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 یزیپنکه روم ریتعم و ستادهیپنکه ا ریتعم

های اخیر با روی یکی از وسایلی که امروزه کاربرد بسیاری مخصوصا در فصل گرما دارد، پنکه است. اگرچه در سال

است، ولی مزایای تر شدهکار آمدن ابزارهای سرمایشی مختلف مانند انواع کولرها، جایگاه پنکه تا حدی کمرنگ

است که بسیاری مانند حمل و نقل آسان، مصرف کم انرژی، تولید باد مالیم و سایر موارد باعث شدهشمار پنکه بی

 از مردم از این ابزار در کنار سایر وسایل سرمایشی مدرن استفاده کنند.

 

 های متداول در خرابی پنکهعلت

 شودبا زدن کلید پنکه روشن نمی -

های دیگر ابتدا از درست بودن پریز باشد. بهتر است مثل همه آموزشتواند علل زیادی داشته این مسئله می

برق مورد استفاده خود مطمئن شوید. برای آزمایش کافی است که دوشاخه پنکه را در پریز دیگری زده و 

مجددا آن را آزمایش کنید یا با فازمتر از داشتن برق در پریز مطمئن شوید. علت بعدی دوشاخه خود پنکه 

شاخه پنکه در بخش اتصال به دوشاخه یا در قسمت اتصال به بدنه پنکه ممکن است به مرور زمان و است. دو

های برق با سر دوشاخه و اتصال کبه دلیل شیدگی یا ضربه قطع شده باشد. باز کردن و مشاهده اتصال کابل

 تواند راهگشا باشد.آن به مدار داخلی پنکه می

فحه کلید پنکه دچار ایراد الکتریکی یا مکانیکی شده باشد. در زمانی که به غیر از این موارد ممکن است ص

 اید، کلیدها و نحوه اتصالشان را در مدار پنکه بررسی کنید. پنکه را از برق کشیده
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دهنده اتصالی مهم در بخش مداری یا موتوری پنکه شود، نشاناگر در زمان فشردن کلید پنکه فیوز قطع می

کردن پنکه و بررسی مدار بتوانید این اتصالی را بیابید و رفع کنید. گاهی اوقات این مسئله  است. شاید با باز

های متصل شده ایرادی مشاهده کردید، احتمال گردد، بنابراین اگر در ظاهر موتور و سیمبه موتور پنکه بر می

د برای تعمیرات اساسی پنکه سوختگی موتور زیاد است. به یاد داشته باشید که در این جور مواقع حتما بای

ای است و دستکاری گونه اتصاالت کار تعمیرکاران حرفهخود را به تعمیرکاران ماهر بسپارید، چون رفع این

ای تعمیرکاران فنی بلد شما را در این امر زیاد توسط شما ممکن است برای شما خطرساز باشد. تیم حرفه

 کند.همراهی می

 

 ت کمی استپروانه دمنده دارای سرع -

معموال با تغییر کلید میزان سرعت بر روی پنکه، سرعت گردش پروانه پنکه نیز تغییر کرده و کم یا زیاد 

تواند از ضعیفب ودن برق منطقه شما باشد. برای آزمایش این شود. ولی اگر این اتفاق رخ نداد، علت آن میمی

ه را آزمایش کنید. اگر دور پروانه پنکه در برخی مسئله کافی است در ساعات مختلف و در چند روز این مسئل

ساعات درست بود، پس همین مسئله عامل اصلی اشکال در پنکه شما است، ولی اگر همچنان این مسئله 

سوز شده باشد. معموال در این حالت موتور قابل تعمیر بوده و با دار شد احتمال دارد موتور پنکه شما نیمادامه

 رفع و از سوختن کامل موتور جلوگیری خواهد شد. تعویض استاتور مشکل

 شود.در هنگام استفاده در دورهای باال پنکه دچار لرزش می -
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تواند از شکستگی در پروانه پنکه حادث شود که در حالت عادی این مسئله نباید اتفاق بیفتد. این موضوع می

تر است. خرابی های پنکه محتملخرابی بوشبا تعویض پروانه آن قابل رفع است. اگر این مورد نبود احتمال 

 دهد که با تعویض آن این مسئله برطرف خواهد شد.ها به علت فرسودگی معموال رخ میبوش 

 

 تعمیرات انواع پنکه در فنی بلد

بهترین ای و زبده و باتجربه باال تمامی وسایل خانگی شما را به ای فنی بلد متشکل از تعمیرکاران حرفهگروه حرفه

دهد. این گروه با استفاده از قطعات یدکی مرغوب از همه برندهای نحو تعمیر و در اسرع وقت به شما تحویل می

 کند.پاش را تعمیر میهای رومیزی، ایستاده، پایه بلند، سقفی و مهموجود در ایران پشتیبانی کرده و کلیه پنکه

 تایفون تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی Typhn 

 سیستم راد تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی Rad system 

 فلر تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی Feller 

 فکیر تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی Fakir 

 گوسونیک تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی Gsnic 

  جی ای آ رومیزیتعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه AEG 

 لونا تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی Luna 

 طاها تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی Taha 
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 تفال تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی Tefal 

 خزر پارس تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی Pars Khazar 

 بیشل که رومیزیتعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پن Bishel 

 دینو تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی Din 

 مگامکس تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی Megamax 

 ماهسونیک تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی Mahsnic 

 جی زد تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی ZG 

  مایدیا پنکه رومیزیتعمیر پنکه ایستاده و تعمیر Midea 

 تکنو تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی Techn 

 ساپر تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی Sapr 

 سرجیو تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی Sergi 

 سانی تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی Sunny 

 گرند رومیزی تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه Grand 

 واتسون تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی Watsn 

 ویداس تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی Vidas 

 مکس سوپر تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی Supermax 

 استار سان تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی Sun Star 

  سافلون و تعمیر پنکه رومیزیتعمیر پنکه ایستاده Safln 

 سایا تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی Saya 

 تیوان تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی Tivan 

 سانتک تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی Suntech 

 مستر گلد تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی Gldmaster 

  استار ورد ایستاده و تعمیر پنکه رومیزیتعمیر پنکه Wrd Star 

 لومکس تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی Lumax 

 متئو تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی Mathe 

 بیمر تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی Bimer 

 باسئوس تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی Baseus 

 کولدا پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی تعمیر Clda 

 جیان هونگ تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی HngJian 
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 ایکسیو تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی Iksi 

 تی اچ تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی HT 

 سیکو تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی Seik 

  یاجیا پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزیتعمیر Yajia 

 کیکرلند تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی Kikkerland 

 دمنده تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی Damandeh 

 دی اس ای تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی ASD 

 دلن آرمان تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی Armanland 

 ژینگ لیان تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی Lian Xing 

 سیلن تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی Silene 

 کونگچائو تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی Cngcha 

 ریمکس تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی Remax 

  سیما پنکه رومیزیتعمیر پنکه ایستاده و تعمیر Sima 

 الکتریک تک تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی Tech Electric 

 کنوود تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی Kenwd 

 اینترنشنال جنرال تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی General Internatinal 

 فن آرت تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی Artfan 

 بومن تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی Bmann 

 آیسن تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی Icen 

 لیان تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی Lian 

 سانکو تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی Sunc 

 هاردستون تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی Hardstne 

 کلترونیک تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی Clatrnic 

 کروپ تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی Crp 

 مونوتک تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی Mntec 

 ارشیا تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی Arshia 

 نانیوا یتعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیز Naniwa 

 النگ یی تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی Yilng 

 بهی تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی Behi 
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 تولیپس تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی Tulips 

 هافن تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی Hafen 

  سینجر رومیزیتعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه Sinjer 

 پاکشوما تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی Pakshma 

 دی ام تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی MD 

 وایو تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی Vayu 

 سام تعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیزی SAM 

 اس آر ام یتعمیر پنکه ایستاده و تعمیر پنکه رومیز MRS 

 و غیره 

 جهت کسب اطالعات بیشتر و مشاوره با کارشناسان فنی بلد با ما تماس بگیرید.

 


