
 با همراهی شما کاربران گرامی در این صفحه قرار است به معرفی خدمات افراد متخصص در زمینه
و دیگر اطالعات مورد نیاز، که جهت ثبت درخواست با نزدیکترین  سرویس کولر آبی در مشهد

سرویس کار کولر به آن نیاز دارید بپردازیم. بنابراین به دقت مطالب موجود در این صفحه را دنبال 
 .نمایید

 لیست مطالب صفحه سرویس کولر آبی مشهد

 خدمات سرویس کولر آبی در مشهد 
 عوامل مؤثر برهزینه سرویس کولر آبی در مشهد 
 مراحل سرویس کولر آبی در مشهد 
 اهمیت راه اندازی و سرویس دوره ای کولر آبی 
  سرویس کولر آبی مشهد با فنی کارا 

 خدمات سرویس کولر آبی در مشهد

و تعویض قطعات توسط سرویس کار کولر آبی مشهد سبب  عیب یابی بررسی کولر قبل از اقدام به
د و به صورت واضح و شفاف آن را به می شود، تا شما به سرعت مشکل اصلی دستگاه خود را پیدا کنی

افراد متخصص شرح دهید. از این رو این اطالعات، منجر به دریافت خروجی بهتر به ازای خدمات 
که عالوه بر صرفه جویی در زمان، شما را از  می گردد سرویسکار کولر در مشهد ارائه شده توسط

 .داردگزاف تعمیر و سرویس در آینده باز می  های هزینه پرداخت



 
  سیم کشی موتور در محل به کمک متخصص سرویس کولر آبی در مشهد

موتور و تعویض قطعات در محل، خدماتی همچون جابه جایی و راه  سرویس ید عالوه بردقت نمای
هم مهارت دارند انجام می گردد.  نصب اندازی کولر نیز توسط برخی از افراد سرویسکار، که در زمینه

و دیگر شهرهای بزرگ و نیز ثبت درخواست اینترنتی  شماره نصاب کولر آبی در تهران درصورت نیاز به
 .رایگان، می توانید از طریق همین سایت اقدام کنید
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 :مات قابل ارائه توسط سرویس کار کولر آبی در مشهدنگاهی کوتاه به لیست خد

 سرویس دوره ای کولر آبی مشهد 
 رفع ایرادات موجود در موتور کولر آبی 
 رفع عیب سیم کشی و زنگزدایی کولر آبی 
 روغن کاری موتور، یاتاقان و تسمه ی کولر 
 رفع نشتی و سوراخ بدنه کولر به کمک قیرگونی 
 ع برندهای ایرانی و خارجیانوا سرویس کولر آبی مشهد در 
 عایق بندی تضمینی بدنه توسط سرویس کار کولر آبی سیار مشهد 
 سرویس کار ماهر کولر آبی در مشهد رفع شوره کولر توسط 
 برطرف کردن بوی نامطبوع پوشال های کولر 
 تعویض بدنه ی پوسیده یا زنگ زده کولر 
 فوری و تضمینی سرویس کولر آبی مشهد 
 ه و کفی کولر آبیتعویض تسمه پوسید 
 عیب یابی و سرویس پمپ آب کولر 

 
  .ستفاده از روغن های مرغوب، عمر قطعات کولر خود را تا دو برابر افزایش دهیدبا ا 

 



 عوامل مؤثر بر هزینه سرویس کولر آبی در مشهد

 ، مشهد دوام، آبسال(ELECTROSTEEL) با برندهای الکترواستیل هزینه سرویس کولر آبی در مشهد
(Absal)سپهر الکتریک ، (SepehrElectric)ارج ، (Arj)جهان افروز ، (JahanAfrooz)انرژی ، 

(Energy)میشا ، (Misha)جبال ، (gebal)فلر ، (Feller)نسبت به هم فرق دارد. به طور کلی  ... ، پالر
و یا سرویس دارند و  تعویض با توجه به تعداد قطعاتی که در هر کدام از برندهای فوق، نیاز به

همچنین میزان مسافت طی شده جهت حضور در محل و یا در مواردی که کولر نیاز به سیم کشی 
 .مجدد دارد، هزینه متغیر است

ارائه خدمات و دیگر عواملی که ممکن است مختص همان شرایط تغییراتی  زمان عالوه بر موارد فوق،
 نرخ آبی مشهد ایجاد کند، سبب می شود که نتوان در مقدار مبلغ دریافتی توسط سرویسکار کولر

مشخصی را جهت عیب یابی دستگاه تعیین کرد. معموالً افراد فنی با توجه به تجربه های خود بعد از 
اطالع دقیق از نوع مشکل کولر و بازدید از بخش های مختلف آن، قیمت تقریبی را برای شما برآورد 

 .می کنند

 
پرداخت بیعانه و استعالم هزینه سرویس کولر آبی در مشهد، امری اختیاری و توافقی بین شما و 

  .باشد افراد فنی می



در شهرهای مختلف، به شما این فرصت را می دهد تا  قیمت سایت فنی کارا با امکان مقایسه :توجه
، بتوانید از خدمات فنی کرجسرویس کولر آبی  به عنوان مثال به محض دریافت شماره متخصصین

 .نزدیکترین افراد در زمینه های مختلف همراه با قیمت مناسب بهره مند شوید

 مراحل سرویس کولر آبی در مشهد

بهتر است؛ هر یک از مراحل زیر را به دقت دنبال کنید و با تمرکز  سرویس کولر آبی برای راه اندازی و
 صوص آنها دارید، هر چه سریعتر جهت پیاده سازی هربر روی هر بخش چنانچه اطالعات فنی در خ

اقدام نمایید. اگر بنا به هر دلیلی نمی توانید به درستی این مراحل را اجرا کنید، در هر شهری  مرحله
تعمیر کولر  افراد فنی به عنوان نمونه در زمینه سرویس و شماره که باشید بالفاصله پس از تماس با

، می وب سایت فنی کارا و نیز تکمیل اطالعات مورد نیاز خود از طریق جستجو در آبی در اصفهان
 .توانید حل مشکل خود را به دست سرویسکاران ما بسپارید

 :ات سرویسکار کولر در مشهد شامل مراحل ذیل می باشداقدام

 شستشوی کفی و درهای کولر .1
 تعویض پوشال ها .2
 روغن کاری یاتاقان ها، موتور و تسمه کولر .3
 چک کردن تسمه کولر .4
 بررسی برزنت خروجی هوا .5
 نصب سایبان برای کولر .6
 بررسی آب دهی پمپ آب .7
 ... و .8
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وظیفه اصلی برزنت کولر آبی، جلوگیری از هدر رفتن انرژی و هدایت کردن جریان هوا می باشد که 

  .ر تماس با آب تعویض گرددبهتر است هر ساله، به دلیل پوسیدگی در اث

در تابستان، می توانید تا  سرویس کردن کولر آبی با اجرای درست هر یک از مراحل فوق هنگام :توجه
 .مفید دستگاه خود بیفزایید عمر چندین سال به

ارتباط در  از سوی شهروندان، به دلیل عدم اطالعات کافی و اما با توجه به باال بودن حجم سؤاالتی که
جهت عملکرد بهتر مطرح است، سبب شده تا این بخش را  مراحل سرویس کولر آبی با اهمیت اجرای

 .به پرسش و پاسخ های کوتاه در مورد آنها اختصاص دهیم

 چگونه می توان پوسیدگی پوشال های کولر آبی را به تعویق انداخت؟ ✅
شستشو کفی و درب های کولر به کمک یک فرچه ی مناسب جهت جرم گیری و از بین بردن خاک  ��

موجود در آنها، پوسیدگی پوشال ها را به تأخیر انداخته و با گذشت زمان و احساس بوی نامطبوع در 
 .پوشال های کهنه و فرسوده، باید سریعاً نسبت به تعویض آنها اقدام نمود

 سی میزان آب دهی پمپ آب کولر مهم است؟به چه دلیل برر  ✅
پمپ آب کولر اگر خراب باشد و یا به درستی کار نکند، دستگاه باد گرم می دهد و البته به موتور  ��

 .هم فشار زیادی وارد می کند که در نهایت منجر به سوختن آن خواهد شد



 با نصب سایبان چگونه می توان در مصرف آب صرفه جویی کرد؟ ✅
نیکه کولر در سایه خنک قرار داشته باشد، میزان آبی که در داخل آن وجود دارد کمتر و زما ��

 .همچنین دیرتر تبخیر می شود؛ لذا در مصرف آب با نصب سایبان می توان صرفه جویی کرد

 
تنظیم بودن یا نبودن تسمه در عملکرد کولر نقش بسزایی دارد، که در صورت شل شدن و یا 

  .پوسیدگی باید آن را تعویض نمود

 اهمیت راه اندازی و سرویس دوره ای کولر آبی

و منظم  دوره ای ت تأسیسات برودتی ساختمان تا حد زیادی ارتباط مستقیمی با سرویسعملکرد درس
 آنها دارد؛ از این رو جهت عملکرد بهتر کولر قبل از شروع فصل گرما، بهتر است برای دریافت خدمات

 و قابل اعتماد از یک منبع معتبر هر چه سریعتر اقدام کرده و راه اندازی آن را به افراد تضمینی
را در این زمینه به صورت حرفه ای  تخصصی ، که دوره های آموزشسرویسکار کولر آبی مشهد

گذرانده اند و آگهی آنها در سایت فنی کارا ثبت می باشد واگذار نمود، تا بتوان از خرابی های مجدد 
 .بسیاری در پایان هر دوره جلوگیری کرد

 

 



 :و اما با سرویس دوره ای کولر آبی به نتایج زیر می توان دست یافت

 باال بردن بازدهی کولر 
 باال بردن عمر مفید کولر 
 جلوگیری از خراب شدن قطعات کولر به مرور زمان 
 صرفه جویی در مصرف انرژی 
 جلوگیری از پرداخت هزینه های اضافی جهت سرویس کولر 

ً  :نکته برای سرویس کولر آبی در نظر گرفته شده؛ اولی در پایان فصل سرما و دومی  زمان دو معموال
و نگهداری کولر نقش  حفظ مربوط به راه اندازی دستگاه در تابستان می باشد که هر کدام از آنها در

 .به سزایی دارند

 
  سرویس کار کولر آبی مشهد در حال بررسی وضعیت موتور و رفع عیب آن در محل

 

 

 



 سرویس کولر آبی در مشهد با فنی کارا

ران، احمد آباد، کوهسنگی، وکیل آباد، در محدوده دالو سرویس کولر آبی در مشهد جهت نیاز به
قاسم آباد، ساختمان، میدان شهدا، رضاشهر، الهیه، امیریه، پیروزی، دستغیب، بلوار معلم، پنجتن، 
فکوری، بلوار فرهنگ، فرامرزعباسی، بنفشه، بلوار فردوسی، طالب، عبادی، عبدالمطلب، فلکه برق، 

 حه از وب سایت فنی کارا می توانید اطالعاتهفده شهریور و دیگر نقاط آن از طریق همین صف
 .را مشاهده نمایید سرویس کار کولر آبی مشهد

 عملکرد کلیه افراد فنی پس از گذراندن یک ماه دوره آزمایشی مورد ارزیابی تیم پشتیبانی وب سایت
عهد، نظم و قرار گرفته و پس از کسب امتیاز باال، در مواردی از قبیل تخصص در انجام کار، ت فنی کارا

 وقت شناسی و... مجاز به ثبت نام می باشند. از این رو با اطمینان خاطر از خدمات نزدیکترین
 .بهره مند شوید سرویسکار کولر در مشهد

 ...بیشتر بدانیم

 ساعات سرویس دهی در سایت فنی کارا به چه صورت می باشد؟ ✅
شب می باشد که برای اطالع  ۸صبح تا  ۸عمدتاً ساعت کار افراد سرویسکار کولر آبی مشهد از ��

 .دقیق تر می توانید، در صفحه مربوط به هر شخص اطالعات تماس و خدمات آنها را مشاهده نمایید

 آیا کولر آبی در انتقال ویروس کرونا مؤثر است؟ ✅
ه، تا کنون گزارشی مبنی بر تأثیر صد درصدی انتقال ویروس کرونا از طریق کولر آبی وجود نداشت ��

اما به طور کلی با باز نگه داشتن یک پنجره جهت تهویه مناسب و استفاده فرد آلوده از ماسک، می 
 .توان بدن خود را در برابر این بیماری مقاوم نگه داشت


