طراﺣﯽ و ﺳﺎﺧت ﺳﺎﯾﺑﺎن ﮐوﻟر ﮔﺎزی و آﺑﯽ
ﺳﺎﯾﺑﺎن ﮐوﻟر
ﺳﺎﯾﺑﺎن ﮐوﻟر) (Air Conditioner Canopyﻣزاﯾﺎی ﺑﺳﯾﺎری دارد ﮐﮫ در اداﻣﮫ ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ھر ﯾﮏ از
آن ھﺎ ﻣﯽ ﭘردازﯾم.ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺧﺷﮑﺳﺎﻟﯽ و ﺑﺣران آب در ﮐﺷور و ھم ﭼﻧﯾن ﺑﺎﻻ رﻓﺗن ھزﯾﻧﮫ ﻣﺻرف آب و
ﺑرق در اﯾران ،اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﺎﯾﺑﺎن ﮐوﻟر ﯾﮑﯽ از راه ﺣل ھﺎی ﻣﮭم و اﺳﺎﺳﯽ در اﯾن روزھﺎ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود
ﮐﮫ ﺗوﺳط ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن اﯾن ﺑﺧش ﺗوﺻﯾﮫ ﺷده اﺳت.
ﺑﺎ ﺷروع ﻓﺻل ﺑﮭﺎر و ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣرور دﻣﺎی ھوا اﻓزاﯾش ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد و ھﻣﯾن ﻣوﺿوع ﺑﺎﻋث اﺳﺗﻔﺎده ﭼﻧد
ﺑراﺑری از ﮐوﻟرھﺎی آﺑﯽ و ﮔﺎزی در ﺧﺎﻧﮫ و ﻣﺣل ﮐﺎر  ،ﻓروﺷﮕﺎه و ﻣﻐﺎزه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف در ﻣﺟﺗﻣﻊ ھﺎی
ﺗﺟﺎری ﻣﯽ ﮔردد.ﯾﮑﯽ از راھﮑﺎرھﺎی ﻣﮭم و اﺳﺎﺳﯽ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﻣﺻرف ﺑﯽ روﯾﮫ آب و ﺑرق اﺳﺗﻔﺎده
از ﺳﺎﯾﺑﺎن ﮐوﻟر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﭼرا از ﺳﺎﯾﺑﺎن ﮐوﻟر ﮔﺎزی و آﺑﯽ ﺑﺎﯾد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم؟
ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﮐﺎرﺑرد اﺻﻠﯽ ﺳﺎﯾﺑﺎن ﭼﺗری ﺛﺎﺑت و ﺳﺎﯾﺑﺎن اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ اﯾﺟﺎد ﺳﺎﯾﮫ در ﻓﺿﺎی ﺑﯾروﻧﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن
و ﺟﻠوﮔﯾری و ﻣﺣﺎﻓظت از ﺗﺎﺑش ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻧور ﺧورﺷﯾد ﺑﮫ داﺧل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن اﺳت .ﺳﺎﯾﺑﺎن ﮐوﻟر ﺑﺎ اﯾﺟﺎد ﺳﺎﯾﮫ
ﺑر روی اﻧواع ﮐوﻟرﮔﺎزی و ﮐوﻟرھﺎی آﺑﯽ آن ھﺎ را در ﺑراﺑر اﺷﻌﮫ ﮔرم و ﺳوزان ﺧورﺷﯾد ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽ
ﮐﻧد.
ﺳﺎﯾﺑﺎن ﺛﺎﺑت ﮐوﻟرﮔﺎزی ﻣوﺟب ﺧﻧﮏ ﺷدن ﮐوﻟر و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗﺑﺧﯾر آب ﭘوﺷﺎل ھﺎی ﮐوﻟر آﺑﯽ
ﻣﯽ ﮔردد.ﺑﮫ ﺗوﺻﯾﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺑﮭﺗر اﺳت در روزھﺎی ﮔرم ﺳﺎل ﺟﮭت ﺟﻠوﮔﯾری از ﻣﺻرف ﺑﯽ روﯾﮫ آب
و ﺑرق از ﺳﺎﯾﺑﺎن ﮐوﻟر ﺑرای اﻧواع اﺳﭘﻠﯾت ﮔﺎزی و ﮐوﻟرھﺎی آﺑﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم.
ﺑﺎ اﻧواع ﺳﺎﯾﺑﺎن ﮐوﻟر آﺷﻧﺎ ﺷوﯾد
ﺳﺎﯾﺑﺎن ھﺎی ﻣﺗﺣرک ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ طراﺣﯽ و ﻣراﺣل ﺗوﻟﯾد ﺳﺎﯾﺑﺎن ﺑرﻗﯽ و ھم ﭼﻧﯾن ﻧﺻب ﻣوﺗور ﺑرﻗﯽ ﺑر
روی ﺳﺎﯾﺑﺎن ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺑﺎز و ﺑﺳﺗﮫ ﮐردن ﺳﺎﯾﺑﺎن ﻧﺎم ﮔذاری ﻣﯽ ﺷوﻧد.ﺳﺎﯾﺑﺎن ھﺎی ﺛﺎﺑت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺑﺎن ھﺎی
ﺑرﻗﯽ ﻗﯾﻣت ﭘﺎﯾﯾن ﺗری دارﻧد زﯾرا ﺳﺎﯾﺑﺎن ﺑرﻗﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧﺻب ﻣوﺗور اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ﺑر روی ﺳﺎﯾﺑﺎن ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺗﻐﯾﯾر
وﺿﻌﯾت و ﺷﯾب را در ﺷراﯾط ﻣﺧﺗﻠف دارد.
ﺳﺎﯾﺑﺎن ھﺎی ﮐوﻟرﮔﺎزی و آﺑﯽ ﻣزاﯾﺎی ﺧﺎص ﺧود را دارد ﮐﮫ در اداﻣﮫ ﻗﺻد دارﯾم ﺑﮫ ﭼﻧد ﻣورد آن اﺷﺎره
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم .از ﻣﮭم ﺗرﯾن ﻣزاﯾﺎی ﮐﺎرﺑرد ﺳﺎﯾﺑﺎن ﺑرای اﻧواع ﮐوﻟر آﺑﯽ و ﮔﺎزی اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎھش
ﻣﺻرف آب و ﺑرق ﻣﺻرﻓﯽ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد،ﮐﺎھش ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺻرﻓﯽ ﺧﺎﻧواده و ﺷرﮐت را ﺑﮫ ھﻣراه
دارد.از ﺑدﻧﮫ و ﺗﺟﮭﯾزات ﮐوﻟر ﮔﺎزی و آﺑﯽ ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣوﺟب ﺧﻧﮑﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺣﯾط ﻣﯽ ﮔردد.
طراﺣﯽ و ﺳﺎﺧت ﺳﺎﯾﺑﺎن ﮐوﻟر
طراﺣﯽ و ﺳﺎﺧت ﺳﺎﯾﺑﺎن ﮐوﻟر ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ﺷرﮐت و اﻓراد ﺑﺎﺗﺟرﺑﮫ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ اﻧﺟﺎم ﺷود .ﺷرﮐت ھﺎی
طراﺣﯽ و ﺳﺎﺧت اﻧواع ﺳﺎﯾﺑﺎن ﺛﺎﺑت و ﺳﺎﯾﺑﺎن اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺷﻣﺎ را در زﻣﯾﻧﮫ ﺳﺎﺧت ﺳﺎﯾﺑﺎن ھﺎی
ﮐوﻟرآﺑﯽ و ﮔﺎزی راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐﻧﻧد.

اﯾران ﺳﺎﯾﮫ ﺑﺎ آﻣوزش اﻓراد در زﻣﯾﻧﮫ طراﺣﯽ و ﺳﺎﺧت اﻧواع ﺳﺎﯾﺑﺎن ﭼﺗری  ،ﺳﺎﯾﺑﺎن ﺑﺎزوﯾﯽ ﺑﺎ ﻣوﺗور و
ﺳﺎﯾﺑﺎن ﺗﻣﺎم اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ و ﺳﺎﯾﺑﺎن  180درﺟﮫ آﻣﺎدﮔﯽ ﺧود را ﺟﮭت ﻣﺷﺎوره در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﺻورت راﯾﮕﺎن
ﺑرای ﻣﺷﺗرﯾﺎن اﻋﻼم ﻣﯽ دارد.
ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر و راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻻزم در زﻣﯾﻧﮫ اﻧﺗﺧﺎب و ﺧرﯾد ﺑﮭﺗرﯾن و ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت ﺗرﯾن ﺳﺎﯾﺑﺎن
ﺑرﻗﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺑﺎن ﺛﺎﺑت ﮐوﻟر ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن و ﻣﺷﺎورﯾن ﻣﺎ در ﺗﻣﺎس ﺑﺎﺷﯾد.ھﻣﮑﺎران ﻣﺎ آﻣﺎده
ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﺳواﻻت ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﻧد.
راه اﻧدازی و ﻧﺻب ﺳﺎﯾﺑﺎن ﮐوﻟر
راه اﻧدازی و ﻧﺻب اﻧواع ﺳﺎﯾﺑﺎن ﮐوﻟر ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ طراﺣﯽ و ﺳﺎﺧت ﻣﺧﺗﻠف ھر ﯾﮏ از آن ھﺎ ﺗﻔﺎوت ھﺎﯾﯽ
دارد.ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﺑﯾﺎن ﮐردﯾم ﮐﮫ ﺑرای طراﺣﯽ و ﺳﺎﺧت اﻧواع ﺳﺎﯾﺑﺎن ﺛﺎﺑت و ﺳﺎﯾﺑﺎن ﻣﺗﺣرک ﺑﺎﯾد ﺑﺎ
ﺷرﮐت ھﺎی ﻣﺗﺧﺻص در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻣﺷورت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .
در ﻣورد راه اﻧدازی و ﻧﺻب ﺳﺎﯾﺑﺎن ھﺎی ﺛﺎﺑت و ﻣﺗﺣرک ﮐوﻟرﮔﺎزی و ﮐوﻟر آﺑﯽ ﻧﯾز ﺑﺎﯾد از آن ھﺎ ﮐﻣﮏ
ﺑﮕﯾرﯾد.ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﺎ ﺑررﺳﯽ ﺷراﯾط ﻣوﺟود ﻧﺻب ﺳﺎﯾﺑﺎن را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد زﯾرا ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﻧد
ﮐﮫ در طول روز آﻓﺗﺎب از ﮐدام ﺳﻣت ﺑﮫ ﮐوﻟر ﻣﯽ ﺗﺎﺑد.
طول و ﻋرض ﺳﺎﯾﺑﺎن ﮐوﻟر و اﯾن ﻣوﺿوع ﮐﮫ دھﺎﻧﮫ ﻧﺻب ﮐوﻟر ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎل از ﭼﮫ ﺳﻣﺗﯽ اﺳت ،ھﻣﮫ از ﺳوی
ﮐﺎرﺷﻧﺎس ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ آن ﺳﺎﯾﺑﺎن طراﺣﯽ و در اﺑﻌﺎد ﻣﻧﺎﺳب ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.در ﻏﯾر اﯾن
ﺻورت ﺳﺎﯾﺑﺎن ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﻧدارد .
وﯾژﮔﯽ ھﺎی اﻧواع ﺳﺎﯾﺑﺎن ﮐوﻟرآﺑﯽ و ﮔﺎزی
ﺳﺎﯾﺑﺎن ﮐوﻟر ﺑﺎﯾد از اﺳﺗﺣﮑﺎم و ﻣﻘﺎوﻣت ھﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷد ﺗﺎ در ﺑراﺑر ﺗﻐﯾﯾرات ﺟوی و ﺑﺎرﻧدﮔﯽ
ھﺎی ﭘراﮐﻧده ،وزش ﺑﺎد ﻣﻘﺎوم ﻣﺳﺗﺣﮑم ﺑﺎﺷد و ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾرات ﺷراﯾط آب و ھواﯾﯽ ﺳﻘوط ﻧﮑﻧد و آﺳﯾب ﺑﮫ ﮐوﻟر
وارد ﻧﮑﻧد.ﺟﻧس ﺳﺎﯾﺑﺎن ھﺎی ﮐوﻟرﮔﺎزی و ﮐوﻟرھﺎی آﺑﯽ ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت و ﺑرای ﻣﻘﺎوﻣت و اﺳﺗﺣﮑﺎم ﺑﯾﺷﺗر از
ﻣﺗ﷼ ﺧﺎص اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.
ﺳﺎﯾﺑﺎن ھﺎی ﮐوﻟر اﺳﺗﺎﻧدارد دارای وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﻣﺗﻌدد ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در اداﻣﮫ ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ از آن ھﺎ اﺷﺎره ﺧواھﯾم
ﮐرد:







اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺗ﷼ ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت ﺟﮭت اﺳﺗﺣﮑﺎم و ﻣﻘﺎوﻣت،ﻣﺎﻧدﮔﺎری ﺑﺎﻻ
رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﭘوﺷش ﺳﺎﯾﺑﺎن از ﮐوﻟرﮔﺎزی و ﮐوﻟرآﺑﯽ ﺟﮭت ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻧﺎﺳب
ﻋﺎﯾﻖ ﻣﻧﺎﺳب ﮔرﻣﺎ و ﻣﻘﺎﻣت ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻧﮕﮭدارﻧده ﺳﺎﯾﺑﺎن در ﺑراﺑر ﺷراﯾط ﺟوی ﻣﺗﻐﯾر
طراﺣﯽ و ﺳﺎﺧت ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺳﺎﯾﺑﺎن زﯾر ﻧظر اﻓراد ﺑﺎﺗﺟرﺑﮫ و ﻣﺗﺧﺻص در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ
ﭘوﺷش ﮐﺎﻣل ﮐوﻟرﮔﺎزی و آﺑﯽ ﺗوﺳط ﺳﺎﯾﺑﺎن ﮐﮫ طﺑﻖ اﻧدازه و اﺑﻌﺎد ﮐوﻟر طراﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود
ﮔﺎراﻧﺗﯽ و ﺿﻣﺎﻧت ﭘس از ﻓروش ﺳﺎﯾﺑﺎن و ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ و ﺗﻧظﯾم آن در ﺷراﯾط ﻣﺧﺗﻠف ﺟوی

ﺗﻣﺎم ﻣوارد ﺑﯾﺎن ﺷده در اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ از وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺳﺎﯾﺑﺎن ﮐوﻟر ﮔﺎزی و آﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ
و ﺛﺎﺑت زﯾر ﻧظر اﻓراد ﻣﺗﺧﺻص و ﻓﻧﯽ طراﺣﯽ و ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷوﻧد.ﺑرای اطﻼع از ﻟﯾﺳت ﻗﯾﻣت اﻧواع ﺳﺎﯾﺑﺎن

ﺑرﻗﯽ و ﺳﺎﯾﺑﺎن ﺛﺎﺑت ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ  ،ﻣﻐﺎزه ای و ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ ،ﭼﺗری و ﻓروﺷﮕﺎھﯽ ﺑﮫ وﺑﺳﺎﯾت ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﯾران
ﺳﺎﯾﮫ ﻣراﺟﻌﮫ ﻓرﻣﺎﯾﯾد.
ﺧرﯾد ﺳﺎﯾﺑﺎن ﮐوﻟرﮔﺎزی و آﺑﯽ
ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﯾران ﺳﺎﯾﮫ ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده اﻧواع ﺳﺎﯾﺑﺎن ﮐوﻟر ﺛﺎﺑت  ،ﺳﺎﯾﺑﺎن ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ  ،ﺳﺎﯾﺑﺎن دوطرﻓﮫ  ،ﺳﺎﯾﺑﺎن ﺗﻣﺎم
اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ و ﺳﺎﯾﺑﺎن ھﺎی ﺑﺎزوﯾﯽ و  ..ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺗﺧﺻﺻﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮭﺗرﯾن
و ﻣرﻏوب ﺗرﯾن اﻧواع ﺳﺎﯾﺑﺎن ﮐوﻟر را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺗ﷼ ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت طراﺣﯽ و ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد.ﺟﮭت ﻣﺷﺎوره
ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻣﺟﻣوﻋﮫ و ﺳﻔﺎرش ﺳﺎﯾﺑﺎن اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﺧود ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ھﺎی ﻣوﺟود در ﺳﺎﯾت ﺗﻣﺎس
ﺣﺎﺻل ﻓرﻣﺎﯾﯾد .ھدف اﺻﻠﯽ ﻣﺎ ﺗوﻟﯾد ﻣﺣﺻوﻻت ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت و ﮐﺳب رﺿﺎﯾت ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

