
 تعمیر اسپیلت چگونه است؟

تصور کنید که پس از یک روز سخت کاری برای استراحت به منزل بیایید و با صحنه خرابی اسپیلت 

واجه شوید، در این صورت در موقعیت بسیار بدی قرار گرفته اید. در صورت و وسایل سرمایشی م

 .خرابی اسپیلت باید گرما را تحمل کنید که وضعیتی بسیار سخت و طاقت فرسا است

در این حین است که فکر سرویس پکیج به سرتان می زند. البته توجه داشته باشید که بهتر است 

رید. در صورتیکه خرابی اسپیلت به موقع تشخیص داده شود از این کار را به یک فرد متخصص بسپا

 .خسارت های احتمالی بیش تر جلوگیری می شود

، قطع برق دستگاه است. با قطع برق اولین اقدامی که باید انجام دهید در هنگام خرابی اسپیلت

س انواع پکیج دستگاه، از خرابی بیشتر دستگاه جلوگیری می کنید. پس از قطع برق با مراکز سروی

 .تماس بگیرید تا مشکل شما را در اسرع وقت حل کنند

مجموعه تهران سرویس تشکیل شده از افراد متخصص و حرفه ای است که در زمینه سرویس پکیج 

فعالیت می کند. برای تعمیر اسپیلت منزل و محل کار خود می توانید از کارشناسان تهران سرویس 

در دوره های تخصصی ما شرکت  دوره آموزش نصب و تعمیر اسپیلت کمک بگیرید و یا از صفحه

 .کنید

 

 خدمات سرویس و تعمیرات اسپیلت چگونه است؟

داخل محیط  که یک قسمت آن در ت تشکیل شدهاسپیلت از دو قسم بد نیست بدانید کولر گازی

به کار گرفته خواهد شد. برای  خارج از محیط قرار می گیرد و دیگری در منزل یا محل کار شما

 .شما به فردی که در این زمینه تخصص دارد، نیاز دارید تعمیرات اسپیلت سرویس و
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دلیل اصلی قرار گرفتن قسمت دوم دور از پنل داخلی در خارج از محیط منزل یا محل کار، به 

حداقل رساندن صدای موتور یا کمپرسور آن است، البته این نوع از کولرها نسبت به نوع پنجره ای 

 .ود اختصاص می دهندو یا قابل حمل فضای بیشتری را به خ


