
در این صفحه، شما را با نحوه ثبت سفارش آنالین در سایت فنی کارا و دسترسی سریع به اطالعات 
 .در تهران و دیگر شهرها آشنا خواهیم نمود خدمات تعمیر کولر گازی تماس ارائه دهندگان

 فهرست مطالب صفحه تعمیر کولر گازی تهران

 تعمیر کولر گازی در تهران 
 نحوه محاسبه قیمت تعمیرات کولر گازی 
 مشکالت رایج کولر گازی 
  آدرس اتحادیه خدمات کولر گازی  
 برندهای مختلف تعمیر انواع کولر گازی در  
 سفارش آنالین تعمیرکار کولر گازی از فنی کارا 
  تعمیر کولر گازیچند پرسش و پاسخ در زمینه 
 تعمیر یا تعویض کولر گازی کدام بهتر است؟ 
 دانلود نسخه pdf اطالعات تعمیر کولر گازی 

 تعمیر کولر گازی در تهران

مشکل شما را برای پیدا  تعمیر کولر گازی تهران ی در زمینهسایت فنی کارا با ارائه لیست افراد فن
حل کرده است، که شما با مشاهده ی این صفحه به  مطمئن کردن شماره های افراد متخصص و

تمامی مشخصات و اطالعات الزم برای ثبت درخواست تعمیر کولر گازی در تهران دست خواهید 
 .یافت



 
  ساعته توسط تعمیرکاران سیار کولر گازی در تهران 24ت تعمیرات کولر خدما

 :با ثبت درخواست تعمیر کولر گازی در تهران می توانید از خدمات ذیل بهره مند شوید

 تعمیرات شبانه روزی کولر گازی 
 ثبت سفارش رایگان با تعمیرکار اسپیلت در تهران 
 ت کولر گازیدریافت سریع شماره تلفن تعمیرا 
 در سراسر تهران تعمیرات تخصصی کولر گازی 
 عیب یابی و تعمیر کندانسور کولر گازی 
 تعمیرات برد کولر اسپیلت 
 رفع عیوب سیم کشی کولر گازی 
 تعمیرات بلوور فن کولر 
 تعمیر کولر اسپلیت تکنسین حرفه ای 
 تعمیر رادیاتور کولر گازی 
 رفع خرابی و تعمیر پنل کولر گازی 
 تعمیر موتور کولر گازی 
 روغن کاری و تعمیر کولر گازی پرتابل 
 خدمات لوله کشی کولر گازی به صورت تضمینی 
 به محل تعمیرکار سیار کولر گازی اعزام نزدیکترین 



 تعویض قطعات فرسوده توسط تعمیرکار کولر گازی تهران 
 همراه با شارژ گاز به صورت ایمن تعمیر فوری کولر گازی 
 عمیر کار کولر گازی در محل با قیمت مناسبحضور فوری ت 

 
  ت در تهرانرفع فوری خرابی کولر گازی با تعمیرکار اسپیل

می توانید اطالعات مورد نیاز خود، از قبیل اسامی افراد  تعمیرات انواع برند کولر در مشهد جهت
د نیاز را به صورت کامل در صفحه مخصوص به تعمیر کار کولر به همراه عکس و دیگر مشخصات مور 

 .آن دنبال کنید

 نحوه محاسبه قیمت تعمیرات کولر گازی

تهران مؤثر می باشد، از نوع برند کولر گازی گرفته تا نوع  هزینه تعمیر کولر گازی عوامل مختلفی بر
دارد. بهتر است برای تعمير كولر گازي از دانش و  تعویض خرابی و یا تعداد قطعاتی که نیاز به

تجربیات یک متخصص حرفه ای کمک بگیرید تا از دوباره کاری و پرداخت هزینه های اضافی در آینده 
 جلوگیری نمایید.

 

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


در اینجا به صورت تیتروار سعی کردیم که مهم ترین عوامل مؤثر بر هزینه تعمیر کولر گازی در تهران  
 :را نام ببریم

 نوع برند کولر گازی 
 تعداد قطعاتی که نیاز به تعویض و یا تعمیر دارند 
 هزینه شارژ گاز تکمیلی 
 کیفیت کار تعمیر کار کولر گازی تهران 
 مدت زمانی که فنی کار صرف تعمیر کولر گازی میکند 
 (روز/ شب) زمان ارائه خدمان 
 هزینه رفت و آمد 
 و... 

 
  .هزینه تعمیرات کولر اسپلیت با کولر گازی پنجره ای به خاطر ساختار و قطعات آنها متفاوت است

مناسب به ویژه در شهرهای بزرگ امری بسیار دشوار است.  قیمت یرکار مطمئن وجستجوی یک تعم
به همین جهت در سایت فنی کارا شما می توانید اطالعات افرادی را مشاهده کنید که عملکرد آنها، 

قبالً توسط کاربران دیگر رضایت سنجی شده و بر اساس تخصص و مهارت های الزم توانسته اند 
کولر گازی  تعمیر د. از این رو شما می توانید، با اطمینان خاطر جهت دریافت خدماتامتیاز کسب کنن

 .از طریق همین سایت اقدام نمایید در کرج

https://fanikara.com/karaj/gascooler-repair/
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 مشکالت رایج کولر گازی

از سایت فنی کارا در شهرهای  خدمات کولر زم برای دریافتبهتر است قبل از هماهنگی های ال
مختلف، ابتدا تمامی خرابی های دستگاه خود را به دقت شناسایی کنید. این شناخت و آشنایی با 

درخواست  تعمیرکار کولر گازی در اصفهان مشکل کولر، سبب می شود بتوانید به سرعت به بهترین
 .داده و به وی در امر تعمیر کمک نمایید

 :مشکالت شایع که در هنگام استفاده از کولر گازی با آن مواجهید 

 روشن نشدن کولر گازی دالیل متعددی می تواند داشته باشد.  :روشن نشدن کولر گازی
، سیم خازن جهت عیب یابی دستگاه، بهتر است قطعات الکتریکی نظیر همیشه در گام اول

های رابط، رله حرارتی، دوشاخه برق و کلید چند وضعیتی )کلید فن( و یا ریموت را بررسی 
 .بودن هر کدام از این بخش ها میتواند منجر به روشن نشدن کولر گردد معیوب کنید؛ زیرا

 
ن خازن می تواند دلیل روشن نشدن کولر گازی باشد، که باید حتماً توسط تعمیرکار کولر سوخت

 .بررسی و تست گردد
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دیگر مشکل شایع در استفاده از کولر گازی، خرابی اجزای مکانیکی  :خرابی اجزای مکانیکی کولر گازی
، پروانه اواپراتور، سینی کمپرسور رایر،آن می باشد که شامل کندانسور یا همان رادیاتور، فیلتر یا د

 تعمیرکار کولر گازی زیر کولر، فیلتر خروجی هوا، لوله مویین می باشد. برای رفع این مشکل از یک
 .متخصص کمک بخواهید

 تنظیم نبودن ترموستات یا بیش از حد شارژ کردن گاز  :تنظیم نبودن ترموستات در کولر گازی
ب می شود. در این موارد می توانید، از سینی کولر استفاده اواپراتور، سبب سرریز شدن آ

 .کنید که در قسمت زیرین این سیستم سرمایشی تعبیه شده است

کولر گازی می باشد که معموالً در  یونیت خارجی در کولرهای دو تکه کندانسور و کمپرسور همان :نکته
انبساط بخش داخلی دستگاه می باشند،  فضاهای باز نصب می گردند. واحد اواپراتور یا تبخیر و شیر

که در صورت خرابی باید حتماً توسط یک تعمیرکار کولر گازی مورد عیب یابی و بررسی قرار گیرند؛ زیرا 
 .بوده و نیاز به دانش و تجربه دارد تخصصی تعمیرات آنها

 
  بررسی و تعمیرات کمپرسور کولر گازی دو تیکه در تهران

 



 آدرس اتحادیه خدمات کولر گازی

حل رضایتی نداشته باشید، می در م تعمیرات کولر گازی خدمات انجام شده و یا هزینه چنانچه شما از
دارای مهر و نام فنی کار به هنگام تحویل کار، مشکل خود را در مرحله  ریز فاکتور توانید با دریافت

اول از طریق واحد شکایات سایت و در صورت رفع نشدن با مراجعه به اتحادیه حل نمایید. همچنین 
اتحادیه کولر  راد فنی می توانید، با شمارهدقیق خدمات ارائه شده توسط این اف نرخ جهت اطالع از

که با نام "اتحادیه صنایع برودتی تهویه مطبوع و لباسشویی" فعالیت می کند تماس  گازی تهران
 .گرفته و شکایت خود را ثبت نمایید

 -کوچه جوادی  -خ نور محمدی جنوبی  -خیابان شهید برادران قائدی  -خیابان سعدی شمالی  :آدرس
 11پالک 
 77619065  :تلفن

 تعمیر انواع کولر گازی در برندهای مختلف

با جذب افراد فنی مجرب، که در زمینه عیب یابی و تعمیر انواع برند کولر گازی  سایت فنی کارا
تخصص دارند سعی کرده تا در شهرهای بزرگ بتواند خدمات جامعی در اختیار کاربران قرار دهد. شما 

، می توانید به مشخصات آنها بدون پر کردن هیچ فرمی تعمیرکار کولرشماره تلفن  با یک تماس با
 .دسترسی پیدا کنید و خیلی سریع کولر خود را در هر برندی که هست تعمیر نمایید



 
  تعمیر و نصب کولر گازی در انواع برندها با فنی کارا

، میتسوبیشی (TCL) ، تی سی ال(OMGENERAL) با برندهای او ام جنرال تعمیر کولر گازی برای
، (HISENSE) ، هایسنس(TRUST) ت، تراس(HITACHI) الکتریک، کولر گازی سامسونگ، هیتاچی

، (OGENERAL) ، تعمیر کولر گازی اجنرال(Haier) ، هایر(GREE) ، گری(Panasonic) پاناسونیک
، (GALANZ) ، وست پوینت، گاالنز(KENWOOD) ، کن وود(TOSHIBA) ، توشیبا(CARRIER) کریر
یشی دایا، تاچی ایر، ، میتسوب(ASR) ، ای اس آر(BOSCH) ، بوش(UTEX) ، یوتکث(MIDEA) مدیا

، ایر جنرال، (ACSON) ، تعمیرات کولر گازی جنرال، اکسون(ARCELIK) تک الکتریک، آرچیلیک
و تعمیر کولر  (LENNOX) ، لینکس(VESTEL) ، وستل(TULIPS) ، تولیپس(TECHWOOD) تکوود

راد فنی را گازی ال جی در تهران می توانید با مراجعه به سایت فنی کارا اطالعات و مشخصات اف
 .بیابید

 

 

 



 تعمیرکار کولر گازی از فنی کارا سفارش آنالین

نیاز به صرف زمان و هزینه زیادی  تعمیر کولرگازی برای پیدا کردن یک فنی کار متخصص در زمینه
نیست. کافیست به سایت فنی کارا مراجعه نمایید و از قسمت جستجوی افراد فنی، شهر و سرویس 

عملکرد  کنترل کیفیت د. پس از تحویل کار از طریق سیستم رضایت سنجیمورد نظر را انتخاب کنی
فنی کار انجام میشود و نظر مشتری ارتباط مستقیم با امتیاز دهی به فنی کار دارد، که اگر از حد مجاز 

 .کمتر باشد از ثبت آگهی وی در سایت جلوگیری می شود

 
ثبت سفارش آنالین تعمیر کولر گازی در غرب تهران محدوده تهرانسر، باغ فیض و... در وب سایت 

  فنی کارا

سایت فنی کارا با دسته بندی مناطق تحت پوشش هر تعمیرکار در زمینه های گوناگون در نظر دارد 
، امکان رفت و آمد جهت تعویض قطعات یا عیب یابی هزینه و زمان که عالوه بر صرفه جویی در

غرب، مجدد آن را برای شما آسانتر نماید. از این رو چنانچه درخواست شما برای یکی از مناطق شرق، 
شمال، جنوب و مرکز تهران در نزدیکی میدان ولیعصر، پارک وی، تهرانپارس، پونک، شهرک اکباتان، 

فوری به محل،  اعزام تعمیرکار کولر گازی سعادت آباد، شهرک غرب، میرداماد، نیاوران و... باشد با
 .خدمات تضمینی و با قیمت مناسب دریافت نمایید



 یر کولر گازیچند پرسش و پاسخ در زمینه تعم

شایع در استفاده از کولر گازی که بخش عمده درخواست  مشکل در این قسمت به معرفی چند
ایراد  مشتریان را تشکیل می دهد می پردازیم و به شما پیشنهاد می کنیم در صورت مشاهده هر گونه

در این  کولر تعمیرکار در کولر، چنانچه تعمیر آن نیاز به تخصص و مهارت داشت حتماً با یک فنی
 .زمینه مشورت نمایید

 

 مشکل بلند بودن صدای کولر بر اثر چیست؟

کولر گازی به درستی کار می کند ولی متاسفانه صدای آزاردهنده ای دارد، این مشکل می تواند بر اثر 
با اندکی  نصب کولر گازی نصب نامناسب کولر گازی باشد. به همین دلیل توصیه می شود، در هنگام

را بیابید تا بعداً مجبور به پرداخت هزینه های اضافی و  متخصص بیشتر فردی مطمئن وتحقیق 
 .مشکالتی از این قبیل نشوید

 
  عیب یابی صدای آزار دهنده و تعمیرات اسپیلت در تهران

 



 چرا کولر گازی سرد نمی کند؟

کولر گازی روشن است ولی سرمایی ندارد، این مشکل می تواند از گاز مبرد، دریچه ها، ترموستات، 
اول ابتدا وضعیت تمیز بودن فیلترها را بررسی کنید؛  و یا فیلتر باشد. در گام موتور سیم های رابط،

زیرا کثیفی آنها سبب می شود تا جریان هوا مسدود شود و عمل پرتاب هوای خنک به درستی انجام 
 .نگردد در نتیجه سیستم خنک کننده به درستی کار نمی کند

 

 در صورتیکه کولر گازی نشتی آب داشته باشد چه باید کرد؟

 نشتی کولر گازی .ر گازی را جدی بگیرید و هرچه سریع تر راه حلی برای آن پیدا کنیدنشتی آب در گول
می تواند بر اثر مسدود بودن لوله تخلیه و یا احتمال جرم گرفتن سینی تخلیه باشد. احتمال دیگری 

ن و است، که با باز کردن لوله ی آ پمپ تخلیه که می تواند منجر به نشت در کولر شود از کار افتادن
 .تعمیر یا تعویض کردن بخش های معیوب این مشکل برطرف می شود

 تعمیر یا تعویض کولر گازی کدام بهتر است؟

سال می باشد. اگر عمر دستگاه شما که  15 تا 10 از نظر متخصصین کولر گازی عمر مفید کولر بین
به فکر خرید کولر گازی جدید  تعمیر دچار مشکل شده بیش تر از این بازه باشد؛ بهتر است به جای

 .باشید، چون هزینه خدمات سرویس و نگهداری برای کولر با عمر باال مضاعف خواهد بود



 
  تعمیر یا تعویض کولر گازی کدام بهتر است!!؟

در صورتی که زمان زیادی از تعمیر کولر گازی شما نگذشته اما باز هم درست کار نمی کند،  :توجه
 .بهتر است به فکر تعویض آن باشید و به مخارج خود هزینه دوباره و چند باره کولر را اضافه نکنید

 مهم ترین دالیل تعویض کولر گازی قدیمی

کولر گازی شما به اتمام رسیده است و هزینه زیادی را بابت پول برق پرداخت می کنید،  عمر مفید اگر
را با هم بررسی خواهیم  تعویض کولر گازی بهتر است آن را تعویض نمایید. در ادامه چند دلیل اصلی

  .نمود

 بیشتری نسبت به  مصرف برق والً کولر گازی های قدیمیمعم :صرفه جویی در مصرف انرژی
مدل های جدید خود دارند که با تعویض آنها عالوه بر جلوگیری از پرداخت هزینه های بی 

دستگاه می گردد، می توانید در مصرف انرژی صرفه جویی نمایید.  تعمیر جهتی که صرف
ژی را باال می برند و شما را متحمل کولرهای قدیمی با کارکرد باال و معیوب هزینه مصرف انر

 .پرداخت هزینه های گزاف قبوض می کنند
 از دیگر مزیت های تعویض کولر گازی قدیمی، می  :کاهش هزینه تعمیر و نگهداری کولر

توان به مراقبت کمتر و کاهش هزینه سرویس و نگهداری آن اشاره کرد که با توجه به 
 .ر نیاز به روغن کاری و تعمیر دستگاه پیدا می کنید، کمتخدمات کولر در تهران تعرفه های



 عالوه بر این موارد کولر گازی جدید با ظاهری زیبا، جایگزین کولر قدیمی با ظاهری  :زیبایی
 .پوسیده و زنگ زده می شود و این زیبایی محیط را برای شما دو چندان می کند

 

 


