
در  خدمات تعمیر کولر گازی مشهد سعی کرده ایم در این صفحه اطالعات مرتبط و مفیدی را در زمینه
انواع برندها و همچنین شماره افرادی را که در این زمینه فعالیت می کنند، به شما ارائه کنیم. جهت 

مشاهده اطالعات بیشتر می توانید به صفحه افراد تعمیرکار کولر گازی در مشهد، با کلیک بر روی 
 .عکس آنها مراجعه نمایید

 راهنمای صفحه تعمیر کولر گازی مشهد

 خدمات تعمیر کولر گازی در مشهد با فنی کارا  
 عوامل تعیین کننده قیمت تعمیرات کولر گازی در مشهد 
 درخواست تعمیر کار کولر گازی مشهد از فنی کارا 
 اتحادیه تعمیرات کولر گازی مشهد 
 مهم ترین نکات در نگهداری و تعمیر کولر گازی 
 مناسب ترین زمان تعمیر وشارژ کولر گازی  
 علت وجود صدای نابه هنجار در کولر گازی 

 خدمات تعمیر کولر گازی در مشهد با فنی کارا

 رضایت سنجی تنها با شرط کسب نمره مجاز از طریق متخصصین کولر گازی در مشهد ثبت آگهی
یک صفحه اختصاصی در نظر مشتریان، در سایت فنی کارا انجام می گردد. برای آگهی هر فنی کار 

گرفته شده که شما اطالعات مربوط به وی را می توانید در آنجا دنبال نمایید و با اطمینان خاطر 
 .درخواست خود را ثبت کنید



 
  ثبت درخواست تعمیر کار کولر گازی مشهد در فنی کارا

، جداسازی و جابه جایی کولر گازی به محل دیگر شما را نیازمند خدماتی چون نصب، تعمیر عالوه بر
و  نصب کولر گازی در تهران شارژ گاز تکمیلی و لوله کشی می نماید. بالفاصله پس از ثبت سفارش

 .در سایت فنی کارا بهره مند شوید نصاب کولر دیگر شهرها، می توانید از خدمات

 :لیست خدمات تعمیرات کولر گازی در مشهد که توسط افراد فنی ارائه می گردد

 سفارش آنالین خدمات کولر گازی مشهد 
  ساعته 24تعمیر کولر گازی تخصصی در مشهد 
 لر گازیبه کارگیری روش های باال بردن بازدهی کو 
 برندهای ایرانی و خارجی تعمیر انواع کولر گازی در 
 ارتباط فوری با شماره تلفن تعمیرکار کولر گازی در مشهد 
 تعمیر وشارژ کولر گازی مشهد به صورت دوره ای 
 روغن کاری موتور توسط تعمیرکار کولر گازی مشهد 
 تعمیر کمپرسور کولر گازی به صورت تضمینی 
 ر گازیوکیوم کول تست فشار و 
 لوله کشی کولر گازی در مشهد 
 تعمیرات کولر گازی مشهد سیار 

https://fanikara.com/tehran/gascooler-installation/


 زنگزدایی بدنه کولر گازی فوری 
 در مشهد تعمیر کولر گازی اسپلیت 
 سیم کشی و تعمیر کولرگازی مشهد 
 تعمیر برد اینورتر کولر گازی مشهد 
 رفع نشتی و سوراخ بدنه کولر گازی 
 تعویض قطعات فرسوده کولر گازی عیب یابی و  
 رفع عیوب سیم کشی و نصب پنل داخلی کولر گازی 
 ادارات و منازل تعمیرات کولر گازی در مشهد فوری 

 
  رفع خرابی و تعمیر کولر گازی ال جی مشهد در محل

 عوامل تعیین کننده قیمت تعمیر کولر گازی مشهد

در محل از مشکل دستگاهتان به خوبی مطلع  تعمیر کولرگازی بهتر است قبل از حضور فنی کار جهت
 باشید؛ زیرا تأثیر عوامل مختلفی بر هزینه خدمات تعمیر کولر گازی در مشهد باعث شده تا نرخ آن

باشد، از این رو نمی توان مقدار ثابتی برای آن تعیین نمود. چنانچه شما از تجربیات یک  متغیر
 .مجدد نیست هزینه ایید، دیگر نیازی به پرداختمتخصص حرفه ای برای حل مشکلتان استفاده نم

 



 :از مهمترین عوامل تعیین کننده قیمت تعمیر کولر گازی موارد ذیل را می توان نام برد

 نوع برند کولر گازی 
 مدل و تعداد قطعات کولر گازی که نیاز به تعویض یا تعمیر دارد 
 هزینه مقدار شارژ تکمیلی 
 محل کیفیت ارائه خدمات کولر گازی در 
 تعمیر کولر گازی مدت زمان صرف شده جهت 
 هزینه ایاب ذهاب 
 و... 

 
  خدمات کولر گازی از طریق تماس با تعمیرکار کولر گازی در مشهداطالع از هزینه دقیق 

 برای چگونگی نحوه محاسبه قیمت خدمات کولر در دیگر شهرها می توانید در آدرس
 www.fanikara.comتعمیرکار کولر  پس از انتخاب سرویس مورد نظر و دسترسی به شماره افراد

و یا سایر شهرها، ابتدا با توجه به امتیاز آگهی افراد فنی بر اساس کنترل کیفیت عملکرد  گازی در کرج
، نزدیکترین فرد را انتخاب و سپس قبل از حضور تعمیرکار بر سر رضایت سنجی آنها از طریق سیستم

 .گی انجام کار با وی توافق نماییدهزینه و چگون
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 درخواست تعمیر کار کولر گازی مشهد از فنی کارا

 شارژ گاز خوب است بدانید سفارش تعمیر کولر گازی در سایت فنی کارا با برندهای مختلف به همراه
، عالوه بر مشهد در دیگر شهرها پذیرفته می گیج مانوفیلد و آمپری ،وزنی آن با استفاده از روش های

با مشاهده هر گونه ایراد فنی برای عیب یابی و رفع خرابی کولر در هر یک از برندهای  شود. بنابراین
، سامسونگ، (TOSHIBA) ، ال جی، بوش، تراست، هایسنس، توشیبا(Panasonic) پاناسونیک

 ، مک کوی(TCL) تی سی ال ،(Haier) یاتور، هایرریوکو، گری، تعمیر کولر گازی اجنرال، ایران راد
(McQuay)او ام جنرال ، (OMGENERAL)تعمیر کولر گازی اسپلیت گاناسونیک، لنوکس، هیتاچی ، 

)HITACHI(مدیا ،) MIDEA( تعمیرات کولر گازی در اصفهان و...می توانید با شماره متخصصین 
 .تماس گرفته و از خدمات فوری آنها بهرمند شوید

 
  درخواست نزدیکترین تعمیر کار کولر گازی مشهد جهت شارژ گاز با دستگاه آمپرمتر

و سرویس با کیفیت مطلوب و فوری در  تعمیر مشهد شامل نصب، خدمات تخصصی کولر گازی
مناطق طبرسی، بلوار نامجو، بلوار وکیل آباد، عبدالمطلب، قاسم آباد، احمدآباد، موسوی قوچانی، 

هفت تیر، فرامرز عباسی، الدن، پیروزی، صیاد شیرازی، معلم، فلسطین، کالهدوز، کوهسنگی، کوثر، 
و تضمینی همراه  ساعته 24 رضا و... به صورتشهید بهشتی، سید رضی، دانشجو، امام خمینی، امام 

فنی کار کولر گازی در  با تحویل ریز فاکتور به مشتریان پس از اتمام کار و رضایت سنجی از عملکرد
 .می گردد ارائه مشهد
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 اتحادیه تعمیر کولر گازی مشهد

مواردی از قبیل قیمت نتواند انتظار شما را از نحوه ارائه خدمات یا  تعمیرکار کولر گازی مشهد چنانچه
با در نظر گرفتن کلیه موارد تأثیر گذار بر آن برآورده نماید، پس از اطالع به واحد شکایات سایت و 

پیگیری های الزم در این زمینه در صورت نیاز می توانید، شکایت خود را نزد اتحادیه با ارائه ریزفاکتور 
تعمیرکاران مصنوعات نفت، گاز،  اتحادیه" یه با نامخدمات دریافت شده به آنها ثبت نمایید. این اتحاد

 .در مشهد مشغول به فعالیت می باشد "الکتریک و چرخ خیاطی

 5نبش گلبرگ جنوبی  - 32ابوطالب  -مشهد  :آدرس
 05137284348 :شماره

 
  استعالم قیمت، پیگیری و ثبت شکایات از طریق اتحادیه صنف خدمات کولر گازی در مشهد

 

 



 ی و تعمیر کولر گازیمهم ترین نکات در نگهدار

 می کارهایی چه انجام با ��ممکن است شما هم تا کنون با این سؤال در ذهنتان مواجه شدید که 
 کولر خود بیفزاییم؟! در این بخش قرار است توجه شما را به سه فاکتور مهم، در عمر مفید به توانیم

جلب نماییم تا بتوانید راندمان  که از اهمیت ویژه ای برخوردار است نگهداری و تعمیر کولر گازی
 .سیستم خود را افزایش دهید

 تمیز بودن فیلترهای کولر گازی

بودن فیلترهای کولر گازی غافل شده اید که این امر سبب کاهش  تمیز شاید تا کنون از اهمیت
م دستگاه شما می گردد، لذا در اینجا اهمیت این موضوع را برایتان روشن خواهی بازدهی سرمایش و

عالوه بر کاهش سرما و فشار آمدن به موتور دستگاه، با از کار  فیلتر کولر گازی کرد. تمیز نبودن
 .افتادن و وارد شدن آسیب جدی به کمپرسور همراه است

کثیف بودن فیلترهای کولر گازی، اینست که هوای آلوده را وارد محیط داخل  مضرات از جمله :توجه
ا و انواع قارچ ها در فیلتر، سبب بروز بیماری های تنفسی برای افراد می کند و با اجتماع باکتری ه

کنید و در صورت  چک داخل محیط می شود. بهتر است فیلترهای کولر گازی را، هر چند وقت یکبار
 .کثیف بودن حتماً آنها را بشویید

 تمیز بودن کویل های کولر گازی

 جدی سرمایشی است که حتماً باید نظافت آنهااز دیگر بخش های این سیستم  کویل های کولر گازی
 عایق شدن گرفته شود؛ زیرا با کثیف بودن آنها گردش هوا دچار اختالل شده و این آلودگی ها، سبب

کویل ها و در نهایت کاهش میزان توانایی آنها در جذب گرما می شود. پس حتماً قبل از هر گونه 
 .هید که کویل ها را بررسی و آنها را تمیز نمایدبخوا تعمیر کار کولر گازی مشهد اقدامی از



 
  تمیز کردن فیلتر و کویل های کولر گازی توسط تعميركار اسپليت مشهد

 شارژ کامل گاز کولر گازی

برفک  می باشد که اگر دستگاه شما دچار کمبود آن شود، با نشانه هایی مثل شارژ گاز کولر مورد سوم
 را خاموش کنید، زیرا بهو یا باد گرم مشکل نمایان می شود. در این مواقع باید سریعاً کولر  زدن

آسیب جدی وارد می نماید. حال بعد از خاموشی دستگاه باید با یک تعمیرکار کولر گازی در  کمپرسور
مشهد تماس بگیرید و تکمیل شارژ گاز را به متخصص آن واگذار نمایید. جهت دسترسی به اطالعات 

 .مین صفحه اقدام کنیدمی توانید از طریق ه تعمیرات کولر گازی مشهد تماس افراد فنی

 مناسب ترین زمان تعمیر وشارژ کولر گازی

آن در محل اقدام  شارژ گاز چنانچه کولر گازی شما در یکی از حاالت زیر باشد باید بالفاصله برای
 .نمایید؛ تا بتوانید سرمای حاصل از دستگاه خود را در تابستان، تا دو برابر افزایش دهید

متر گاز  5خریداری شده به اندازه  نو گولر گازی که :یداری شده استشارژ کولر گازی که نو خر  .1
نیاز به لوله کشی دارید، میتوانید اقدام به  متر 5 داخل لوله های آن وجود دارد. اگر بیشتر از

 .مورد نیاز است گرم گاز 20 شارژ مازاد برای دستگاه خود نمایید. معموالً به ازای هر متر لوله



است یا  فاقد گاز برای این که مطمئن شوید کولر :زمانیکه کولر فاقد گاز است شارژ کولر گازی، .2
نه؟ بهتر است والف شیر سرویس را به مقدار کم باز کنید، اگر گازی بیرون نزد یعنی فاقد گاز 

 .بوده و باید آن را شارژ کنید
فین های  کولر،در صورتی که در حالت سرمایش  :شارژ کولر گازی، زمانیکه گاز کولر کم باشد .3

برفک و یخ می زند و یا زمانیکه لوله رفت کندانسور )لوله نازک( دچار یخ زدگی می  اواپراتور
شود، محیط به خوبی خنک نمی گردد. تمامی این موارد میتواند ازعالئم کمبود گاز در کولر 

 .باشد، که باید فوراً برای شارژ گاز اقدام شود

 
  تعمیر وشارژ کولر گازی مشهد با فنی کارا؛ در مدل ها و برندهای مختلف

 

 

 

 

 



 زیعلت وجود صدای نابه هنجار در کولر گا

کولر گازی شامل دو بخش پنل داخلی که در داخل ساختمان و قسمتی که در محیط آزاد نصب می 
 :می پردازیم یونیت خارجی کولر گازی گردد، می باشد که در ادامه به عوامل ایجاد صدا در

 اگر به طور ناگهانی صدایی از کولر گازی شنیده شد این  :وجود جسم خارجی داخل کندانسور
 .افتاده باشد کندانسور جود دارد، که جسم خارجی داخلاحتمال و

 تیغه های فن بر اثر گیر کردن جسمی بین آنها میشکند و یا تاب بر  :شکستن تیغه های فن
 .میدارد، که باعث ایجاد صدای ناهنجار در کولر می شود

 تراز اگر پنل داخلی و یونیت خارجی کولر گازی به صورت :دستگاه هنگام نصب تراز نیست 
 .نصب نشوند، این عدم تراز بودن باعث ایجاد صدای ناهنجار می شود

 از سفت بودن قاب جلوی کولر مطمئن شوید، زیرا شل :درست نبستن قاب جلوی کولر گازی
 .بودن آن باعث ایجاد صدا میکند

 باعث  پایه کندانسور شل شدن و لق شدن مهرهای :شل شدن پایه های کندانسور کولر گازی
 .که هنگام کار کردن کولر گازی، متوجه صدای ناهنجار آن شویممیشود 

 به درستی روغن کاری و سرویس نگردد، به مرور  موتور فن اگر :عدم روغن کاری کولر گازی
 .زمان باعث ایجاد صدا در کولر گازی شما می شود

 


