
به مناطق شمال، جنوب، شرق و غرب آماده  سرویس کار کولر آبی سایت فنی کارا با اعزام فوری
خدمت رسانی به صورت شبانه روزی به شهروندان تهرانی می باشد و خدمات مربوط به نظافت، راه 

را با کیفیت مطلوب به همراه رعایت تمامی استانداردهای الزم، در محل  سرویس کولر آبی اندازی و
 .به شما عزیزان ارائه می کند

 :راهنمای صفحه سرویس کولر آبی تهران

 راه اندازی و سرویس کولر آبی در تهران با فنی کارا 
  تخمین هزینه سرویس کولر آبی در تهران 
 های باال بردن بازدهی کولر آبی در تابستانروش 
 اعزام سرویس کار کولر آبی به تمام نقاط تهران 
 رایج ترین سؤاالت سرویس و نگهداری کولر آبی  
 دانلود نسخه pdf سرویس کولر آبی تهران 

 راه اندازی و سرویس کولر آبی در تهران با فنی کارا

چندین ساله خود آماده  تجربه و دانش در سایت فنی کارا با تکیه بر سرویس کار کولر آبی افراد
ویژه در روزهای تعطیل در زمینه های خدمت رسانی به شما کاربران گرامی در تمام ایام سال، به 

 .نصب، تعمیر و سرویس کولر آبی در تهران می باشند



  
  راه اندازی کولر در تابستان توسط سرويسكار كولر آبي تهران

 

 

 :راه اندازی و سرویس کولر آبی تهران در سایت فنی کارا شامل خدمات زیر می باشد

 

 شماره تماس سرویسکار کولر آبی تهران دریافت سریع 
 ارائه خدمات کولر آبی حتی در روزهای تعطیل 
 در سراسر تهران سرویس فوری کولر آبی 
 سرویس کاری کولر در برندهای مختلف 
 سرویس کولر آبی شبانه روزی 
 سرویس سالیانه کولر آبی 
 سرویس کولر آبی سیار 
 نصب حفاظ کولر آبی 
 روغن کاری موتور و یاتاقان 



 سرویس کامل کولر آبی سیم کشی و 
 حضور به موقع سرويسكار كولر در محل 
 نم و نشتی قیرگونی بدنه کولر و رفع هرگونه 
 و زنگ زدگی بدنه کولر رفع فوری پوسیدگی 
 برطرف کردن بوی نامطبوع پوشال ها 
 سرویس کار تعویض یاتاقان کولر آبی 
 سرویس کولر تهران با قیمت مناسب 
 تعویض قطعات فرسوده در محل 
 کل بدنه کولر عایق بندی تضمینی 
 تعویض تسمه ی پوسیده و خراب 
 تعویض پوشال های فرسوده  
 تعویض کفی کولر آبی تهران 

 
  .آبی منزل در تهران می باشد، یکی از خدمات سرویس کولر از بین بردن شورهرفع پوسیدگی و  

در تابستان به کاربران ارائه می  راه اندازی کولر آبی بسیاری از خدمات باال در دیگر شهرها جهت
در  سرویس کولر آبی مشهد گردد. برای دریافت اطالعات تماس با نزدیکترین افراد فنی در زمینه

 سایت فنی کارا، باید از طریق صفحه مخصوص به آن اقدام نمایید و درخواست خود را با توجه به
 .سرویسکار، با بهترین آنها ثبت کنید تخصص ه ومحدود ،ساعت کاری
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 تخمین هزینه سرویس کولر آبی در تهران

در تهران، به یکسری عوامل بستگی دارد که بر اساس آنها هزینه می  سرويس كار كولر آبی اجرت
 :تواند متغیر باشد. این عوامل عبارتند از

 با دسترسی  مکان مناسب هزینه سرویس کولر آبی در حالتی که در :موقعیت مکانی کولر
ده و مانع سرعت عمل آسان قرار گرفته باشد، نسبت به زمانی که دسترسی به آن دشوار بو

 .سرویسکار گردد، فرق دارد
 سلولزی مورد دیگر تعداد قطعاتی است که در انواع کولرهای :تعداد قطعات سرویس شده ،

پوشالی و رومیزی جهت عیب یابی، تعویض و سرویس مورد بررسی قرار می گیرند. بعنوان 
کف و بدنه دچار پوسیدگی باشد، بر مثال اگر موتور، یاتاقان و...نیاز به روغن کاری داشته و یا 

 .تأثیرگذار است خدمات کولر در محل هزینه نهایی
 محل انجام خدمات یکی دیگر از عوامل مؤثر بر هزینه سرویس کولر آبی، :هزینه رفت و آمد 

است. دقت کنید که شما با انتخاب نزدیکترین سرویس کار کولر آبی در تهران، ملزم به 
 (مسافت بیشتر = پرداخت هزینه بیشتر. )ذهاب کمتری خواهید بودپرداخت هزینه ایاب و 

]
ارائه انواع خدمات کولر آبسال در محل، می توانید با شماره تلفن سرویسکاران  جهت اطالع از هزینه

  .کولر در سایت فنی کارا تماس بگیرید



از طریق صفحه آن اقدام نمایید تا  ویس کولر آبی در کرجخدمات سر جهت مقایسه و استعالم قیمت
 .را برایتان به محل بفرستیم نزدیکترین سرویسکار سریعاً پس از ثبت سفارش شما در سایت،

 روشهای باال بردن بازدهی کولر آبی در تابستان

بستان است. و افزایش سرمای کولر در تا باال بردن بازده از مهم ترین مزیت های سرویس کولر آبی،
 :در اینجا قرار است چندین روش، برای بهبود راندمان کولر به شما معرفی کنیم که عبارتند از

 تعویض قطعات خراب و فرسوده 
 تعویض پوشالهای کهنه 
  روغن کاری یاتاقان و موتور کولر آبی 
 و انتخاب حفاظ مناسب برای کولر نصب سایبان 
 چک کردن آب داخل تشتک کولر 
 نصب کولر در محل مناسب 
 بستن دریچه فضاهای بدون استفاده 
 استفاده از پد سلولزی به جای پوشالی 
 در نظر گرفتن یک راه خروجی به هنگام روشن بودن کولر 
 نظافت کولر آبی شستشو و 
 روشن نمودن پمپ آب قبل از موتور کولر 
 مسیر کانال کشی کولر کوتاه نمودن 
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  .یکی از راه های افزایش سرمای کولر آبی در تابستان، جایگزینی پوشال های نو با فرسوده می باشد

می توانید از خدمات تخصصی و تضمینی افراد فنی در سایت ما  نصب کولر آبی در تهران هنگام :هنکت
خود  راندمان کولر و سرمایش کمک بگیرید، تا با رعایت همه اصول و استانداردهای الزم بتوانید میزان

 .را افزایش دهید

 اعزام سرویس کار کولر آبی به تمام نقاط تهران

بر اساس رضایت سنجی مشتریان قبلی  سرویس کار کولر آبی سایت فنی کارا با ارزیابی عملکرد افراد
تی از نحوه برخورد، تخصص فنی در انجام کار، رعایت نکات بهداشتی و وقت شناسی و... به لیس

جامع از بهترین افراد سرویسکار کولر در تهران دست یافته که برای دسترسی شما کاربران گرامی، 
اسامی آنها را در سایت قرار داده است. شما می توانید با توجه به منطقه ای که در آن حضور دارید، 

 .مشخصات و اطالعات تماس این افراد متخصص را مشاهده نمایید

نزدیکترین  سایت فنی کارا در هر کدام از مناطق ذیل هستید می توانید، از طریقدر حال حاضر اگر  
 :افراد متخصص در زمینه خدمات کولر آبی را بیابید

 سرویس کار کولر آبی در شرق تهران
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در نزدیکی تهرانپارس، پیروزی، فرشته، نیروهوایی،  خدمات سرویس کولر آبی شرق تهران تمامی
، جهت تضمین خدمات به فاکتور ند توسط متخصصین سایت فنی کارا به همراهمجیدیه و خیابان دماو

 .شهروندان خوب تهرانی در محل ارائه می گردد

 
  اعزام سرویسکار کولر به محل، فوری و شبانه روزی

 سرویس کولر آبی غرب تهران

بالفاصله پس از تماس شما در مناطق تهرانسر، جنت آباد،  سرویس کار کولر آبی غرب تهران 
شهران، باغ فیض، بلوار فردوس و...در محل حضور یافته و فوراً مشکل کولر شما را برطرف می سازد. 

از انجام کار، حتماً قبل از حضور فنی کار در محل وی را مطلع بسازید و اگر قصد  انصراف در صورت
دارید و در این فاصله، کنسلی خود را به تیم رضایت سنجی سایت که هماهنگی برای روزهای بعد 

ساعت بعد از ثبت درخواست با شما تماس می گیرند اعالم کرده اید، مجدداً از  48 تا 24 معموالً ظرف
عدم ثبت  درخواست سرویس کولر خود را ثبت نمایید. در صورت www.fanikara.com طریق آدرس

 .کل سایت فنی کارا هیچ گونه مسئولیتی به عهده نداردمجدد و بروز مش درخواست

 سرویس کولر آبی در شمال تهران



در محدوده شهرک غرب، نارمک، سعادت آباد، جردن، زعفرانیه و تجریش سرویسکاران کولر در شمال 
، سرویس کولر (JahanAfrooz) تهران برای انواع برندهای محصوالت تولیدی، از جمله جهان افروز

، خدمات کولر (ELECTROSTEEL) ، الکترواستیل(SepehrElectric) ، سپهر الکتریک(Absal) آبسال
 .آماده حضور در محل و خدمت رسانی به شما کاربران عزیز می باشند (Arj) و ارج (Energy) انرژی

 
  خدمات کولر آبی غرب تهران شامل روغن کاری موتور و یاتاقان در محل

 رایج ترین سؤاالت سرویس و نگهداری کولر آبی

در این زمینه ندارند بسپارید، بعد از خود را به دست افراد فنی که تخصص الزم  سرویس کولر اگر
گذشت مدت زمان کوتاهی دوباره کولر با مشکل مواجه می شود و شما مجبور به پرداخت هزینه 

بیشتری خواهید شد. لذا برای صرفه جویی در زمان، هزینه، سرویس و نگهداری کولرتان بهتر است 
 .وب دقت نماییدبه پاسخ سؤاالتی که اکثراً در این زمینه مطرح می شود خ

 آیا در انتقال ویروس کرونا هوای سرد کولر تأثیر گذار است؟ ��

خیر، باید یک راه خروجی در مسیر باد حاصل از کولر در نظر گرفت تا عالوه بر تهویه هوا، خصوصاً ↩
 .در ایام کرونا به افزایش راندمان آن کمک نماید



 علت کار نکردن پمپ کولر آبی چیست؟��

وان کم موتور پمپ و کار کردن پیوسته آن بعد از مدتی از کار افتاده و یا نیم سوز می به دلیل ت↩
 .شود، همچنین اتصالی در برق می تواند یکی دیگر از دالیل کار نکردن آن باشد

 برای سرویس و نگه داری کولر در زمستان چه اقداماتی باید انجام بدیم؟❓

خالی کردن آب کولر و روغن کاری یاتاقان جهت جلوگیری از یخ زدگی، باز کردن تسمه، حفظ ایمنی ↩
کولر با بازکردن موتور از جمله اقدماتی است که باید با شروع سرما جهت سرویس و نگه داری کولر 

 .انجام دهیم

 برای رفع پوسیدگی بدنه و کف کولر به کجا باید مراجعه کنیم؟��

فی کولر و رفع زنگ زدگی بدنه آن از دیگر وظایف افراد سرویسکار در محل می باشد که تعویض ک↩
 .برای این منظور، شما می توانید سفارش خود را در سایت فنی کارا ثبت نمایید

 

 


