
، می توانید از درصد خرابی های نصب کولر گازی در مشهد با رعایت کلیه استانداردهای الزم هنگام
احتمالی قطعات آن در زمان مصرف بکاهید. بنابراین دیگر نیاز به صرف هزینه مجدد برای سرویس و 

 .تعمیر کولر، بالفاصله پس از نصب و راه اندازی نمی باشد

 فهرست صفحه نصب کولر گازی در مشهد

  ارائه می کند؟نصاب کولر گازی مشهد چه خدماتی 
  برآورد تقریبی هزینه نصب کولرگازی در مشهد 
 اتحادیه سرویس، تعمیر و نصب کولر گازی مشهد 
 راهنمای نصب کولرگازی مشهد 
 فنی کارا؛ نصاب اسپیلت مشهد در انواع برندها 
 زیخطرات ناشی از نصب غیر استاندارد کولر گا 

 نصاب کولر گازی مشهد چه خدماتی ارائه می کند؟

با ثبت آگهی افراد فنی برگزیده، متعهد و قابل اعتماد در کالن شهرها در نظر دارد تا  سایت فنی کارا
در محل را برای شما فراهم سازد.  خدمات کولر زمینه های انتخاب مناسبترین فرد، جهت اجرای انواع

یر ساخت ها با اندکی تحقیق و جستجو در وب سایت ما، می توانید از این رو به واسطه همین ز 
در تمامی شهرها از  تعمیر کولر گازی نسبت به دریافت خدمات گوناگون در زمینه نصب، سرویس و

 .سریعتر جهت ثبت درخواست خود اقدام نمایید مطمئن شوید و هر چه تهران جمله
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و و تمیز نمودن فیلترهای کولر گازی، از جمله خدمات قابل ارائه توسط نصاب کولرگازی مشهد شستش

  .می باشد

 :مزایا و ارائه انواع خدمات توسط نصاب کولر گازی مشهد در وب سایت فنی کارا

 تعویض قطعات فرسوده کولر گازی در محل 
 نصاب کولر گازی مشهد سیم کشی کولر توسط 
  فوری نصاب کولرگازی مشهد به محلاعزام 
  با قیمت مناسب نصب کولر گازی مشهد 
 نصب اسپلیت در مشهد با انواع برندها 
 شارژ گاز کولر بصورت دوره ای 
 نصب انواع کولرگازی در مشهد 
 اجرای لوله کشی کولر گازی 
 رفع عیوب سیم کشی کولرگازی 
  هنگام نصب وکیوم کردن کولر گازی 
 و خارجی کولر گازی شستشوی یونیت داخلی 
 روغن کاری و افزایش بازده قطعات کولر گازی 
 دشماره نصاب کولر گازی مشه دسترسی سریع و آسان به 
 نصب کندانسور و پنل داخلی کولر گازی به صورت تضمینی 



 
از جمله اقداماتی که توسط نصاب کولرگازی مشهد در هنگام نصب انجام می شود، می توان به عمل  

  .وکیوم کردن دستگاه اشاره کرد

 ب کولر گازی در مشهدبرآورد تقریبی هزینه نص

 این سیستم سرمایشی یکسری شرایط و استانداردهایی وجود دارد، که باید از سوی نصب در هنگام
 خرابی هنگام راه اندازی به دقت بررسی گردد تا از بروز حوادث ناخواسته و نصاب کولر گازی در مشهد

هزینه  ایی که در برآورد تقریبیدستگاه جلوگیری شود. از این رو در این بخش شما را با پارامتره
 .تأثیرگذار هستند، به صورت تیتروار آشنا می کنیم نصب کولر گازی مشهد

 

 

 

 

 



 :تأثیرگذارترین عوامل تعیین کننده قیمت نصب کولر گازی در مشهد

 هزینه تعداد لوله ها و کابل اضافی کولر 
 میزان کیفیت خدمات ارائه شده 
  پایه کمپرسور کولر گازی 
 تعداد یونیت های خارجی 
 هزینه شارژ گاز تکمیلی 
 نوع و برند کولر گازی 
 محل نصب کولرگازی 
 هزینه ایاب و ذهاب 
 و... 

 
اندازه گیری محل نصب و اقدام به راه اندازی در ارتفاع و محل های سخت، از عوامل تأثیرگذار در 

  .محاسبه قیمت نصب کولر گازی دو تیکه می باشد

ر هزینه خدمات نصب کولر گازی در دیگر شهرها، مستثنا از تأثیر عوامل فوق نیست و د تعیین :توجه
خدماتی جهت تعمیر و یا سرویس دستگاه در محل ارائه کند، مبلغ  نصاب کولر گازی کرج مواردی که

 .واهد شدآن در محاسبه هزینه نهایی تأثیرگذار و به این ترتیب تخمین قیمت کمی پیچیده تر خ
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 اتحادیه سرویس، تعمیر و نصب کولر گازی مشهد

چنانچه از نحوه سرویس دهی نصاب کولر گازی در مشهد، ناراضی هستید و نتوانسته اید مشکل خود 
 اتحادیه کولر گازی سایت با فنی کار مربوطه رفع بسازید، می توانید به شکایات را از طریق واحد

، می توانید از طریق نرخ اتحادیه نصب کولر گازی مشهد مراجعه نمایید. همچنین برای اطالع از
و آدرس می باشد به صورت حضوری و یا ازطریق تماس از تعرفه ها  شماره مشخصات ذیل که شامل

خ تعمیرکاران مصنوعات نفت، گاز، الکتریک و چر" آگاهی بیابید. این صنف زیر نظر مستقیم اتحادیه
 .هم اکنون در مشهد فعالیت خود را انجام میدهد "خیاطی

 ۰۵۱۳۷۲۸۴۳۴۸ :تلفن
 ۵نبش گلبرگ جنوبی   - ۳۲ابوطالب  -بلوار ابوطالب  :آدرس

 
پس از اتمام کار و اخذ فاکتور ارائه خدمات از فنی کار مربوطه، در صورت مراجعه به اتحادیه باید 

  .فاکتور دارای مشخصات وی را به آنها تحویل دهید

 

 



از این رو برای آگاهی از در هر یک از این کالن شهرها با هم تفاوت دارد؛  خدمات کولر تعرفه های
بهتر است، از طریق صفحات مربوط به هر شهر با افراد فنی ما در  نصب کولر گازی اصفهان اجرت

میزان تخصص در کار، تعهد، نحوه  تماس شوید و پس از مقایسه قیمت و بررسی مواردی از قبیل
برخورد و... به بهترین نصاب کولر درخواست دهید و در صورت بروز مشکل از طریق اتحادیه همان 

 .شهر پیگیری نمایید

 راهنمای نصب کولرگازی مشهد

آن شامل پنل داخلی و یونیت خارجی می  نصب با توجه به اجزای تشکیل دهنده کولر گازی، خدمات
 می خواهید کولر به صورت استاندارد و ایمن نصب شود، باید حتماً از دانش و تجربیات باشد. اگر
که در این زمینه مهارت های الزم را گذرانده اند کمک بگیرید تا بعداً بر اثر نصب غیر  افراد فنی

استاندارد، کولر دچار مشکل جدی نگردد. از آنجا که نصب این سیستم سرمایشی نیازمند تخصص 
ی می باشد، چنانچه اطالعات فنی شما کامل نیست توصیه می شود قبل از هر گونه اقدام، حتماً کاف

 .مشورت نمایید نصاب کولرگازی در مشهد با یک

 
  نصاب کولرگازی در مشهد حین اجرای نصب پنل داخلی در ارتفاع
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 :کولر گازی عبارت است از مراحل نصب

باید به گونه ای باشد، که باد به  پنل داخلی بهترین محل برای نصب :نصب یونیت داخلی .1
همه فضای داخل به یک شکل پرتاب شود. البته استاندارد هایی نیز برای فاصله پنل از دیوار 

وجود دارد، که یک نصاب کولر گازی مشهد با علم به آنها از بروز هر گونه خسارت ناشی از 
 .نصب غیراستاندارد، جلوگیری می کند

نباید خطر نشت  (کندانسور) بر اینکه در محل نصب یونیت خارجیعالوه  :نصب یونیت خارجی .2
گازهای قابل اشتعال وجود داشته باشد، باید استحکام الزم برای تحمل وزن آن را داشته باشد 

به راحتی تبادل شود. الزم به ذکر است که  هوا و خروجی و ورودی دستگاه پوشیده نباشد، تا
 .ا رعایت تمامی این نکات اقدام به نصب می نمایدیک نصاب کولر حرفه ای در مشهد، ب

 
صب کندانسور )یونیت خارجی( توسط نصاب کولر گازی در انتخاب محل مناسب و دارای تهویه جهت ن

  مشهد

 

 

 



 فنی کارا؛ نصاب اسپیلت مشهد در انواع برندها

برخی از انواع کولر گازی، نظیر پرتابل و ایستاده نیاز به نصب چندانی ندارند، اما در مدل های 
با  نصب انواع کولر گازی .باشد اندازی دقیق مینیازمند نصب و راه  اسپیلت ای و به ویژهپنجره

برندهای ذیل در مناطق رضاشهر، هفده شهریور، آزادشهر، ابوطالب، احمدآباد، امام خمینی، امامت، 
اندیشه، بلوار الهیه، بلوار فردوسی، پیروزی، جانباز، حرم مطهر، خیام، دانش آموز، سجادشهر و ... 

 .بران عزیز در مشهد می باشدیکی دیگر از خدمات وب سایت فنی کارا به شما کار

 نصاب کولر گازی ایران رادیاتور مشهد 
 پاناسونیک (Panasonic) 
 میتسوبیشی دایا (MITSUBISHI) 
 نصب کولر مشهد دوام 
 توشیبا (TOSHIBA) 
 اکسون (ACSON) 
 کولر گازی گری مشهد 
 او ام جنرال (OMGENERAL) 
 نصاب کولر ایران شرق مشهد 
 کولر گازی سامسونگ (SAMSUNG) 
 مدیا (MIDEA) 
 نصب کولر گازی هایسنس مشهد 
 اجنرال (OGENERAL) 
 کولر الکترواستیل 
 نصاب اسپیلت ال جی مشهد 
 و ... 



 
  ا.. با نصاب کولر مشهد در فنی کار نصب برندهای کن وود، لنوکس، تکوود و.

 دارید، سایت فنی کارا با ارائه خدمات با نصب کولر گازی در مشهد اگر نیاز به یک متخصص :توجه
کولر  برند در سریعترین زمان و با صرف کمترین هزینه در کنار شماست. کافیست با توجه به کیفیت

تا بتوانید خود قبل از بازدید نصاب، اطالعات الزم را به صورت تلفنی با ایشان هماهنگ نمایید 
 .متخصص ترین فرد را، جهت نصب کولرتان شناسایی و انتخاب کنید

 خطرات ناشی از نصب غیر استاندارد کولر گازی

انجام نشده باشد، گاهی خطرات  ایمن هر کدام از بخش های کولر گازی به شیوه درست و نصب اگر
یت داخلی در محل مناسب و خسارات جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت. مثال اگه نصب یون

صورت نگیرد، کولر پرتاب باد خوب و یکنواختی نخواهد داشت یا بعد از مدتی شاهد پرت شدن 
قطرات آب از آن خواهید شد، که بسیار خطرناک می باشد. همچنین اگر نصب یونیت خارجی به 

 کمپرسور ل سوختنشکل صحیح و استاندارد صورت نگیرد، بسیار حادثه آفرین است و خساراتی از قبی
 .را به بار می آورد

 

 



 :آشنایی بیشتر با برخی مشکالت رایج در استفاده از کولر گازی

 آیا احتمال انتقال کرونا از طریق کولر گازی بیشتر می شود؟ ✔
احتمال انتقال ترشحات به وسیله سرعت جریان باد از طریق کولر گازی افزایش می یابد؛ از این رو  ��

این مسئله در یک محیط بسته می تواند ترشحات حاصل از عطسه یا سرفه شخص مبتال را، در محیط 
 .پخش و سبب انتشار ویروس در فضا گردد

 علت باد گرم در کولرهای گازی چیست؟ ✔
س نکردن به موقع کولر گازی، سوختن موتور فن، کم بودن میزان گاز، خرابی در کمپرسور و سروی ��

ترموستات، مسدود بودن مسیر لوله ها، پوشیدن یونیت خارجی، خرابی در برد از دالیل اصلی خوب 
 .کار نکردن کولر گازی می باشد

 چه عواملی منجر به کار نکردن فن کولر گازی می شوند؟ ✔
در خازن، خرابی برد رله و ترموستات، سوختن موتور دمنده از دالیل مهم از کار افتادن فن  ایراد ��

 .کولر گازی می باشد


