
1 7 كاربرد و نگه داري لوازم خانگي

وسايل برقي سرمازا و صوتي و تصويري
(يخچال، فريزر، كولر، تلويزيون،ضبط و پخش سي دي)
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1-8 مقدمه
وسايل الكتريكي برودتي كه در اين واحد كار با آن 
آشنا مي شويم، جزو ضروري ترين لوازم خانگي محسوب 
مي شوند. غير از كولر آبي كه براي خنك كردن هوا از 
گاز  توسط  لوازم  بقيه ي  مي كند،  استفاده  آب  رطوبت 
مدار  لوله هاي  داخل  كه   ،(freon) فريون  مخصوص 
بسته قرار گرفته است ، به كمك نيروي كمپرسور توليد 
به  كه  است  براين  سعي  حاضر  درحال  مي كنند.  سرما 
جاي گاز فريون 12 در يخچال و فريزرها از گازسازگار

A 134 استفاده كنند. 
شكل هاي  به  خانگي  لوازم  اين  فناوري،  باپيشرفت 

گوناگون و باكيفيت هاي باال در اختيار مصرف كنندگان 
قرار گرفته است. دراين واحد كار با اصول كار نگه داري 

و ايمني آن ها آشنا مي شويم.

2–8  يخچال 
اين دستگاه جهت حفظ و نگه داري آن دسته از مواد 
غذايي كه در برابر حرارت محيط تغيير خاصيت مي دهند 
و فاسد مي شوند به  كار مي رود. سيستم  خنك كننده ي  
يخچال  بر اساس حركت گاز فريون1 در لوله هاي بسته 

است. شكل 8-1

 1.Freon
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شكل 1- 8

1–2– 8 اجزاي تشكيل دهنده ي يخچال
اجزاي تشكيل دهنده ي يك يخچال را به دو دسته 

تقسيم مي كنيم:
اجزاي مكانيكي

اجزاي برقي

2-2-8 اجزاي مكانيكي
- قسمت مكانيكي كمپرسور

-كندانسور(رادياتورخنك كننده)
- فيلتر (درايو)

- اواپراتور(محفظه ي يخ ساز)
- لوله ي مويين

- در و محفظه ي اصلي
- الستيك دور در

- كابين
- شاسي

- دست گيره
- پايه

- قفل و لوال

3-2-8  اجزاي برقي يخچال
- قسمت برقي كمپرسور

- ترموستات
-رله ي استارت (رله  راه اندازي)

- رله ي بار زياد (اُورلود1 )
- جعبه تقسيم

- المپ و سرپيچ
- شستي المپ در يخچال

4-2-8 كمپرسور
حركت  به  جهت  مكش  و  فشار  ايجاد  كمپرسور  كار 
قسمت  دو  از  است.كمپرسور  سيستم  در  گاز  درآوردن 
شدن  برق دار  با  است  شده  تشكيل  برقي  و  مكانيكي 
قسمت  است،  موتور  الكترو  يك  شكل  كه  برقي  قسمت 

مكانيكي فعال مي گردد.
اين عمل گاز داخل كمپرسور را در مدار به حركت مي اندازد.

5-2-8 اوپراتور (محفظه ي يخ ساز) 
يك  تبخير  اثر  بر  كه  است  آلومينيومي  محفظه ي 

ماده ي خنك كننده سبب توليد سرما مي شود.

6-2-8 كندانسور(رادياتور خنك كننده)
خنك  براي  لذا  مي شود  گرم  فشار  تحت  گازُمّبرد، 

كردن آن بايد آن را از رادياتور عبور داد تا خنك شود.

 1.Over Load
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7-2-8 جدول عيب يابي و طريقه ي رفع عيب يخچال و فريزر

عيب                                          علت                                                 طريقه ي رفع عيب

در 1-پريز برق ندارد.1-يخچال اصًال كار نمي كند. كنيدو  كنترل  را  منزل  اصلي  و  فرعي  فيوزهاي 
صورت نبودن برق نسبت به رفع عيب سيم كشي پريز 

مربوط به يخچال اقدام كنيد. 

2- دوشاخه وسيم هاي
 رابط خراب است.

با دستگاه اهم متر، زماني كه دوشاخه يخچال به پريز 
وصل نشده است، دوشاخه را و كابل راتست كنيد و در 
صورت وجود عيب، نسبت به رفع يا تعويض دو شاخه 

يا سيم رابط اقدام نماييد.

3- ترموستات خراب 
است.

آن را تعويض كنيد.

4- رله ي استارت خراب 
است .

آن را تعويض كنيد.

6- سيم هاي رابط بين 
ترمينال ،ترموستات

 ورله بار زياد خراب  يا
 قطع شده است. 

ضمن تست مداربا آوومتر، نسبت به تعويض سيم رابط 
اقدام شود. 

5- رله ي بار زياد  (اولرلود) 
خراب است.

نسبت به تعويض آن شود.

نسبت به تعويض كمپرسور اقدام شود.7- موتور خراب است.

2- سرما بيش ازحد است
 و عمل اتوماتيك 

1- لوله ي بلوي ترموستات
 از اوپراتور جدا شده است.

لوله ي بلو را در محل اصلي اش قراردهيد.
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عيب                                          علت                                                 طريقه ي رفع عيب

2- سيم هاي ترموستات 
به هم اتصال يافته است.

3-ترموستات خراب است.

كليدروشن وخاموش ترموستات را قطع كنيد. 
ترموستات،  تست  با  و  نشود  موتورخاموش  اگر 
سالم بودن آن تشخيص داده شد، سيم هاي رابط 
ترموستات را چك كنيد و در صورت وجوداشكال 

آن ها را تعويض كنيد.

آن را تعويض كنيد.

شست وشوي و شارژ گاز شود.

در  كنيد.  تست  آن را  و،  خارج  ازدستگاه  را  رله 
صورت خراب بودن آن را تعويض كنيد.

پس ازتست موتور در صورت حصول اطمينان 
ازخرابي موتور نسبت به تعويض آن اقدام شود.

ضمن جدا كردن كمپرسور از مدار و تست 
كمپرس،چنانچه كمپرسور سالم تشخيص داده 

شد اشكال از لوله هاي رابط يادراير يا لوله ي 
مويين است كه بايستي نسبت به رفع عيب آنها 

اقدام گردد. شست وشو و شارژ گاز شود.

ترموستات را روي درجه ي مناسب قراردهيد. 

ترموستات راتنطيم يا تعويض كنيد.

ترموستات راتنطيم يا تعويض كنيد.

4- محل اتصال بلوي
ترموستات برفك نمي زند.
خراب  استارت  1-رله ي 

است
مي زند  استارت  3-دستگاه 
نمي شود  اندازي  راه  ولي 
و بعد از چند با ريپ زدن 
رله ي بار زياد (اُورلِود) عمل 

مي كند

رله را تعويض كنيد.2-رله بار زيادخراب است
3-موتور الكتريكي 

خراب است.

4-لوله هاي گازيالوله هاي 
رابط مسدوداست

و  است  كم  4-سرما 
عمل اتوماتيك زود به 

زود انجام مي گيرد.

5-برودت زياد است و موتور 
زياد كار مي كند.

1-درجه ي ترموستات كم 
است.

2-ترموستات تنظيم نيست.

1-ترموستات  تنظيم 
نيست.
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عيب                                          علت                                                 طريقه ي رفع عيب

لوله ي بلورادرمحل مناسب خودقرار دهيد. به  بلوخوب  2-لوله ي 
اواپراتور مماس نيست

1- درجه ي ترموستات 
معقول نيست.

در  6-لوله هاي  برگشت 
و  برفك  زده  يخچال  پشت 
صورت  دير  اتوماتيك  عمل 

مي گيرد.

پشت  در  برگشت  7-لوله ي 
عمل  و  زده  برفك  يخچال 
موقع  به  ترموستات  اتوماتيك 

است.

كارمي  سره  يك  9-يخچال 
كند ودر اوپراتور سرما ايجاد 

نمي شود.

بار  چند  از  بعد  يخچال   -8
ريپ زدن به كار مي افتد.

2- ترموستات خراب است.

مناسب  درجه ي  روي  را  ترموستات  ولوم 
قراردهيد. 

ترموستات را تعويض كنيد

به  دهيد  قرار  مناسب  درجاي  بلورا  لوله ي 
طوري كه به اواپراتورمماس شود.

گاز آن را تنظيم كنيد.

به  خوب  بلو  لوله ي   -3
اواپراتور مماس نيست.

1-گاز يخچال زياد است.

خراب  استارت  1-رله ي 
است.

شده  كم  دستگاه  1-گاز 
است.

اوپراتور  داخل  2-روغن 
رفته است.

3-لوله هاي يخچال كثيف 
است.

4-درايركثيف است.

بايدنسبت به تعديل گازدستگاه اقدام شود.

نسبت به تعويض رله اقدام شود.

دستگاه بايستي مجدداً شارژ شود.

شست وشو و شارژ گاز شود.

لوله ها را شست شو يا تعويض  كنيد.

باچكش الستيكي ضرباتي به لوله ها وارد كنيد، اگرعيب 
رفع نشد لوله ها را تميز و دستگاه را مجدداً شارژ كنيد.

4-گاز زياد است.
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1-محل استقرار يخچال 
تنظيم نيست.

11-يخچال هنگام كارصداي 
هوم شديدي مي دهد.

ًبرفك  شديدا  يخچال   -12
مي زند.

13- بدنه ي يخچال برق دارد.

محل استقرار يخچال را تنظيم كنيد.

فاصله آن هاراتنظيم كنيد.

پيچ هاي موتور را سفت كنيد.

يا  رادياتور  لوله هاي   -2
تماس  بدنه  به  برگشت 

دارند.

4-الستيك صداگير 
خراب  موتور  پايه ي 

شده است.

موتورشل  3-پيچ هاي 
شده  است.

1- الستيك دور در آن 
خراب است.

2- درب بيش ازاندازه باز 
و بسته مي شود.

گرم  غذاي  نگه داري   -3
در يخچال 

الستيك هاي ياتاقان را تعويض كنيد.

الستيك را درزگيري يا تعويض كنيد.

دستگاه بايستي مجدداً شارژ شود.

پس ازسردشدن غذا را داخل يخچال 
قراردهيد.

سرسيم هاي رابط راچك كنيد.

عيب                                          علت                                                 طريقه ي رفع عيب
10-يخچال سوت مي كشد و 

سرما كم است
كثيف  رابط  1-لوله ي 

است.
كنيد،  وارد  لوله ها  به  ضرباتي  الستيكي  باچكش 
اگرعيب رفع نشد لوله ها را تميز و دستگاه را مجدداً 

شارژ كنيد.

1- اتصال بدنه ازطريق 
سيم هاي رابط صورت 

گرفته است. 
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2- اتصال بدنه در 
كمپرسوراست.

نسبت به تعويض كمپرسوراقدام شود.

آن را رفع كنيد. 3- اتصال بدنه درقسمت 
ترموستات و يا در چراغ 

يخچال است. 

عيب                                          علت                                                 طريقه ي رفع عيب

1- پيچ هاي نگه دارنده ي 
موتورشل است.

14-موتوريخچال به هنگام 
خاموش شدن لرز شديددارد.

15-كمپرسوريخچال صداي 
ناهنجارمي دهد درحالي كه 
الستيك هاي لرزه گيرموتور 

سالم و پيچ ها سفت مي باشد. 
 

17- اواپراتور زود برفك مي زند 
ــت. ــي زياد اس ــك خيل و برف

16-پس از شارژ گاز از ابتدا 
موتور خوب كار مي كندسپس 

صداي موتورتغيير مي كند.

پيچ هاي موتور راسفت كنيدتارفع عيب شود.

1-كمپرسورمعيوب 
است.

1-لوله ي مويين يا 
كاپيالري كثيف است.

2-درايركثيف است.

1-يخچال درجاي مناسب 
قرار نگرفته است.

2-الستيك  دور درخراب 
است.

3-در يخچال خوب 
بسته نمي شود.

4-موادغذايي كه داخل 
يخچال گذاشته شده 

است داغ است 

كمپرسورراتعميرياتعويض كنيد.

لوله ي مويين را تعويض كنيد.

دراير را تعويض كنيد.

محل يخچال را تغيير دهيد تا هواي اطراف يخچال 
زيادگرم نباشد و آفتاب مستقيم به يخچال نتابد.

آن را تعويض كنيد.

آن را رفع عيب نماييدتادرخوب بسته شود.

بگذاريدابتداموادغذايي درمحيط آشپزخانه سرد 
شود ، سپس آن را در يخچال نگه داري كنيد.
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3–8 فريزر 
اساس كار فريزر هابا يخچال ها يك سان  است با اين 
به  است.  پايين  فريزرها  در  دما  محدوده ي  كه  تفاوت 
همين دليل ترموستات نيز در محدوده ي پايين تري عمل 

مي كند. شكل 8-2

1–3–8  اصول نگه داري از فريزر 
كمي   ديوار  با  كه  گذاشته  شود  درمحلي  بايد  فريزر 
فاصله داشته باشد و زير آن تراز باشد. از گذاشتن مواد 
غذايي گرم در فريزر خودداري شود. در صورتي كه فريزر 
اين  در  باشد.  ضعيف  برق  است  ممكن  نكند  كار  خوب 
صورت بايد از ترانس تقويت اتوماتيك استفاده كرد. هر 
چند وقت يك بار نيز بايد محيط فريزر را از برفك پاك 

كرد تاعمل فريزكردن مواد به خوبي صورت گيرد.

4–8 كولر گازي 
كولرگازي در صنعت تهويه و تبريد جايگاه ويژه اي دارد. 

1- فاصله كندانسور با 
ديواركم است.

18- با اين كه موتوريخچال 
زياد كار مي كند سرما 

مناسب نيست وگاز يخچال 
طبيعي نيست. 

فاصله ي مناسب كندانسورتاديوارحدود25سانتي 
متر است. اين فاصله را تنظيم كنيد.

آن را به طور كامل تميز كنيد. 2- روي كندانسور گرد 
و غبارگرفته است.

3- يخچال در محل 
مناسبي قرار نگرفته 

است و آفتاب مستقيم 
به آن مي تابد.

محل يخچال را تغيير دهيد، در صورتي كه تغيير 
محل ممكن نباشد ُفن (پنكه) كوچكي دركنار 

كمپرسور تعبيه نماييد و آن را طوري تغذيه كنيد 
كه كمپرسوروُفن باهم روشن و خاموش شوند.

عيب                                          علت                                                 طريقه ي رفع عيب

4- فشارگاز پمپاژ شده 
به اواپراتور زياد بوده 

و بار موتوردر زمان  راه 
اندازي زياد است. 

 حدود 5 دقيقه صبر كنيدتا از فشار گاز كاهش 
يابد و موتور بتواند به راحتي راه اندازي شود. از 

محافظ تأخيري يخچال استفاده شود.

19- زماني كه يخچال در 
حالي كاركردن است برق 

قطع مي شود و با آمدن برق 
موتور كارنمي كند و رله ي بار 

زياد،قطع و وصل مي كند.

شكل 2- 8



117 كاربرد و نگه داري لوازم خانگي

زيرا، عالوه بر آن كه به سرعت از گرماي محيط مي كاهد 
از  نمي دهد  افزايش  را  رطوبت  آبي)،  كولرهاي  (برخالف 

اين جهت براي محيط هاي شرجي بسيارمناسب است.

1–4–8  انواع كولر گازي 
كولرهاي گازي معموالًدردو مدل ساخته مي شوند :

1- كولرهاي گازي پنجره اي معمولي، مجهز به ريموت 
كنترل (شكل 3-8)؛

شكل 8-3

2- كولرهاي گازي دو تكه (اسپليت)، مجهز به ريموت 
كنترل. (شكل 8-4)

شكل 8-4

2–4–8   ساختمان كولر گازي 
كولر گازي نيز همانند بسياري از لوازم خانگي خصوصاً 
شده  تشكيل  زير  اصلي  قسمت  دو  از  فريزر  و  يخچال 

است:

1– قسمت الكتريكي
2– قسمت مكانيكي

رابط،  سيم هاي  شاخه،  دو  شامل  الكتريكي  قسمت 
كمپرسور،  كليد اصلي كولر، موتورفن و قسمت مكانيكي 
موتورفن،  پروانه هاي  فيلتر،  (رادياتور)،  كندانسور  شامل 

اواپراتور و بدنه و متعلقات. 
نحوه ي سرما سازي در كولر گازي بر اساس سرما سازي 

در يخچال و آب سرد كن و... است.

5–8 كولر آبي 
در كولر آبي حرارت و انرژي الزم براي تبخير آب از 
هوا گرفته مي شود. از اين رو، در مناطقي كه هوا رطوبت 
دارد كولرهاي آبي قادر به خنك كردن هوا نيستند. (شكل 

(8-5

شكل 5- 8

1–5–8  ساختمان كولر آبي 
كولرآبي ازقسمت هاي زير تشكيل شده است:

الكتروپمپ،  شناور،  پولي،  تسمه،  بدنه،الكتروموتور، 
كليد روشن وخاموش، پوشال ها، بادزن توربين، ياتاقان ها 
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و بدنه و متعلقات آن.
كولرهاي آبي در دومدل ساخته مي شوند:

1) كولرهاي بامي  2) كولرهاي دستي يا متحرك
2–5–8  محل مناسب برا ي نصب كولر

چون كولرهاي آبي معموالً در پشت بام نصب مي شوند 
بايد از نظر استحكام درمحلي گذاشته شوند كه در سقف 
ايجاد لرزش و صدا نكنند. محل قرار گرفتن كانال هاي 
اتاقك  طريق  از  كانال  ورودي  و  بام  پشت  در  بايد  كولر 
سيماني توسط برزنت به كولر متصل گردد. زير كولر بايد 
چهار پايه اي فلزي قرار داده شود، اندازه ي اين چهارپايه 
به ارتفاع كانال ورودي بستگي دارد. به كف پايه هاي آن 
سانتي متر   10X10 چهارگوش  فلزي  ورق  قطعه  چهار 
جوش دهيد تا از فرورفتن پايه ها در آسفالت يا در ايزوگام 
پشت بام جلوگيري شود. كولر بايد در موقع نصب تا حد 
امكان از لوله هاي دودكش ، هواكش آشپز خانه و لوله ي 

چاه فاضالب دور باشد.

نگهداري  و  كاربري  نحوه ي  شناسايي   8-6
وسايل صوتي و تصويري

تقريباً در هر خانه اي حداقل يك قلم ازلوازم صوتي و 
تصويري وجود دارد.با توجه به پيچيدگي اجزاي مكانيك 
و الكترونيكي داخلي و ولتاژهاي باال بازكردن اين دستگاه 

ها را كه توصيه نمي كنيم و درست آن است كه آن را به 
دست كارشناس آزموده سپرد با اين حال اقدامات زيادي 
وجود دارند كه فرد استفاده كننده مي تواند به وسيله  ي 
آن ها از پيش آمدن مشكالت پيش گيري به عمل آورده 
در  همواره  شود  باعث  و  كند  طوالني تر  را  عمركاال  و 

بهترين شرايط باشد. به عالوه سريع نتيجه گيري نكنيدكه 
هرگونه نقص و اشكال در لوازم الكترونيكي ممكن است 
علل پيچيده اي داشته باشد.اتصاالت ضعيف بي احتياطي و 
رعايت نكردن نكات مربوط به نگه داري و روش نادرست 
در به كارگيري وسيله  مي توانند علل بسياري از عيوب و 

نواقصي باشند.
1-6-8 تلويزيون 

اين وسيله برقي با عملكردهاي داخلي متعدد جزء آن 
دسته از لوازمي است كه بهتر است هرگونه عيب،سرويس 
واگذاريد.  آن  مجرب  كارشناسان  به  را  داخلي  تعمير  يا 
تصويركامًال  المپ  (با  را  اينچ   21 تلويزيون   8-6 شكل 
مسطح، صداي استريو ومولتي سيستم) را نشان مي دهد.     
شكل 7-8 تلويزيون جديدي را نشان مي دهدكه به 
جاي المپ تصوير ازپانل ال سي دي (LCD) استفاده شده 
و مجهز به بلندگوهاي سيار استريو است. اين تلويزيون 

فول سيستم است.  

شكل 8-7 

شكل 8-6 
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2-6-8  حفاظت و ايمني
1-دقت كنيد كه دستورالعمل هاي سازنده را به خوبي 

دريافت و اجرا كنيد.
2-كودكان را از بازي كردن با تلويزيون، ويدئو و ديگر 

وسايل برقي دورنگه داريد.
3-از پايه ي مناسبي (مورد تأييد سازنده)براي تلويزيون  

استفاده كنيد.
4- دستگاه تلويزيون را بدون حضور كسي روشن نگه  

نداريد.
5- اين گونه لوازم را روي پايه هاي موقت و نامطمئن 
سنگين اند  و به راحتي صدمه  قرار ندهيد. زيرا معموالً 

مي بينند. هم چنين احتمال دارد زخمي شوند.
   3-6-8 طريقه ي تنظيم آنتن

ديگر  باآنتن هاي  خودر  آنتن  چشمي،  1-بامقايسه ي 
همان خيابان هم جهت سازيد .

2- نصب آنتن در فضاي زيربام كار دشواري است.لذا 
بهتر است از قطب نما استفاده كنيد.

(CD ) 7-8  ضبط و پخش سي دي
به منظور كاستن از ابعاد مدارهاي الكترونيكي امكانات 
جديدي روي دستگاه هاي صوتي و تصويري اضافه شده و  
اين روند تا حال نيز ادامه داشته.به طوري كه يك دستگاه 
جديد به راحتي جاي چند دستگاه مختلف راگرفته است.

شكل هاي دو نمونه ازاين دستگاه را نشان مي دهد.   
CD -VCD -MP3 -DVD پخش •

• تك كاسته ضبط و پخش
• دستگاه كنترل از راه دور 

• راديو با دو موج AM,FM و دوبلندگوي قوي 
BASS سيستم تنظيم •

• ورودي ميكروفون و خروجي هدفون 
فشار يك  كاست با  روي  ضبط سي دي به  داراي   •

دكمه 

شكل 8-8 

شكل 8-9 

 (CD) (سي دي) 1-7-8 نحوه ي عملكرد
عملكردسي دي يا دي وي دي براين اصل استواراست 
كه لوح فشرده هيچ گونه تماس فيزيكي با سيستم ندارد 
و از طريق يك شعاع نور ليزري صدا و تصوير را منتقل 

مي كند. 
دقت كنيد حتي اثر انگشتي روي لوح فشرده مي تواند 
باعث انحراف شعاع نور و يا اشتباه خواندن لوح فشرده 
وياجاانداختن بعضي ازحلقه  شود كه نتيجه ي آن برش 

هاي صوتي و تصويري است.
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2-7-8 حفاظت و ايمني
1- اولين مسئله ي قابل مالحظه، محل قرارگيري و 
محيط اطراف دستگاه ضبط و پخش سي دي (لوح فشرده 

است).
كنار  آفتاب،  شديد  نور  معرض  در  را  دستگاه    -2
حرارت يا در شرايط مرطوب و نمناك و بدون جريان هوا 

قرار ندهيد. 
3- از قراردادن مستقيم دستگاه ويدئو روي فرش و 
زير تلويزيون خودداري كنيد، زيرا  فن خنك كن دستگاه 

گرد و غبار و ُكرك را به داخل مي كشاند.
4- ضعيف و ُشل بودن اتصاالت ازمعمول ترين اشكاالت 
كابل است كه بر اثر واردآمدن فشار روي پريزيادوشاخه ي 
پريز يافيش هاي ارتباطي سيگنال ارسالي از طريق كابل 

را به طور قابل مالحظه اي ضعيف مي كند.
6- مسير مناسب براي كابل ها فراهم آوريد تا از كشيده 

شدن ياپيچ و گره خوردن آن ها جلوگيري شود.
7- كابل ها را به صورت حلقه اي نگه داريد و خم يا به 

هم پيچانده نشوند.
8-كابل هارادورازدسترس كودكان نگاه داريد.

9-كابل هارادرمعبريازيراسباب و مبلمان رها نكنيد.     

-جهت حفظ و نگه دارى مواد غذايى در برابر 
حرارت محيط، از يخچال استفاده مى شود.

-اساس كار سيستم خنك كننده ى يخچال، 
حركت گاز فريون به وسيله ى كمپرسوردر يك 

مدار بسته است.
-برفك زدن زياد در يخچال به چند عامل زير 

بستگى دارد:
•خرابى الستيك دور در يخچال؛

•گاز يخچال بيش از اندازه است؛
•ترموستات تنظيم نيست؛

•در يخچال بيش از اندازه باز و بسته مى شود 

يا مواد غذايى گرم در آن قرار مى دهند.
-اساس كار فريزر با يخچال يكى است با اين 
تفاوت كه محدوده ي دماى فريزر پايين تر است.

-از كولر گازى در محيط هاى شرجى استفاده 
مى كنند زيرا بر خالف كولر هاى آبى رطوبت را 

افزايش نمى دهد.
-انواع كولر هاى گازى:
•كولر هاى پنجره اى؛

•كولر هاى دو تكه (اسپليت).

چكيده


