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 راهنمای خرید اینترنتی موتور کولر آبی

 مهمترین قطعه ای بوده که می تواند عملکرد این دستگاه را تحت آبی کولر موتور ،

 .تاثیر قرار دهد

 کولر آبی بدون موتور به هیچ عنوان نمی تواند به فعالیت خود ادامه دهد. 

  از آنجا که موتور جزو مهمترین قطعات کولر آبی به شمار می رود، نیاز است که به

 .هنگام خرید آن یک سری نکات مهم را مد نظر قرار داد

  این مقاله از این رو تهیه شده تا شما را با نکات اساسی به هنگام خرید اینترنتی

 .ما را همراهی نماییدموتور یا دینام کولر آبی آشنا نماییم. پس در ادامه مقاله 

 نکات مهم هنگام خرید موتور کولر آبی

شما خراب شده و به دنبال تهیه  آبی کولر موتور اگر شما جزو آن دسته از کسانی هستید که

 یک قطعه جدید هستید،

این مقاله برای شما تهیه شده تا اطالعات جامعی در مورد خرید این محصول را در 

 .اختیارتان قرار دهیم

ام کولر آبی، یک قطعه کاربردی بوده که از قسمت های مختلفی نظیر: بلبرینگ، سیم دین

 .پیچ، خازن و مغزی تشکیل شده است

 .موتور، قطعه کاربردی در کولر آبی است که عملکرد دستگاه را تحت تاثیر قرار می دهد

ه تا بتوان به همین خاطر نیاز است که به هنگام خرید آن نکات مهمی را مد نظر قرار داد

 .در این زمینه انتخاب هوشمندانه ای داشت

 انواع موتورهای کولر آبی 

نکته مهمی که به هنگام خرید دینام کولر آبی باید مد نظر قرار دهید، بررسی مدل های 

 .مختلف آن است
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 .توان موتور نشان دهنده عملکرد دستگاه در خنک کردن هوای محیط می باشد

 .از لحاظ اسب بخار اشاره کرده ایم آبی کولر موتورهای انواع در ادامه به

اسب بخار: این موتورها  3000تا  2500دارای توان بین : چهارم یک موتورهای .1

 .از سایز کوچکی برخوردار بوده و دارای دسته مشکی رنگ می باشند

اسب بخار: این موتورها از  4000تا  3500دارای توان بین : سوم یک موتورهای .2

 .سایز متوسطی برخوردار بوده و دارای دسته سفید رنگ می باشند

اسب بخار: توان موتور این  5000تا  4500دارای توان بین : دوم یک موتورهای .3

 .مدل ها نسبت به دو مدل قبلی بیشتر بوده و دارای دسته قرمز رنگ می باشند

ین موتورها از اسب بخار: ا 7000تا  6500دارای توان بین : چهارم سه موتورهای .4

سایز بزرگی برخوردار بوده و در مقایسه با مدل های قبلی از قدرت بیشتری 

 .برخوردار هستند. دسته این مدل موتورها به رنگ سبز می باشد

 بررسی مصرف انرژی موتورهای کولر آبی 

 .حتما به برچسب مصرف انرژی آن توجه کنید آبی کولر موتور خرید به هنگام

ادی که مصرف برق آنها به شدت باال است باید به این مورد مهم توجه ویژه آن دسته از افر

 .ای نشان دهند

در حال حاضر، موتورهای کولر آبی با برچسب های انرژی مختلف در بازار موجود 

 .هستند

 بررسی میزان تحمل دمای موتورهای کولر آبی 

 .رودبه شمار می  آبی کولر موتور سیم پیچ از جمله مهمترین قطعات

 .سیم پیج موتورها تا یک میزان مشخص قادرند تا گرما را تحمل نمایند

هر چقدر تحمل دمای الکتروموتور بیشتر باشد، نشان دهنده این است که دستگاه از طول 

 .عمر بیشتری برخوردار است
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 بررسی برندهای مختلف موتورهای کولر آبی 

 .موتورهای کولر آبی را می توان در برندهای متفاوت در بازار یافت

اینکه کدام برند بر برند دیگر برتری دارد به ویژگی ها و کیفیت تولیدی هر کدام از آنها 

 .بستگی دارد

از جمله بهترین برندهای تولیدی در  الکتروژن آبی کولر موتور و موتوژن آبی کولر موتور

 .وندبازار به شمار می ر

با بررسی و شناخت ویژگی های هر کدام از این برندها می توانید جهت خرید مدلی که با 

 .نیازتان تناسب بیشتری داشته باشد، اقدام نمایید

 بررسی گارانتی و خدمات پس از فروش محصول 

 .موتورهای کولر آبی از گارانتی و خدمات پس از فروش برخوردار هستند

در واقع، گارانتی مشخص کننده این است که محصول از کیفیت تولیدی مناسبی برخوردار 

 .می باشد

 .حتما به این مورد مهم به هنگام خرید موتورهای کولر آبی توجه نمایید

 خرید موتور کولر آبی

 به یک سری فاکتورهای مهم که در جمالت باال به آنها اشاره  آبی کولر موتور خرید

 .ستگی داردنمودیم، ب

  تنوع مدل موتورهای کولر آبی در بازار بسیار زیاد بوده و همین عامل باعث شده تا

 .انتخاب برای خریداران بسیار سخت تر شود

  از آنجا که کاالهای تقلبی در این زمینه بسیار زیاد بوده، توصیه می کنیم که حتما

 .اییدمحصول مورد نظر خود را از فروشگاه های معتبر خریداری نم
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 قیمت موتور کولر آبی

  قیمت موتور آبی تحت تاثیر فاکتورهای مهمی است. برند تولیدی، نوع موتور و رده

 .مصرف انرژی می توانند بر قیمت تمام شده موتورهای کولر آبی تاثیر بگذارند

  به همین خاطر توصیه اکید ما به شما این است که با تعیین بودجه مورد نظر خود به

 .د مدلی بروید که با نیازتان تطابق داشته باشددنبال خری

 روش نگهداری از موتور کولر آبی

جهت نگهداری اصولی از موتورهای کولر آبی بهتر است از دستورالعمل زیر پیروی 

 .نمایید

  به هیچ عنوان از دور تند موتور استفاده نکنید. زیرا دور تند باعث افزایش دمای

 .موتور و نابودی تدریجی سیم پیچ درونی آن خواهد شد

 به نکات مهم در این زمینه توجه نمایید. با  آبی کولر موتور به هنگام نصب دینام

گاه جلوگیری قرار دادن یک سطح عایق بر روی موتور می توانید از سوختن دست

 .کنید. در این زمینه بهتر است که از کمک یک متخصص استفاده نمایید

  موتور کولر بعد از چند ساعت فعالیت مداوم باید خاموش شود. استراحت موتور به

 .دقیقه باعث افت دما و عملکرد بهتر دستگاه خواهد شد 60الی  30مدت 

  قرار داده تا از سالمت آنها قطعات دستگاه را هر چند وقت یکبار مورد بررسی

مطمئن شوید. در صورت مشاهده هرگونه اختالل در عملکرد موتور حتما از 

 .راهنمایی های یک فرد متخصص در این زمینه استفاده نمایید

 جمع بندی خرید اینترنتی موتور کولر آبی

 باید ، یکی از مهمترین قطعات در این دستگاه بوده که جهت خرید آن آبی کولر موتور

 .نکات مهمی را مد نظر قرار داد
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  تنوع زیاد این قطعه در بازار باعث شده تا کاربران به هنگام خرید مدل مناسب با

 .سردرگمی مواجه شوند

  در این مقاله سعی بر آن شده تا نکات مهمی را جهت خرید موتورهای کولر آبی و

 .هیممواردی که باید در این زمینه بدانید در اختیارتان قرار د

  امیدواریم که توانسته باشیم با تهیه محتوای این مقاله کمی از دغدغه های ذهنی شما

 .عزیزان را به هنگام خرید این محصول کمتر کرده باشیم

 


