
ات مورد نیاز سیستم، برق ساختمان و...   نصاب کولر آبی در مشهد پیدا کردن یک ز که مسلط به تجهی 
باشد و مهم تر از همه بتواند با رعایت تمام نکات اصویل اقدام به نصب کولر آبی نماید، اندیک دشوار 

، در زمینه ین افراد فتز  .آشنا یم کنیم نصب کولر آبی در مشهد است. در ادامه شما را با لیستی از بهیی

 

 راهنمای جامع اطالعات صفحه نصب کولر آبی در مشهد

 فتز کارا؛ لیست خدمات نصاب کولر آبی در مشهد 
  در مشهد هزینه نصب کولر آبی 
  نکات مهم در راه اندازی و نصب کولر آبی  

o  رعایت اصول ایمتز در نصب کولر آبی 
o  برریس ساالنه کولر آبی 
o آگایه از سالمت کف کولر قبل از نصب 
o  دقت در انتخاب محل نصب کولر آبی 

 انواع برندهای تحت پوشش نصاب کولر آبی مشهد 

 

 فنی کارا؛ لیست خدمات نصاب کولر آبی در مشهد

، یگ از حوادث  برق خطر 
ی

نایسی از عدم رعایت نکات ایمتز در هنگام نصب کولر آبی یم باشد و به  گرفتگ
دلیل رطوبت دستگاه این احتمال باالتر یم رود. بنابراین جهت اقدام به راه اندازی کولر در مکان دیگر 

 از تجربه
ً
 .که به صورت حرفه ای در این زمینه تخصص دارد، استفاده کنید نصاب کولر آبی مشهد  حتما



 
  نصاب کولر مشهد، مشغول رسویس و راه اندازی کولر در محل

 
 تعمیر کولر آبی تهران تماس با افراد فتز مجرب در زمینه در کولر و به محض خرابی  با مشاهده هر گونه

کاران را جهت عیب یابی و رفع مشکل به محل اعزام یم ین تعمی 
 چنانچه ساکن این شهر باشید، نزدیکیی

ز  ز یم توانید از طریق سایت فتز کارا، به مشخصات متخصصی   خدمات فنی کولر کنیم. در سایر شهرها نی 
یس پیدا کنید  دسیی

ً
 .رسیعا

 توانابی ها و خدمات مورد انتظار از نصاب کولر آبی مشهد

 به صورت فوری و تخصیص نصب کولر آبی در مشهد 
 خدمات نصب کولر آبی مشهد با قیمت مناسب 
 به محل نصاب انواع برند کولر آبی  اعزام 
 نصب کولر آبی در مکان های سخت 
  نصب فوری پمپ آب کولر آبی 
 باال بردن بازدیه کولر آبی در مشهد 
  کل بدنه کولر آبی 

 عایق بندی تضمیتز
 و قطعات فرسوده با نو تعویض پوشال ها 
  برریس و رفع بوی بد پوشالهای کولر آبی 
  زنگزدابی و تعویض بدنه پوسیده کولر آبی 
  در رسی    ع ترین زمان نصب موتور کولر آبی 
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 جابه جابی و راه اندازی کولر در محل جدید 
 روغن کاری قطعات توسط نصاب کولر مشهد 
  کولر آبی 

گوبز بدنه و رفع هرگونه نم و نشتی  قی 
 نصاب کولر آبی در مشهد سیم کشی و نصب کلید توسط 
 بت از کولر آبی با نصب سایبان و برزنتنگهداری و مراق  

 
ی از تبخی  آب در از فواید نصب سایبان توسط نصاب کولر مشهد، میتوان   به حفاظت از بدنه و جلوگی 

  .اثر تابش آفتاب اشاره کرد

 هزینه نصب کولر آبی در مشهد

آن، به قطعابی نیاز دارید که یم توانید از قبل  خرید قبل از راه اندازی کولر در محل دیگر و یا به هنگام
یناز طریق یک منبع معت نصب خودتان تهیه کنید و تنها جهت  نصاب کولر آبی در مشهد یی به نزدیکیی

ز به عهده نصاب کولر   هم یم توانید از همان بدو کار، تهیه این قطعات را نی 
درخواست دهید. از طرفز

 .خدمات ارائه شده توسط وی را، به صورت یکجا تسویه نمایید  کلیه  هزینه گذاشته و در پایان

، به اجرت نصب کولر آبی اضافه خواهد  تعداد دقت داشته باشید قیمت :توجه ز قطعات بکار رفته نی 
است  سایت فنی کارا  شد. چنانچه در یگ از شهرهای تحت پوشش خدمات کولر در سکونت دارید، بهیی

 بنا به درخواست خودتان نوع و 
ً
 و یا برآورد تقریتی قیمت نهابی را، با  برند مثال

نصاب کولر  قطعات مرصفز
 .هماهنگ نمایید قبل از هر گونه اقدام آبی کرج
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گذارند های زیر تأثیر ی هزینه نصب کولر آبی در مشهد پارامیر  :به طور کیل در تعییر

 تعداد قطعات خریداری شده 
 نوع برند قطعات به کار گرفته شده 
 جرت نصب کولر آبی ا 
 هزینه رفت و آمد 
 و... 

 
نصب، چنانچه نصاب کولر آبی مشهد آن را خریداری و به هنگام تعویض موتور قدییم عالوه بر هزینه  

  .سپس سیم پیچی نماید محاسبه هزینه کیم متفاوت تر خواهد بود

 

 

 

 

 



 نکات مهم در راه اندازی و نصب کولر آبی 

هابی است که اکیر مردم، در بسیاری از شهرها به آن توجه ویژه ای  هزینه نصب کولر آبی 
یگ از پارامیی

ز به همراه خواهد   نصب  باید در نظر گرفت که یکدارند. ویل  عواقتی نی 
ً
کم هزینه و غی  استاندارد، حتما

 .آب کولر اشاره کرد پمپ داشت که از جمله آنها یم توان، به نصب ناصحیح

در نظر داشته باشید پمپ آب قطعه بسیار حسایس است که اگر به درستی نصب نشود، ممکن است 
ز پمپ حتی با یک تکان کوچک  از محل خود جدا شده و به داخل محفظه بیفتد که نه تنها سبب سوخیی

ز  ین افراد فتز خدمات برق دار یم شود، که بدنه کولر را نی  یس به شماره و لیست بهیی  یم کند. امکان دسیی
ز با مراجعه به صفحه مربوط به آنها، برای شما کاربران عزیز فراهم بوده که  نصب کولر آبی در اصفهان نی 

بهره  سایت فنی کارا مطلوب و قیمت مناسب در  کیفیت با ثبت درخواست رایگان یم توانید از خدمات با 
 .مند شوید

 
ب که در با نصب استاندارد پمپ کولر، آب موجود در کفز توسط پمپ به سه رایه توزی    ع کننده آ 

قسمت باالی پوشال ها قرار دارد، فرستاده یم شود که سبب خیس شدن آنها و خنک کردن هوای گرم یم 
  .گردد

 

 در دستور کار یک
ً
د،  نصاب ماهر کولر آبی  توجه به نکات زیر از مهم ترین مواردیست که حتما قرار یم گی 
 .دهیمکه قرار است در ادامه در مورد آنها بیشیی توضیح 
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 رعایت اصول ایمنی در نصب کولر آبی 

 در این سیستم رسمایشی دو 
ی

به دلیل اتصال کولر آبی به برق و وجود جریان آب در آن، خطر برق گرفتگ
ایمتز در هنگام نصب کولر  نکات چندان یم باشد، زیرا آب رسانای خوبی برای جریان برق است. توجه به

ی به عمل آوردآبی از اهمیت ویژه ای برخوردار یم   .باشد، تا بتوان از بروز حوادث ناخواسته جلوگی 

 کلید و  نصب قبل از  :توجه
ً
را قطع  فیوز ابتدا باید از برق دار نبودن کولر اطمینان حاصل کرد و حتما

 به محل دقیق
ً
 .توجه کرد نول و فاز نمود. در هنگام اتصال برق کنتور به تابلو فیوز، باید حتما

 برریس ساالنه کولر آبی 

و زدودن  پوشال ها رفع خرابی های موجود در کولر آبی نه تنها شامل روغن کاری قطعات، عوض کردن
گرد و غبار از بدنه کولر یم شود، که مهم تر از همه این موارد برریس موتور بعد از نصب یم باشد. زیرا 

آن وارد و در همان  موتور بعد از گذشت چند ماه با روشن کردن یکباره کولر امکان دارد که فشار زیادی به
سور دچار آسیب گردد  .استارت اول راه اندازی دستگاه، کمیی

ی داشته باشید تا پس از گذشت مدبی  :وجهت در هنگام نصب کولر به موتور و پمپ آن دقت بیشیی
 .مجبور به پرداخت هزینه های دو یا چند باره برای برطرف کردن ایرادهای موجود در کولر نباشید



 
، سبب افزایش رسمای کولر یم گردد   .استفاده از پدهای سلولزی به جای پوشایل توسط نصاب کولر آبی

گایه از سالمت کف کولر قبل از نصب  آ

 ممکن است با آن مواجه شوید، وجود سوراخ هابی در  ولر آبی نصب ک از جمله دغدغه هابی که قبل از
 کف کولر ایزوگام گردد. البته هنگام  کف

ً
ی از این امر توصیه یم شود، حتما آن بوده که برای جلوگی 

گون کردن کف، دقت نمایید تا محل نصب درپوش کولر با ایزوگام مسدود نگردد  .قی 

 دقت در انتخاب محل نصب کولر آبی 

حائز اهمیت که در هنگام نصب باید به آن توجه نمود؛ اینست که مسی  آب ورودی به کولر را  هنکت یک
طوری تنظیم نمایید که در معرض نور خورشید قرار نداشته باشد. زیرا هر چه آب وارد شده به کولر 

ز بیشیی یم شود ان رسمای حاصل از آن نی  ز  .خنک تر باشد، می 

 های زیر باشد محل نصب کولر آبی  به طور کیل
ی

 :باید دارای هر یک از ویژیک

 تراز بودن محل نصب 
 گردش هوا و تهویه مناسب 
 اتصال مستقیم کولر به دهانه کانال 
 قرار دادن پایه زیر کولر 
 ی در معرض مستقیم نور آفتاب  قرار نداشیر



 یس رسی    ع و آسان  دسیر

 
پوشاندن کامل دریچه هنگام عایق کاری در برابر آفتاب، مانع از ورود هوا به داخل کولر شده در نتیجه؛ 

  .نیم تواند رسمای مطلوبی را به محیط منتقل کند

 

 انواع برندهای تحت پوشش نصاب کولر آبی مشهد

ق، مشهد دوام، سپهر برند سفارش نصب انواع کولر آبی مشهد با وب سایت فنی کارا در های ایران رسی
یک ال، آبسال(SepehrElectric) الکیی ، جهان (Energy) ، انرژی(Arj) ، صنام، ارج(Absal) ، جیز
واستیل (Feller) ، فلر(Misha) ، میشا(gebal) ، جبال(JahanAfrooz) افروز  و الکیی

(ELECTROSTEEL)  ین و بصورت فوری در خیابان های الهیه، سناباد،  قیمت بدون تعطییل، با کمیی
، سید  ، امام خمیتز ، رسافرازان، کوثر، دانشجو، شهید بهشتی

ی
، کالهدوز، کوهسنگ ز معلم، امامت، فلسطی 

، امام رضا، قاسم آباد )شهرک غرب(، اندیش نصاب  ه، بلوار فردویس و ... بالفاصله پس از تماس بارضز
 .پذیرفته و انجام یم گردد کولر آبی مشهد 

 

 



 

 

 :و اما با پاسخ به چند سؤال مهم، مطالب موجود در این صفحه را به پایان یم رسانیم

 نحوه ارائه خدمات فتز کارا برای نصب کولر آبی در ایام کرونا چگونه است؟ .1

ایم ساعات روز خدمات خود را با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی مانند سابق ارائه یم فتز کارا در تم ��
 .دهد و هر فتز کار، ملزم به رعایت نکات بهداشتی و استفاده از ماسک در محل یم باشد

 پریدن فیوز هنگام روشن کردن کولر آبی به چه علت اتفاق یم افتد؟ .2

ز کولر و اختالل در عملکرد موتور و واتر  �� پمپ، معیوب بودن سیم بندی کولر، اتصایل در کابل رابط بی 
 .کلید، یم تواند منجر به پرش فیوز هنگام روشن شدن دستگاه گردد

 عوامل مؤثر در کاهش راندمان کولر آبی چیست؟ .3

عوامل خارجی از قبیل درجه حرارت و رطوبت باال، عدم گردش هوا به واسطه بسته بودن محیط و  ��
 و فرسوده بودن پوشال ها، تنظیم نبودن شناور عو 

ی
امل داخیل نظی  اختالل در عملکرد موتور، پوسیدیک

 .آب، عملکرد نادرست واتر پمپ و ... از مهم ترین دالیل کاهش راندمان کولر آبی یم باشد


