
 !سرمایه مورد نیاز برای نصب پکیج چقدر است؟

تمامی کار های فنی، و تقریبا هر شغل آزادی، نیاز به مقداری سرمایه اولیه دارد. بسته به این که چه حوزه ای را 

خود انتخاب کنید، این سرمایه اولیه دچار تغییر خواهد شد. سرمایه شما در چند بخش صرف برای انجام کار 

 :خواهد شد که در ادامه به آنها می پردازیم

 :هزینه آموزش

حیطه  بشود. تا زمانی که شما در صرف یادگیری انجام کار بدون شک، مهمترین قسمت از سرمایه شما، می بایست

مل نباشید، نمی توانید کار خود را شروع کرده و به نحو احسن آن را انجام دهید. خود، دارای تخصص کا کاری

بنابراین، باید ابتدا سرمایه ای جهت خرید دوره آموزش نصب پکیج کنار بگذارید. اگرچه که طبق عقیده بسیاری 

با سود باالیی به شما از افراد، آموزش هزینه نیست و سرمایه گذاری است چراکه هزینه صرف شده برای آن، همراه 

 .باز خواهد گشت

 

 



 :هزینه ابزار

پس از فراگرفتن دانش مورد نیاز در انجام کار و شرکت در دوره آموزش نصب پکیج ، الزم است تا ابزار های اولیه 

 .برای انجام کار را تهیه کنید تا بتوانید کار خود را آغاز کنید

 :بخشی از ابزار های مورد نیاز برای نصب پکیج به شرح زیر است

ها، نیاز به انبر، آچار تخت، پیچ گوشی های دو سو و چهار سو در سایز های  برای باز و بسته کردن اتصاالت و پیچ

 مختلف، آچار فرانسه در دو سایز و... نیاز خواهید داشت

زمانی استفاده می شود که نیاز به اتصال لوله های فلزی موجود در پکیج دارید. برای باز  :آچار لوله گیر .1

 .گیر نیاز استو بسته کردن این لوله ها به آچار لوله 

تنظیم فشار باد پکیج و باد زدن بخش های مورد نیاز از پکیج، این دستگاه  :...گیج تنظیم باد، تلمبه و .2

 .ها مورد استفاده قرار می گیرند

از این دستگاه ها، برای نگهداری اجسام قطعات، بستن شیر ها و قطع  :انبردست، سیم چین و انبر قفلی .3

 .ده می شودکردن سیم ها و .... استفا

از این وسیله عمدتا برای تشخیص فاز و نول برق استفاده می شود، اما می توان جایگزین پیچ  :فازمتر .4

 .گوشی معمولی نیز باشد

 .این ابزارها، بخشی از ابزارهای مورد نیاز در دوره آموزش نصب پکیج مورد استفاده قرار می گیرد

 .رد نیاز برای انجام کار نیز معرفی و توضیح داده خواهد شددر این دوره های آموزشی، سایر ابزار های مو
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