
در انواع برندها به همراه اطالعات ارائه دهندگان  سرویس کولر گازی در این صفحه لیستی از خدمات
آن در اختیار شما قرار می دهیم، تا بتوانید سریعتر با نزدیکترین سرویس کار کولر گازی تهران 

 .درخواست خود را ثبت نمایید

 اطالعات صفحه سرویس کولر گازی تهران

 خدمات سرویس کولر گازی در تهران 
 تخمین هزینه سرویس کولر گازی 
 اتحادیه سرویس کولر گازی تهران 
 انواع روش های شارژ کولر گازی 
 انواع خدمات سرویس کولر اسپیلت 
 مزایای دریافت سرویس کار کولر گازی از فنی کارا 
  ی با فنی کاراسرویس انواع برندهای کولر گاز 
 اعزام سرویسکار کولر گازی به مناطق مختلف 
 دانلود pdf صفحه سرویس کولر گازی تهران 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خدمات سرویس کولر گازی در تهران

برویم بهتر است بدانید، سایت  ات کولر گازی تهرانلیست خدم ابتدا قبل از اینکه به سراغ معرفی
فنی کارا در دیگر شهرها اطالعات ارائه دهندگان انواع خدمات فنی را در اختیار شما کاربران عزیز قرار 

می توانید از طریق صفحه  سرویس کار کولر گازی در مشهد می دهد. بنابراین جهت دریافت شماره
 .آن اقدام کنید

 
  ه انواع خدمات فنی و دسترسی سریع به شماره سرویس کار کولر گازی در تهران با فنی کاراارائ

 

 :لیست خدماتی که متخصص کولر گازی در تهران ارائه میدهد به شرح زیر می باشد

  خدمات کولر گازی تضمینی 
 سرویس فوری کولر در محل 
 اعزام سرویسکار کولر گازی به مناطق مختلف 
 س اسپیلت در تهرانسروی 
 رفع عیب سیم کشی و سرویس کولر گازی ایستاده 
 سرویس پنل کولر گازی 
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 بصورت دوره ای شارژ کولر گازی 
 سرویس و شستشوی کولر گازی 
 باال بردن بازدهی کولر گازی 
 در تهران برندهای کولر گازی سرویس انوع 
 وكيوم كردن كولر گازي 
 سرویس کولر دوتیکه 
 سرویس کندانسور کولر گازی  
 رفع نشتی و سوراخ بدنه کولر گازی 
 سرویس سیار کولر گازی 
 تعویض بدنه پوسیده و زنگ زده کولر گازی 

 
  شستن و سرویس کمپرسور کولر گازی در منزل

 

 

 



 تخمین هزینه سرویس کولر گازی

 بازدهی یکی از کارهای تأسیسات ساختمان سرویس کولر گازی است، که باید هر ساله برای افزایش
پارامترهای مختلفی نقش  یس کولر گازیقیمت سرو و کیفیت عملکرد دستگاه انجام شود. در تعیین

 :دارند، که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد

 برند و مدل کولر گازی .1
 سرویس قسمت های مختلف کولر گازی .2
 شارژ گاز کولر .3
  هزینه تعویض قطعات معیوب .4
 هزینه رفت و آمد سرویس کار کولر گازی .5
 ...و .6

هاب در شهرهای بزرگ، به محض اطالع از قیمت ها و مقایسه به دلیل باال بودن نرخ ایاب ذ :توجه
 لغو سفارش ، الزم است کاربران گرامی در صورت سرویس کار کولر گازی در کرج دستمزد افراد

بالفاصله فنی کار مربوطه را از این امر مطلع بسازند تا با جلوگیری از پرداخت هزینه های اضافی، 
 .بتوانند سریعاً با نزدیکترین شخص در هر شهر درخواست خود را ثبت و مشکل کولر را برطرف نمایند
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تعداد قطعاتی که توسط افراد فنی سرویس و تست می شوند، بر محاسبه هزینه نهایی خدمات کولر 

  .تأثیرگذار است

 اتحادیه سرویس کولر گازی تهران

دارای نام و مهر فنی کار، چنانچه از مبلغ دریافتی توسط وی  ریز فاکتور دریافت پس از تحویل کار و
ناراضی بوده ابتدا دالیل خود را به همراه هزینه به واحد شکایات سایت اعالم کنید، سپس برای اطالع 

دیه می توانید با شماره اتحادیه تماس بگیرید که این اتحا سرویس کولر گازی در تهران از قیمت دقیق
 .با نام "اتحادیه صنایع برودتی تهویه مطبوع و لباسشویی" در تهران فعالیت می کند

 اتحادیه صنایع برودتی تهویه مطبوع و لباسشویی" :نام اتحادیه سرويس كولر گازي تهران" 
 11پالک  -کوچه جوادی  -خیابان شهید برادران قائدی  -خیابان سعدی شمالی  :آدرس 
 77619065 :تلفن 

، تهران، مشهد و... بعد از تحویل کار در محل خدمات کولر گازی در اصفهان رائه دهندگان: اتوجه
باشید که  مؤظفند تا رسید )فاکتور( تمامی کارهای انجام شده را به شما تحویل دهند دقت داشته

حتماً این ریز فاکتور با خدمات ارائه شده مطابقت داشته و قبل از خروج سرویس کار حتماً کولر را 
 .تست نمایید
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اثبات ادعای خود نزد اتحادیه، باید تمامی مشخصات دقیق سرویس کار کولر به همراه ریز  برای

  د.خدمات انجام شده را ارائه نمایی فاکتور

 انواع روش های شارژ کولر گازی

به روش های مختلفی انجام می شود و برای کولری که تازه نصب شده با سیستمی  شارژ کولر گازی 
است. شارژ گاز کولرهای پنجره ای  متفاوت که به طور کامل فاقد گاز یا مقدار کمی از آن می باشد،

اندکی از اسپلیت های معمولی متفاوت تر و سخت تر است. خوب است بدانید به ازای هر متر لوله، 
گاز مورد نیاز است. از این رو لوله کشی ساختمان برای کولری که تازه خریداری شده  گرم 20 مقدار

 .متر باشد، باید دستگاه مجدداً شارژ شود 5اگر بیشتر از 

، دارای گاز اولیه می باشند. متر لوله کشی 5به اندازه  کولرهایی که تازه خریداری می شوند :نکته
 .از این مقدار باشد باید برای شارژ کولر گازی، مجدداً اقدام نمایید بیشتر چنانچه متراژ موردنظر شما

 

 

 



 :روش های شارژ کولر گازی عبارتند از

مثالً اگر دو متر به متراژ لوله کشی کولر اضافه شود شما باید طبق  :شارژ گاز به روش وزنی .1
 .، کولر گازی را شارژ نماییدگرم 40 این روش به اندازه

به میزان  آمپرمتر در این روش شما با استفاده از عقربه دستگاه :مپریشارژ گاز به صورت آ .2
شارژ گاز کولر آگاهی پیدا می کنید و به همان مقدار که الزم است، گاز کولر را شارژ می 

 .نمایید
باالیی  خطای این روش خیلی مطمئن نیست، چون درصد :شارژ گاز به روش گیج مانوفیلد .3

 .دو روش دیگر کاربردی ندارد دارد به همین دلیل نسبت به

 
د که یکی از این روش ها به کمک دستگاه شارژ کولر گازی به روش های مختلفی انجام می شو

  .آمپرمتر می باشد

 

 

 



 انواع خدمات سرویس کولر اسپیلت در منزل

شامل شستشوی  سرویس اسپیلت کلیه نکات مربوط به :سرویس کامل کولر گازی اسپیلت )اسپلیت(
زن و فشار گاز کمپرسور، بازدید و اپراتور یعنی پنل و یونیت داخلی، چک کردن نشتی های احتمالی مخ

، شستشوی کامل یونیت خارجی )کندانسور( و چک کردن نشتی (Drain) نظافت کامل محل تخلیه
های احتمالی مخزن و فشار گاز کمپرسور می باشد که باید حتماً توسط سرویس کار اسپیلت بررسی 

 .گردد

برای عملکرد مطلوب، همیشه در همه  (ولرقلب ک) کولر به عنوان یکی از قطعات اصلی کمپرسور :نکته
 .انواع کولر گازی باید مورد بررسی قرار گیرد

در این سرویس صرفاً به چک کردن بخش های مربوط به  :سرويس كولر اسپيلت به صورت سطحی
دستگاه پرداخته می شود و سایر قسمت های کولر اسپیلت توسط سرویسکار  شارژ کمپرسور گاز و

. قبل از بازدید شما باید دقیقاً انتظار خود را به صورت شفاف و واضح برای بررسی نمی شوند
به ازای کلیه خدماتی که قرار است دریافت نمایید، با وی  هزینه سرویسکار کولر بیان کنید و بر سر

 .توافق کنید

 
  انجام خدمات اسپیلت در منزل با فنی کارا



 سرویس انواع برندهای کولر گازی با فنی کارا

سترسی می یابید، در بهتر است بدانید سرویسکارانی که به اطالعات آنها از طریق سایت فنی کارا د
، (Panasonic) با برندهای میتسوبیشی الکتریک، پاناسونیک سرویس و نگهداری کولر گازی زمینه

 ، کریر(OGENERAL) کین الکتریک، توشیبا، تی سی ال، سامسونگ، سرویس کولر گازی اجنرال
(CARRIER)هایسنس ، (HISENSE)گری، کن وود ، (KENWOOD)گاالنز ، (Galanz)اچی، وست ، هیت

 ، میتسوبیشی دایا(Midea) ، بوش، مدیا(Haier) ، هایر(Utex) پوینت، تراست، یوتکث
(Mitsobishi)مک کوی ، (McQuay)،سرویس کولر گازی ال جی در جنرال ، تک الکتریک، زیمنس ،

، (Lennox) ، لنوکس(ACSON) ، اکسون(JM) ، جی ام(Vestel) ، وستل(Archlic) تهران، آرچیلیک
 .و... دارای تخصص و تجربه می باشند (LS) ، ال اس(TechWood) تکوود الرس،

 
سفارش سرویس کولرگازی در منزل با برندهای متنوع، توسط سرویسکاران سایت فنی کارا پذیرفته 

  .می شود

 

 



 امزایای دریافت سرویس کار کولر گازی از فنی کار 

امری است که نیاز به تحقیق و جستجوی بیشتری  قابل اعتماد پیدا کردن یک سرویسکار تخصصی و
جهت دسترسی به لیست شماره های افراد مطمئن در زمینه سرویس کولر گازی  سایت فنی کارا .دارد

ارتباط  های طوالنی با این افراد فرم تهران، به شما این امکان را می دهد که سریعاً بدون پر کردن
 .برقرار کرده و پروفایل آنها را که بر اساس میزان رضایت مشتریان قبلی می باشد، مشاهده نمایید

فنی کارا افراد انتخابی خود را پس از یک دوره آزمایشی، از میان سرویسکاران متقاضی تنها با داشتن 
ق رضایت سنجی، آگهی شرایط مورد نظر ثبت نام می کند و به محض شناسایی افراد مشکوک از طری

کرده و با آنها قطع همکاری می نماید. از این رو عالوه بر دریافت خدمات تضمینی از  حذف آن ها را
وب سایت فنی کارا، می توانید با پاسخ دقیق به سؤاالت رضایت سنجی به کاربران دیگر در انتخاب 

 .کمک نمایید سرویس کار کولر گازی در تهران بهترین

 
 اوسط سرویس کار سیار سایت فنی کار ارائه خدمات کولر گازی در منزل ت

استفاده  سرویسکار کولر رت مشاهده هر گونه ایراد فنی، شما می توانید از تجربیاتدر صو :توجه
داشت، می توانید عیب یابی آن را به دست یک تعمیرکار  تعمیر کنید. چنانچه دستگاه شما نیاز به

 .قابل اعتماد بسپارید تا بعداً با مشکالت جدی تری روبه رو نشوید



 اطق مختلفاعزام سرویسکار کولر گازی به من

در سایت فنی کارا این امکان برای متقاضیان سرویس کولر گازی فراهم شده است که با تفکیک 
به محدوده خود را بیابند و در  سرویس کار کولر تهران منطقه می توانند، اطالعات نزدیک ترین

ای افراد کمترین زمان ممکن نسبت به رفع مشکل دستگاه اقدام کنند. در عنوان و مشخصات آگهی ه
 ،جنوب ،شمال و ساعت کاری آن ها ذکر شده که تمامی خدمات کولر را در مناطق محدوده فنی کار،

 .و غرب تهران به شما عزیزان ارائه می کنند شرق ،مرکز

 به محض دسترسی به شماره تماس سرویسکار کولر گازی غرب تهران، آماده ارائه خدماتی همچون
شامل شارژ گاز آن، تعویض قطعات فرسوده و عیب یابی کمپرسور و کندانسور  سرویس اسپلیت

 .انواع کولر و... در محل هستیم

 
  ساعته سرویس کولر غرب تهران 24خدمات فوری و 

 


