محدوده پیروزی، تهرانپارس، مجیدیه، نیرو هوایی و... در شرق تهران با یک تماس از خدمات کولر 
 . تضمیمی بهره مند شوید

 


