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 سرویس و تعمیر داکت اسپلیت

های گرمایشی و سرمایشی مناسب حس خواهد شد. به تازگی افراد با آغاز فصول مختلف سال، استفاده از سیستم

ها روی مختلف برای ایجاد سیستم گرمایشی و سرمایشی منزل یا محل کار خود، به استفاده از داکت اسپلیت

ها کنند. میزان سرمایش و گرمایش ایجاد شده توسط داکت اسپلیتاستفاده میآوردند و از آنها برای این منظور 

تر خواهد بود، زیرا به راحتی و در مدت زمان بسیار های دیگر سرمایشی و گرمایشی مناسبنسبت به سایر سیستم

 توان سرمایش و گرمایش منزل یا محل کار خود را به بهترین نحو تامین کرد.کوتاهی می

ای سرویس شوند تا در نهایت ایجاد کند و باید به طور دورههای معمولی عمل میاه تقریبا شبیه اسپلیتاین دستگ

ها را باید خرابی در آنها به حداقل رسیده و از تعمیر آنها جلوگیری شود. به همین دلیل سرویس داکت اسپلیت

 ها نباشد.جدی بگیرید تا دیگر نیاز به تعمیر داکت اسپلیت

 

 ست؟یچ تیاسپل داکت

عملکرد داکت اسپلیت در حالت سرمایشی دقیقا شبیه کولرهای گازی عادی است. این دستگاه توسط فرایندهایی 

های پرقدرت این هوای خنک شده را به داخل کند و توسط دمندهمانند چگالش و تبرید هوای محیط را خنک می

کند. در این حالت دستگاه هوای محیط را شوفاژ عمل میکند. در حالت گرمایشی این دستگاه مانند هدایت می

های مسی آب گرم قرار داده و سبب گرم شدن هوای عبوری هایی کرده و آن هوا را در مجاورت لولهوارد کانال

 شود.های تعبیه شده در دستگاه، این هوا به داخل منزل یا محل کار تزریق میشود. سپس به وسیله دمندهمی

ها دو تیکه هستند که بخشی از آن در خارج از محیط قرار گرفته و بخش دیگر آن در داخل محل مورد این اسپیت

های عادی نهایتا فاصله بین گیرد. باید توجه داشت که در اسپلیتتواند منزل یا محل کار باشد، قرار مینظر که می

ارایی دستگاه کاهش خواهد یافت. اما در داکت متر باشد، زیرا در غیر این صورت ک 6دو بخش بیرونی و داخلی باید 

توان در نظر گرفت. در متر آن هم بدون افت کارایی می 15ها این مسئله بهبود یافته و این فاصله را تا اسپلیت
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های عادی به ها از نظر کارایی و بهینه بودن در مصرف انرژی از اسپلیتتوان گفت که داکت اسپیلتمجموع می

 بوده و به زودی جای خود را در همه اماکن اداری و مسکونی باز خواهند کرد. مراتب باالتر

های اولیه نسبت به چیلرهای ها عالوه بر کاهش هزینهبه یاد داشته باشید که تهیه و استفاده از این داکت اسپلیت

های مصرف انرژی زینهصرفه بوده و در بلند مدت هبههای اداری و منازل بسیار مقرونکوچک و بزرگ برای محیط

 دهد. و هدر رفت آن را به طرز چشمگیری کاهش می

ها، استفاده از هوای برگشتی برای افزایش کارایی دستگاه و مصرف بهینه انرژی یکی از مزایای مهم داکت اسپلیت

ثابت و همیشه هوای در جریان در محیط از هوای »گوید: باشد. یک جمله معروفی است که میاز این طریق می

شود در زمان رانندگی شیشه اتومبیل را کمی به همین علت همیشه پیشنهاد می« تر است.ساکن تمیزتر و پاکیزده

ها کند. این دستگاهها هم همین مسئله صدق میپایین کشیده تا تبادل هوا انجام شود. در رابطه با داکت اسپلیت

کنند فی هوای گرم و کثیف را به خارج از محیط هدایت میهوای مطبوع و خنک را به محیط تزریق کرده و از طر

تا تبادل هوای مناسبی را در منزل یا محل کار ایجاد کنند. این موضوع نقش مهمی در سالمت و تندرستی افراد 

 در منزل و محل کار خواهد گذاشت.

 

 سرویس داکت اسپلیت

های زمانی مشخص نیاز به ها نیز مانند همه وسایل دیگر در بازههمان طور که در باال نیز اشاره شد، داکت اسپلیت

ها باعث افزایش طول عمر دستگاه و بازدهی بیشتر شده و از بروز سرویس دارند. مسلما سرویس این قبیل دستگاه

توان گفت که ها با قطعیت نمیبا سرویس داکت اسپلیتکند. اگرچه ایراد و خرابی در مدت زمان کم جلوگیری می

کند، ولی از این مسئله تا حد زیادی جلوگیری کرده و امکان خرابی از بروز ایراد و خطا در دستگاه جلوگیری می

رساند. همچنین در صورتی که داکت اسپلیت شما نیاز به تعمیر پیدا کرده باشد، مطمئنا دستگاه را به حداقل می

ای انجام شده، کمتر خواهد بود، چون آسیب وارده به دستگاه به ه تعمیر آن با توجه به انجام سرویس دورههزین

 است.حداقل رسیده
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های داکت اسپلیت آغاز های گرفته شده در کانالسرویس داکت اسپلیت معموال با انجام بررسی و باز کردن روزنه

ساز و کندانسور دستگاه جهت بررسی عدم وجود نشت در لوله های مسی مابین هواشده و سپس به بررسی لوله

یابد. در بررسی کمپرسور برد اصلی، فن و سایر ادامه یافته و سپس با بررسی کمپرسور و تمیز کردن آن پایان می

شوند تا در صورت ایراد و عیب برطرف شده یا در صورت نیاز قطعه مورد های مربوطه بررسی و آزمایش میبخش

ماه یک بار و قبل از استفاده در فصول گرم و سرد سال  6شود که این سرویس هر تعویض گردد. پیشنهاد مینظر 

 انجام شود تا دستگاه بهترین کارایی خود را داشته باشد.

 تعمیر داکت اسپلیت

ای و کاربلد در صورت وجود عیب در دستگاه و عدم توانایی شما در حل مسئله، باید این کار را به متخصصان حرفه

ای کنند که توسط افراد حرفههای هواساز و کندانسور داکت اسپلیت نیاز به تعمیر پیدا میبسپارید. معموال بخش

ها شامل ها به راحتی قابل تعمیر هستند. کندانسور یا همان یونیت خارجی داکت اسپلیتو متخصص این بخش

از یا همان یونیت داخلی نیز شامل فن، فیلتر، برد اصلی و باشد و همچنین هواسکشی، کمپرسور و غیره میلوله

 باشد که در زمان تعمیر باید همه آنها یک به یک بررسی و آزمایش شوند.غیره می

 

 شستشوی داکت اسپلیت
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ها بوی نامطبوعی ایجاد شود. برای رفع آن معموال باید فیلتر گاهی ممکن است در هنگام استفاده از داکت اسپیت

ویض یا شستشو نمود یا کندانسور را بررسی کرد تا حیوان کوچکی در داخل آن نمرده باشد. به هر حال، در را تع

هر دو صورت نیاز است که هر چند وقت یک بار شستشو انجام شود. البته باید توجه داشت که قبل از شستشو 

ه قطعات دیگر آسیب وارد نشود. حتما داکت اسپلیت به برق وصل نباشد و در زمان شستشو نیز دقت شود تا ب

ای بسپارید تا از آسیب رسیدن به دستگاهتان کنیم که این قبیل کارها را به متخصصان حرفهالبته ما توصیه می

 جلوگیری شود.

 تنظیم گاز داکت اسپلیت

ها را با گاز ها نبود یا کمبود گاز در آنها باشد که باید آنگاهی ممکن است علت عدم کارایی مناسب داکت اسپلیت

مناسب این کار مجددا شارژ کرد تا کارایی بهتری را از خود نشان دهد. این کار یک کار تخصصی است و باید 

توسط کارکنان ماهر و تعمیرکاران زبردست انجام شود، چون باید به میزان استانداردی گاز به داخل محفظه تزریق 

ای یا در هنگام تعمیر داکت اسپلیت شما در صورت ن سرویس دورهای ما این کار را در زماشود. تعمیرکاران حرفه

 نیاز به بهترین نحو انجام خواهند داد.

ها، در صورتی که این میزان به یاد داشته باشید که با توجه به اهمیت زیاد میزان مناسب شارژ گاز داکت اسپلیت

، باد گرم تولید کند، صدای بد ایجاد کند، به درستی تنظیم نشده باشد، ممکن است پنل داکت اسپلیت یخ بزند

ها حتما از کمپرسور به درستی کار نکند و حتی بسوزد. پس یادتان باشد، در زمان سرویس داکت اسپلیت

گیری کرده و در صورت نیاز به افزایش گاز اقدام های شما را اندازهتعمیرکاران بخواهید تا میزان گاز داکت اسپلیت

 تواند نقش مهمی در سالمت و کارایی دستگاه ایفا کند.اده از گازهای اصلی و باکیفیت نیز میکنند. همچنین استف
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 معرفی برندهای مختلف داکت اسپلیت

تواند مهمترین آنها را که تعمیرکاران متخصص ها در بازار ایران وجود دارد، ولی میبرندهای زیادی از داکت اسپلیت

تعمیر و سرویس آنها دارند را به شما معرفی کنیم تا متوجه شوید که شرکت ما ای ما تجربه باالیی در و حرفه

ای از این برندها را به راحتی تعمیر کرده و در صورت نیاز قطعات مرتبط را در زمان مناسب تهیه و طیف گسترده

 شما تحویل دهند. به تعمیرکاران تحویل داده تا بتوانند داکت اسپلیت شما را با باالترین کیفیت تعمیر و به

 یجال برند تیداکت اسپل و سرویس ریتعم LG 

 پرو  کنیامر برند تیداکت اسپل ریو تعم سیسروAmerican Pro  

 اوجنرال  برند تیداکت اسپل و سرویس ریتعمOgeneral 

 بوش  برند تیداکت اسپل ریو تعم سیسروBosch 

 کیپاناسون برند تیداکت اسپل و سرویس ریتعم Panasonic 

 تراست  برند تیداکت اسپل ریو تعم سیسروTrust  

 بایتوش برند تیداکت اسپل و سرویس ریتعم Toshiba 

 جنرال  برند تیداکت اسپل ریو تعم سیسروGeneral 

 نیکیدا برند تیداکت اسپل و سرویس ریتعم Daikin 

 میر برند تیداکت اسپل ریو تعم سیسرو Rheem 

 سامسونگ  برند تیداکت اسپل و سرویس ریتعمSamsung 

 ریکر برند تیداکت اسپل ریو تعم سیسرو Carrier  

 یگر برند تیداکت اسپل و سرویس ریتعم Gree 

 گودمن  برند تیداکت اسپل ریو تعم سیسروGoodman 

 نوکسیل برند تیداکت اسپل و سرویس ریتعم Lennox  

 ایدیم برند تیداکت اسپل ریو تعم سیسرو Midea 

 سنسیها برند تیداکت اسپل و سرویس ریتعم Hisense 

 یتاچیه برند تیداکت اسپل ریو تعم سیسرو Hitachi 

 ورکی برند تیداکت اسپل و سرویس ریتعم York 

 و غیره 
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 مشکالت متداول داکت اسپلیت و چگونگی رفع آنها

 کند.داکت اسپلیت محیط را خنک نمی -

توان به اختالل علل مختلفی برای خنک نکردن محیط توسط داکت اسپلیت وجود دارد که از مهمترین آنها می

در کمپرسور، نشت در لوله مسی، سوختن قطعات موجود در برد، تخلیه گاز، کثیف شدن فیلترها، خرابی در 

ر بلند مدت اشاره کرد. ترموستات، قرارگیری یونیت خارجی در معرض آفتاب، خرابی فن و عدم سرویس د

تواند داشته باشد و احتماال بررسی و رفع عیب آن همان طور که متوجه شدید، این مسئله علل مختلفی می



  www.MianaWeb.ir                                                                                      فرهاد ناجیمحتوانویس: 

7 
 

پذیر نیست. اگر هر یک از موارد یاد شده به طور واضح و مشخصی قابل مشاهده بود، در توسط شما امکان

وقت اقدام کنید تا دستگاه دچار آسیب شدیدتری نشود  صورتی که خودتان توانایی رفع آن را دارید در اسرع

های الزم را دریافت بینید حتما از طریق تماس با کارشناسان ما راهنماییولی اگر این توانایی را در خود نمی

 کرده و کار را به تعمیرکاران زبده ما بسپارید.

 کند.داکت اسپلیت سر و صدای زیادی ایجاد می  -

ها باشد که معموال با سفت کردن آنها این مشکل برطرف مهرهوتواند شل بودن پیچر مییکی از علل این ام

تواند یکی دیگر از علل این مسئله باشد که با کنار شود. همچنین برخورد فن با سیم یا بخش دیگر نیز میمی

 تواند این موضوع را نیز حل کرد.کشیدن آن بخش می

 ند.زخروجی هوای داکت اسپلیت یخ می -

شود تا هوای خنک کند و همین امر باعث میاگر فن خراب باشد، باد سرد تولید شده را به بیرون منتقل نمی

زدگی بخش خروجی هوای سرد تولید شده شود. در این حالت باید مانده و باعث یخدر همان بخش ثابت باقی

مقدور نباشد، باید این کار را به متخصصان فن را تعمیر یا در صورت نیاز تعویض نمود. اگر این کار توسط شما 

 ای بسپارید تا در اسرع وقت این ایراد را بر طرف کنند.و تعمیرکاران کاربلد و حرفه

 قیمت و هزینه تعمیر و سرویس داکت اسپلیت

وت تواند متفادانید، تعمیر لوازم برقی با توجه به دستمزد و تعویض یا تعمیر قطعه معیوب میهمان طور که می

پذیر باشد، هزینه تعمیر ای نیاز به تعویض نداشته باشد و تعمیر آن امکانباشد. مسلما در صورتی که قطعه

ای نیاز به تعویض داشته باشد، عالوه بر دستمزد، هزینه قطعه تعویض شده حداقل خواهد بود. ولی اگر قطعه

ای ما تا آنجا نی نیست، چون تعمیرکاران حرفهنیز بر روی هزینه کلی تعمیر افزوده خواهد شد. البته جای نگرا

کنند تا قطعات معیوب را به بهترین شکل تعمیر که مقدور باشد از تعویض قطعه خودداری کرده و سعی می

کنند. البته اگر در جایی نیاز به تعویض قطعات بود، ما با ارتباطات تنگاتنگی که با فروشندگان قطعات لوازم 

نیم این قطعات را در اسرع وقت و با کمترین قیمت بازار تهیه و برای دستگاه شما عزیزان تواخانگی داریم، می

 های تعمیر شما به حداقل برسد.استفاده کنیم تا هزینه
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 ما همیشه در کنار شما هستیم

و در صورتی که داکت اسپلیت شما نیاز به سرویس یا تعمیر داشته باشد، بهتر است این کار را به متخصصان 

ای بسپارید، زیرا با توجه به حساس بودن قطعات و اتصاالت این دستگاه و عدم آشنایی با آنها تعمیرکاران جرفه

ای آن باعث ایجاد صدمات بیشتر و خسارات جبران ناپذیری گردد. پس توصیه ممکن است دستکاری غیرحرفه

ماهه، حتما در زمان ایجاد عیوب در  6های ای آن هم به شکل منظم و در بازهکنیم، عالوه بر سرویس دورهمی

ای و زبده در این زمینه استفاده کنید تا با کمترین هزینه بخش سرمایشی یا گرمایشی دستگاه از تعمیرکاران حرفه

های سنگین تعمیر برای آن وجود و بهترین کیفیت داکت اسپلیت شما تعمیر شده و دیگر نیازی به صرف هزینه

دهد تا در اسرع وقت و در همه نقاط ای ما این نوید را به شما عزیزان میه تعمیرکاران حرفهنداشته باشد. گرو

 های موجود در منزل یا محل کارتان باشد.پاسخگوی شما برای تعمیر و سرویس دایرکت اسپلیت

 

 


