
تعمیر کار  ، شماره افرادتعمیر کولر آبی در سایر مناطق تهران آنچه در این مطلب میخوانید خدمات
 .و سایر اطالعات مربوط به تعمیر کولر آبی می باشد اتحادیه تعمیر کولر آبی ،کولر آبی

 لیست خدمات تعمیر کولر آبی در تهران 
 عوامل مؤثر بر قیمت تعمیر کولر آبی در تهران 
 اتحادیه تعمیر کولر آبی 
 نکاتی درباره نحوه سیم کشی کولر آبی 
 انتخاب تعمیر کار کولر آبی با فنی کارا 
 تعویض یا تعمیر کولر آبی کدام مقرون به صرفه است؟ 
 عمده ترین پرسش های تعمیر و نگهداری کولر آبی 
 دانلود نسخه  pdf اطالعات تعمیر کولرآبی 

 لیست خدمات کولر آبی در تهران

قادر است خدمات مختلفی در زمینه تعمیر کولر آبی انجام دهد در ادامه  تعمیر کار کولر آبی در تهران
 .لیست خدمات تعمیر کار کولر آبی در تهران نشان داده می شود

 
  ارائه انواع خدمات کولر در محل توسط تعمیرکار کولر آبی تهران



 :تعمیرکار کولر آبی در تهرانخدمات قابل ارائه توسط 

 تعمیر کولر آبی شبانه روزی 
 بررسی و رفع بوی بد پوشالهای کولر آبی درکمترین زمان 
 رفع عیب سیم کشی کولر آبی تهران با کمترین هزینه 
 قیرگونی کف کولر آبی و رفع هرگونه نشتی کولر آبی 
 عایق بندی کل بدنه کولر آبی تهران 
 آبی با هر برندی در کمترین زمان ممکن رفع هرگونه چکه کردن کولر 
 رفع برقدار بودن بدنه کولرآبی تهران فوری 
 بررسی عدم خنکی کولر و رفع باد گرم کولر آبی 
 باال بردن بازدهی کولر آبی در تهران 
  ساعته ۲۴رفع عیب و ایرادهای موتور کولر آبی بصورت 
 تعویض یا تعمیر پمپ آب کولر آبی 
 یرفع نشتی بدنه کولر آب 
 تعویض بدنه پوسیده یا زنگ زده کولر آبی 
 سرویس کولر آبی در تهران با کمترین هزینه و به صورت تضمینی 
 دریافت سریع شماره تلفن تعمیرکار کولر آبی 
 شرق تهران  کولر آبی شبانه روزی  تعمیر 
 تعویض کردن تسمه کولر آبی 
 تعمیر پمپ کولر آبی تهران 
 تعویض کردن پمپ آب کولرهای آبی 
 تعمیرات کولرآبی در محل 
 سیم کشی کولرآبی تهران 
 تعویض سیم کشی کولرآبی با ضمانت در سریع ترین زمان با کمترین هزینه 
 تعویض پمپ خراب و سوخته کولر آبی 
 سیم کشی کولر آبی تهران بصورت شبانه روزی 
 تعویض پوشالهای کولر آبی 
  ساعت 24نصب کولر آبی تهران شبانه روزی و در کمتر از 
 عیب یابی و تعمیر اساسی کولر آبی در محل توسط کارشناس 
 کرج و سایر شهرهاتعمیر کولر آبی در مشهد ، 

https://fanikara.com/mashhad/evaporativecooler-repair/


 
اعزام فوری تعمیرکار کولر آبی به مناطق غرب تهران جهت عیب یابی و تعویض قطعات فرسوده در 

  محل

 انتخاب تعمیر کار کولر آبی با فنی کارا

ع شدن فصل تابستان سرویس کولر بیشتر مورد نیاز است. استفاده از کولر های آبی بدلیل با شرو
ارزان قیمت تر بودن و سرمای مطلوبی که به همراه دارد، رایج تر از کولر های گازی می باشد. اغلب با 

آبی حتماً شروع فصل تابستان استفاده از کولر های آبی متداول تر می شود. قبل از استفاده از کولر 
با راهنمایی یک تعمیرکار حرفه ای کولر آبی تمامی قطعات کولر آبی عیب یابی شود و قبل از روشن 

 .کردن کولر آبی از سالمت و ایمنی کولر اطمینان حاصل کنید

پیدا کردن یک فرد متخصص در زمینه تعمیر کولر آبی در تهران شاید برای خیلی ها دشوار و سخت 
ردن منبعی مطمئن که بتواند مشکل آنها را در کوتاه ترین زمان ممکن و به بهترین می باشد و پیدا ک

شکل برطرف نماید آسان نیست لذا بهتر است بدانید اطالعات و مشخصات تماس افراد فنی و 
را می توانید از طریق سایت فنی کارا انتخاب  تعمیر کولر آبی در تهران متخصص در زمینه

تعمیر کولر آبی در  سایر شهر ها نیز خدمات ارائه می دهد. شما می توانید برای فنی کارا در  نمایید.
 .و مشهد و سایر شهرها نیز افراد متخصص را در سایت بیابید کرج
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 :ارائه می دهد عبارتند از  ولر آبی در سایت فنی کاراخدماتی که افراد تعمیر کار ک

 تعمیر حرفه ای کولر آبی در سریع ترین زمان ممکن بصورت شبانه روزی تهران 
 تعویض کردن تسمه کولر آبی توسط تعمیر کار ماهر کولر آبی در تهران و شبانه روزی 
 تعویض کردن پمپ آب کولرهای آبی با نازلترین قیمت 
 بی در محل توسط متخصصین ماهرتعمیرات کولرآ 
 تعویض یا تعمیر موتور کولر آبی به صورت تضمینی و در سریع ترین زمان 
 تعمیرات کولر آبی فوری تهران 
 سیم کشی کولرآبی تهران 
 سیمکشی کولرآبی توسط تعمیرکار کولر آبی در تهران 
 تعویض سیم کشی کولرآبی با ضمانت در سریع ترین زمان با کمترین هزینه 
 تعویض پمپ خراب و سوخته کولر آبی توسط تعمیرکار کولر آبی در محل 
 سیم کشی کولر آبی تهران بصورت شبانه روزی 
 تعمیرات کولر آبی تهران شبانه روزی و با کمترین هزینه 

 
پمپ کولر آبی همانند قلب آن عمل می کند که وظیفه خنک نگه داشتن محفظه کولر و جلوگیری از 

  داغ شدن موتور را به عهده دارد



 عوامل مؤثر بر قیمت تعمیر کولر آبی در تهران

مؤثر است که تعمیر کار کولر آبی با در نظر گرفتن  قیمت تعمیر کولر آبی ینه وعوامل مختلفی بر هز 
 :آنها اقدام به قیمت دهی میکند از جمله موارد عبارتند از

 تعمیر پمپ کولر 
 تعویض پمپ کولر 
 تعویض سیمکشی 
 تعمیر سیم کشی 
 تعمیر موتور 
 تعویض سیم پیچ موتور 
 مدت زمان انجام کار 
 هزینه رفت و آمد 
 و... 

، ابتدا فنی کار مورد نظر خود را خدمات تعمیر کولر آبی در اصفهان برای اطالع از تعرفه انواع :توجه
انتخاب کرده و پس از هدایت به صفحه وی، شما می توانید اطالعاتی از قبیل شماره و نحوه عملکرد 

این شخص را بر اساس رضایت سنجی مشتریان قبلی مشاهده و با نزدیکترین تعمیرکار کولر آبی 
 .درخواست خود را ثبت نمایید

 اتحادیه تعمیر کولر آبی

صورتی که تعمیر کار کولر آبی برای سرویس کولر آبی شما مراجعه کرده و کار خود را به خوبی  در
انجام نداده و شما از کیفیت کار وی رضایت ندارید و یا هزینه زیادتری از شما دریافت کرده میتوانید 

م قیمت های از طریق اتحادیه تعمیر کولر آبی شکایت خود را پیگیری نمایید.همچنین برای استعال
 .تعمير كولر آبي در تهران می توانید از طریق اتحادیه تعمیر کولر آبی در تهران این کار را انجام دهید

اتحادیه " اتحادیه تعمیر کولر آبی در تهران با این نام فعالیت نمی کند و خدمات این صنف زیر نظر
 .ه شده استمی باشد. اطالعات تماس این اتحادیه در ادامه آورد "آهنسازان

 نام اتحادیه تعمیر کولر آبی: اتحادیه آهنسازان 
 77603617 - 77603618 :تلفن 
 طبقه دوم 123خیابان انقالب بین پیچ شمیران و پل چوبی خیابان صفی علیشاه پالک  :آدرس 
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درصورت وجود هر گونه مشکل در زمینه تعمیر کولر آبی، می توانید از طریق اتحادیه آهنسازان تهران 

  .اقدام نمایید

 نکاتی درباره نحوه سیم کشی کولر آبی

کلید کولر آبی یک کلید سه پل است که شامل کلید پمپ آب، کلید دور تند و دور کند کولر آبی و 
کلید موتور کولر آبی می باشد که کلید پمپ آب جهت راه اندازی پمپ کولر آبی و آبرسانی به پوشال 

از کلید دور  های کولر در نظر گرفته شده است و کلید موتور برای روشن کردن موتور کولر می باشد و
تند و دور کند کولر همان طور که از اسم آنها مشخص است برای زیاد و کم کردن دور موتور کولر آبی 

 .مورد استفاده قرار می گیرد

رشته سیم مفتولی هستند که هر کدام از این سیم ها به یکی از سوکت  4کابل های برق کولر شامل 
با سیم کشی کولر آبی یک نکته مهم که حائز اهمیت  های پشت کلید کولر وصل می شود. در رابطه

می باشد این است که سیم نول کولر و نول اصلی مربوط به برق منزل را بدون اینکه بخواهیم به 
سوکت پشت کولر متصل کنیم، می توان بهم وصل کرد در واقع نیازی نیست سیم های نول به کلید 

حتماً باید به شیوه درست و استاندارد صورت گیرد اگر متصل گردند. سیم کشی کولر مهارتی است که 
دانش فنی در این زمینه ندارید حتماً کار سیمکشی کولر آبی خود را به یک تعمیر کار کولر آبی 

 .متخصص و ماهر بسپارید تا از بروز حادثه جلوگیری کرده باشید



ز طریق همین سایت لیست مناطقی که می توانید اطالعات تعمیرکار کولر آبی تهران را ا
 مشاهده بفرمایید

  ،تعمیر کولر آبی در تهران در شمال غرب تهران، غرب تهران، شمال شرق تهران، شرق تهران
، 7(، منطقه 1(، منطقه یک )2، منطقه دو )3، منطقه 6مرکز تهران، جنوب تهران، منطقه 

ساعی، خیابان : )مرکز تهران(، محدوده پارک 6، منطقه 11، منطقه 8، منطقه 5منطقه 
آرژانتین، امیرآباد، بهجت آباد، خیابان ایرانشهر، خیابان دانشگاه تهران، محدوده پارک الله، 

خیابان جمالزاده، خیابان شیراز، شریعتی، عباس آباد، خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم 
ان جهاد، مقام، محدوده فاطمی، سنایی، بلوار کشاورز، قزل قلعه، کریم خان )کریمخان(، مید

 .خیابان گاندی، یوسف آباد، میدان فاطمی )میدان جهاد(، نصرت، ستارخان
  در )شمال تهران(، خیابان شهید کالهدوز، اختیاریه، جردن، خیابان دولت، بلوار  3منطقه

نلسون ماندال، دیباجی، ولیعصر، ظفر، سید خندان، دروس، امانیه، پاسداران، خیابان آفریقا، 
شهرک فجر )شهرک والفجر(، میرداماد، کاوسیه )کاووسیه(، دستگردی، ونک، قلهک، باقرخان، 

: )شمال شرق(، اقدسیه، جماران، باغ فردوس، 1احتشامیه، داودیه )داوودیه(، منطقه 
امامزاده قاسم، تجریش، دارآباد، الهیه، دزاشیب، ازگل، اوین، شهرک نفت، چیذر، زعفرانیه، 

 .کاشانک، دربند، نیاوران، درکه، محمودیهشهرک محالتی، فرمانیه، قیطریه، 

 
  تعمیر کولر آبی غرب تهران؛ فوری و سیار



سایر مناطقی که می توانید از طریق این سایت اطالعات افراد تعمیرکار کولر آبی تهران را 
 مشاهده نمایید

  ،آبک، ولنجک، آجودانیه، کامرانیه، سوهانک، باغ شاطر، فرشته، شمیرانات، احتسابیه
اسدآبادی، جعفرآباد، اراج، جوستان، اسدآباد، شهرک البرز، حدادیه، خیابان جمال الدین 

آباد باال، حدیقه، شهرک ابوذر، حصارک، شهرک چمران، شهرک دانشگاه، رحمان آباد، رستم
شهرک طالقانی، شهرک الله، سامیان، شهرک قائم، سعدآباد، صاحبقرانیه، ولی عصر، شهرک 

 .صدف، الرک، شهرک گلها، منظریه، عباسیه، گالبدره، جمال آباد
  غ فیض، آيت هللا كاشانی، جنت آباد، اشرفی اصفهانی، در شمال غرب تهران، با 5منطقه

شاهین، شهرک کوهسار، شهران، بلوار فردوس، سازمان برنامه، شهرک آپادانا، شهرک 
اندیشه، شهر زيبا، شهرک اکباتان، کن، شهرک فجر )والفجر(، کوی بیمه، سولقان، کوی ارم، 

جاره دار، باغ صبا، ارامنه، سهروردی، در مرکز تهران، امجدیه، ا 7مهران، سردار جنگل، منطقه 
حشمتیه، خاقانی، حقوقی، دبستان، بهار، قصر، خواجه نصیر، مطهری، سبالن، عشرت آباد، 

، انبارنفت، 11نظام آباد، کاج، شهید قندی، نامجو، نیلوفر، خیابان گرگان، هفت تیر، منطقه 
یابان جمهوری، شیخ هادی، آگاهی، خیابان آذربایجان، حشمت الدوله، اسکندری، امیریه، خ

میدان منیریه، محله عباسی، خیابان خرمشهر، امیربهادر، انقالب، خیابان هالل احمر، 
 فروزش، فلسطین، قلمستان، میدان حر

 :و اما خدمات تعمیر کولرآبی در سراسر تهران

 تعمیرکار سیار کولر آبی در تهران 
 تعمیرات کولر آبی در تهران 
 تعویض پولی کولر آبی 
 عمیر کولر آبی تهران با کمترین قیمتت 
 تعمیر کار ماهر کولر آبی تهران 
 تعمیر کولر آبی تهران با حضور سریع در محل و رفع عیب تضمینی 
 تعمیرات انواع کولرآبی در سریع ترین زمان 
  ساعته ۲۴تعمیر کولرهای آبی 
 تعویض کفی کولر آبی 



 
  تعمیرکار کولر آبی شرق تهران در حال تنظیم تسمه به دور پولی

 ا تعمیر کولر آبی کدام مقرون به صرفه است؟تعویض ی

اگر قصد تعمیر کولر آبی خود را دارید و متوجه هر گونه ایراد فنی در آن شدید حتماً با یک تعمیرکار 
کولر آبی مشورت کنید میزان هزینه تعمير كولر آبي خود را برآورد کنید اگر میزان هزینه برای تعمیر 

بود که بخواهید آن را تعویض کنید نسبت به تعمیر کولر آبی خود  قطعه معیوب کمتر از آن مقداری
اقدام کنید ولی در صورتیکه اختالف تعمیر و تعویض آن قطعه جزئی بود حتماً آن قطعه را عوض 

 .نمایید تا در آینده هزینه ی بیشتری بابت تعمیر کولر آبی پرداخت نکنید

 عمده ترین پرسش های تعمیر و نگهداری کولر آبی

استفاده از وسایل غیر استاندارد در هنگام نصب کولر، خطرات ناشی از برق گرفتگی را افزایش می 
دهد. از این رو جهت نصب، نگهداری و تعمیر کولر آبی به شما پیشنهاد می کنیم که حتماً درخواست 

 .نماییدخود را با افراد باتجربه از یک منبع معتبر، که تخصص کافی در این زمینه دارند ثبت 

 :سؤاالت متداولی که قبل از دریافت خدمات کولر اکثراً مطرح می شود

 تعمیر چه برندهایی از کولر توسط متخصصین سایت فنی کارا انجام می شود؟ ❓



خدمات تعمیر کولر آبی تهران در انواع برندهای انرژی، الکترواستیل، ارج، آبسال، سپهر الکتریک،  ��
... بصورت شبانه روزی با کمترین قیمت و در سریع ترین زمان توسط افراد میشا، جهان افروز، فلر و

 .تعمیرکار کولر سایت فنی کارا انجام می شود

 چه زمانی باید برای تعمیرات کولر آبی اقدام کنیم؟ ☝

در صورت کاهش سرما، وجود سرو صدا و یا مشکل در عملکرد کولر بهتر است که سیستم شما  ��
ر حرفه ای، بررسی و عیب یابی گردد تا از بروز مشکالت جدی در آینده جلوگیری توسط یک تعمیرکا

 .شود

 چرا باید تعمیر و تعویض تسمه، توسط تعمیرکار کولر آبی انجام شود؟ ��

در هنگام نصب تسمه ی کولر، باید استانداردهای الزم رعایت شود. )نه زیاد سفت و محکم، نه  ��
ه نمی توانید به صورت اصولی تسمه را تنظیم کنید، حتماً از تجربیات زیاد ُشل و رها( در صورتی ک

 .افراد تعمیرکار کولر در تهران استفاده نمایید

 

 


