
 

 

  طراحی و ساخت سایبان کولر گازی و آبی 

  سایبان کولر 

مزایای بسیاری دارد کھ در ادامھ بھ بررسی ھر یک از  )  Air Conditioner Canopy(سایبان کولر
آن ھا می پردازیم.با توجھ بھ خشکسالی و بحران آب در کشور و ھم چنین باال رفتن ھزینھ مصرف آب و  

یکی از راه حل ھای مھم و اساسی در این روزھا محسوب می شود    سایبان کولربرق در ایران ،استفاده از  
  خش توصیھ شده است. کھ توسط کارشناسان این ب 

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  

ز مصرف بی رویھ آب و برق استفاده  تجاری می گردد.یکی از راھکارھای مھم و اساسی برای جلوگیری ا
  می باشد.  سایبان کولر از 

  باید استفاده کنیم؟   گازی و آبی چرا از سایبان کولر 

ثابت و سایبان اتوماتیک ایجاد سایھ در فضای بیرونی ساختمان   چتری سایبانبھ طور کلی کاربرد اصلی 
ایجاد سایھ   با سایبان کولر و جلوگیری و محافظت از تابش مستقیم نور خورشید بھ داخل ساختمان است .

بر روی انواع کولرگازی و کولرھای آبی آن ھا را در برابر اشعھ گرم و سوزان خورشید محافظت می  
  کند. 

موجب خنک شدن کولر و در نتیجھ جلوگیری از تبخیر آب پوشال ھای کولر آبی   گازی کولر ثابت   سایبان 
می گردد.بھ توصیھ کارشناسان بھتر است در روزھای گرم سال جھت جلوگیری از مصرف بی رویھ آب  

  برای انواع اسپلیت گازی و کولرھای آبی استفاده کنیم.   سایبان کولرو برق از 

  با انواع سایبان کولر آشنا شوید 

و ھم چنین نصب موتور برقی بر   مراحل تولید سایبان برقیسایبان ھای متحرک با توجھ بھ طراحی و 
ایبان بھ منظور باز و بستھ کردن سایبان نام گذاری می شوند.سایبان ھای ثابت نسبت بھ سایبان ھای  روی س

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. 

خاص خود را دارد کھ در ادامھ قصد داریم بھ چند مورد آن اشاره   سایبان ھای کولرگازی و آبی مزایای 
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  

  لر گازی و آبی محافظت می کند و موجب خنکی بیشتر محیط می گردد. دارد.از بدنھ و تجھیزات کو 

  ساخت سایبان کولر طراحی و 

باید توسط  شرکت و افراد باتجربھ در این زمینھ انجام شود. شرکت ھای   سایبان کولرطراحی و ساخت 
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  
درجھ آمادگی خود را جھت مشاوره در این زمینھ بھ صورت رایگان    180سایبان تمام اتوماتیک و سایبان  

  اعالم می دارد.برای مشتریان 

زمینھ انتخاب و خرید بھترین و با کیفیت ترین سایبان  برای کسب اطالعات بیشتر و راھنمایی الزم در 
برقی یا سایبان ثابت کولر می توانید با کارشناسان و مشاورین ما در تماس باشید.ھمکاران ما آماده  

  پاسخگویی بھ تمام سواالت شما ھستند. 

  راه اندازی و نصب سایبان کولر 

با توجھ بھ طراحی و ساخت مختلف ھر یک از آن ھا تفاوت ھایی   کولر  سایبانراه اندازی و نصب انواع  
با   باید  سایبان متحرک دارد.ھمانطور کھ قبال بیان کردیم کھ برای طراحی و ساخت انواع سایبان ثابت و 

  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  

  تاب از کدام سمت بھ کولر می تابد. کھ در طول روز آف 

و این موضوع کھ دھانھ نصب کولر بھ کانال از چھ سمتی است ،ھمھ از سوی    کولر   سایبانطول و عرض  
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 . 

  انواع سایبان کولرآبی و گازی ویژگی ھای 

تا در برابر تغییرات جوی و بارندگی  باید از استحکام و مقاومت ھای باالیی برخوردار باشد  سایبان کولر
ھای پراکنده ،وزش باد مقاوم مستحکم باشد و با تغییرات شرایط آب و ھوایی سقوط نکند و آسیب بھ کولر  

لرھای آبی متفاوت است و برای مقاومت و استحکام بیشتر از  وارد نکند.جنس سایبان ھای کولرگازی و کو
  متلایر 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 متلایر با کیفیت جھت استحکام و مقاومت،ماندگاری باال 

  فاصلھ مناسب پوشش سایبان از کولرگازی و کولرآبی جھت کارایی مناسب رعایت 

 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 

 ه و ابعاد کولر طراحی و ساختھ می شود پوشش کامل کولرگازی و آبی توسط سایبان کھ طبق انداز 

  گارانتی و ضمانت پس از فروش سایبان و قابلیت جا بھ جایی و تنظیم آن در شرایط مختلف جوی  

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



 

 

مجموعھ ایران   وبسایت  برقی و سایبان ثابت پارکینگ ، مغازه ای و تبلیغاتی ،چتری و فروشگاھی بھ 
  سایھ مراجعھ فرمایید. 

  خرید سایبان کولرگازی و آبی 

سایبان تمام  ثابت ، سایبان تبلیغاتی ، سایبان دوطرفھ ،   کولر سایبانمجموعھ ایران سایھ تولید کننده انواع 
و سایبان ھای بازویی و .. می باشد .در این زمینھ بھ صورت تخصصی فعالیت می کند و بھترین    اتوماتیک 

را با استفاده از متلایر با کیفیت طراحی و تولید می کند.جھت مشاوره   کولر سایبانو مرغوب ترین انواع 
ن مجموعھ و سفارش سایبان انتخابی خود می توانید با شماره ھای موجود در سایت تماس  با کارشناسا 

  حاصل فرمایید .ھدف اصلی ما تولید محصوالت با کیفیت و کسب رضایت مشتریان می باشد.  

    

  

  


