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 راهنمای خرید بهترین كولر گازي پرتابل 

تهویه مطبوع قابل حمل که برای خنک نگه داشتن در ماه های تابستان ضروری است، به  

شما این امکان را می دهد که هوا را تازه کرده و دمای کلی محل زندگی خود را کاهش  

احد مونوبالک یا اسپلیت را انتخاب کنید، تصمیم شما به حجم اتاق و ویژگی  دهید. چه یک و 

 !های ارائه شده بستگی دارد. نکات برتر ما را بخوانید

محصولی است که جهت خنک کردن اتاق از آن استفاده می شود. البته   پرتابل گازی کولر

 .این محصول کارکرد گرمایشی هم دارد

قابلیت جابجایی آسان، باعث جلب توجه بسیاری از خریداران   این مدل کولر گازی به خاطر

 .شده است

اما اینکه در میان کولرهای گازی پرتابل چه مدلی را انتخاب کنید و چه نکاتی را هنگام  

 .اصولی است خرید راهنمای خرید آن رعایت نمایید، نیازمند پیروی از

به شما کمک می کند که با مزایا و   پرتابل گازی کولر آگاهی از اطالعات مربوط به

مشخصات فنی آنها آشنا شوید و دلیل برتری این مدل ها را در مقایسه با کولرهای دیگر  

 .دریابید

شما می توانید به راحتی اطالعات و ویژگی های این محصول را در سایت های مختلف 

کاالی مورد نظر خود را  اینترنتی خرید نید و در نهایت از طریق فروش آنالین جستجو ک

 .سفارش دهید

 :یاری کنیم پرتابل گازی  کولر در ادامه مقاله با ما همراه باشید تا شما را در انتخاب بهترین
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 مزایا و معایب کولر گازی پرتابل چیست؟ 

کولر گازی پرتابل به دلیل طراحی ویژه آن در ساخت به راحتی قابل حمل و جابه   •

جایی است و اگر شما قصد خرید این محصول را داشته باشید می توانید به آسانی  

 .در هر جایی از منزل خود آن را نصب نمایید

یکی از مهمترین ویژگی های کولر گازی پرتابل مربوط به کم صدا بودن آن است  •

ه باعث شده بسیاری از خریداران این محصول را به مدل های دیگر ترجیح  ک

 .دهند

 .هزینه برق مصرفی این محصول در مقایسه با مدل های دیگر به شدت پایین است •

 .این محصول کارکرد گرمایشی و سرمایشی دارد •
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  15000و  12000کولرهای گازی که به بازار عرضه می شوند دارای ظرفیت  •

تولید آنها از بهترین گاز مبرد نوع جدید استفاده شده است که این گاز   هستند و در

 .مبرد عملکرد باالیی در سرمایش یا گرمایش فضای اتاق دارد

هنگام خرید کولر گازی پرتابل توجه نمایید که استفاده از این محصول در محیط   •

 .های با متراژ پایین توصیه می شود

 ارزان و   باکیفیت های  مدل  معرفی با گازی  کولر  بهترین خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 انواع کولر گازی پرتابل 

انیم کولرهای گازی پرتابل در مدل های متنوعی طراحی و به بازار همانطور که می د

عرضه می شوند. آشنایی با ویژگی های هر کدام از این مدل ها می تواند راهنمای خوبی  

جهت خرید باشد. در ذیل به انواع مختلف کولرهای گازی پرتابل موجود در بازار می  

 :پردازیم
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 کولرهای گازی پرتابل تک شیلنگ  •

 

ز یک لوله جهت بیرون دادن هوای گرم  طراحی این محصول به گونه ای است که تنها ا 

 .استفاده می شود و کندانسور، هوای مورد نیاز خود را از طریق محیط اتاق تامین می کند

گفتنی است که عملکرد این محصول در خنک کنندگی فضا در مقایسه با مدل های دیگر  

 .پایین است و همینطور قیمت کمتری هم دارد
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 گ کولرهای گازی پرتابل دو شیلن •

 

لوله جهت خنک کنندگی فضا استفاده می شود. لوله اول نقش  2در طراحی این محصول از 

له دوم به عنوان ورودی هوای کندانسور عمل می  خروجی هوای گرم را به عهده دارد و لو 

 .کند

دو لوله ای بودن این مدل باعث می شود که عمل خنک کنندگی به طور سریعی انجام شود.  

عملکرد بهتر این مدل در مقایسه با مدل دیگر سبب جلب توجه بسیاری از خریداران شده 

 .است

ای اضافه تر در ساخت آن در مقایسه با  ناگفته نماند که قیمت این محصول به دلیل قابلیت ه

 .مدل های دیگر بیشتر است
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 کولر گازی اسپلیت قابل حمل •

 

کولر گازی اسپلیت قابل حمل دقیقا مانند دو مدل دیگر کار می کند اما از دو قسمت مجزا  

 .تشکیل شده است

واحد متراکم و فشرده سازی در خارج از ملک نصب می شود در حالی که واحد تهویه قابل  

توان در داخل خانه قرار داد )تا زمانی که از طریق یک شلنگ انعطاف پذیر به  حمل را می 

 .واحد خارجی متصل شود(

همانطور که ممکن است حدس بزنید، مدل های اسپلیت نسبت به دو مدل دیگر کمتر قابل  

 .حمل هستند، زیرا واحد تهویه باید نزدیک به واحد فشرده سازی خارجی قرار گیرد
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های اسپلیت این است که یونیت تهویه سیار سبک تر و حجم کمتری دارد   مزیت عمده مدل

 !و صدای بسیار کمتری تولید می کند

 نکات مهم هنگام خرید کولر گازی پرتابل 

شما در ابتدا به عنوان خریدار باید نسبت به یک سری نکات مهم قبل از تهیه محصول  

 .قدام کنیدآگاهی یابید و با شناخت همه جانبه جهت خرید آن ا

هم   پرتابل گازی کولر آگاهی از راهنمای تهیه محصول پیش نیاز یک خرید موفق است. تهیه

 .از این قانون مستثنی نیست

 :در ادامه مقاله به پاره ای از نکات مهم هنگام خرید این محصول اشاره شده است

 توجه به انواع مدل های کولرهای گازی پرتابل •

قبل از خرید در ابتدا با انواع مختلف و ویژگی های محصول مورد نظر آشنا شوید و در  

 .نهایت با ارزیابی معایب و مزایای هر کدام جهت خرید بهترین مدل اقدام کنید

در نوع تک لوله یا دو لوله در بازار   پرتابل گازی کولر همانطور که قبال هم اشاره کردیم

یاری از خریداران در استفاده از این مدل ها نشان داده که موجود هستند که تجربه بس

 .دو لوله از لحاظ خنک کنندگی فضا بهتر از بقیه مدل ها است پرتابل گازی کولر عملکرد

 فضای محل سکونت  •

قبل از خرید کولر گازی بررسی نمایید که متراژ اتاق یا محلی که قصد نصب کولر را دارید 

 چقدر است؟ 

 .مدل کولر گازی ها در آپارتمان یا فضاهای با متراژ پایین استفاده می شودمعموال از این  

 .آگاهی از این موضوع شما را در انتخاب کولرهای گازی مناسب یاری می دهد
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اگر محل سکونت شما متراژ باالیی دارد، خرید این محصول را به هیچ عنوان به شما  

رتابل در خنک کنندگی فضای محیط  توصیه نمی کنیم، زیرا عملکرد کولر گازی مدل پ 

 .بسیار ضعیف خواهد بود

 میزان برق مصرفی •

 .یکی از مهمترین نکات مهم قبل از خرید، توجه به میزان برق مصرفی کولر گازی است

اگر درصدد خرید هر مدل کولر گازی هستید در ابتدا از فروشنده در مورد میزان برق  

 .مصرفی دستگاه اطمینان کسب نمایید 

 .ما آگاهی از این مورد باعث صرفه جویی در هزینه های شما می شودمسل

خوشبختانه کولرهای گازی مدل پرتابل موجود در بازار در مقایسه با مدل های دیگر  

 .مصرف انرژی کمتری دارند

 میزان صدا •

کولرهای پرتابل در فضای شما نصدا ایجاد می کنند. برخالف مدلهای دیگر که در خارج از  

صب می شوند، کل کولر پرتابل در داخل اتاق شما قرار دارد. هر ماشینی که جریان  محیط ن 

 .هوا تولید می کند مقداری صدا تولید می کند

تولید شده توسط مدلهای  (dB) اگر در این خصوص نگران هستید، حتما سطوح دسی بل 

 .مختلف را مقایسه کنید
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 قابلیت گرمایش  •

دقیقاً مانند سیستم های تهویه مطبوع سیستم اسپلیت، شما همچنین می توانید مدلهای پرتابل را  

می توانند خانه شما را در که دارای سیستم گرمایشی هستند پیدا کنید، به این معنی که آنها 

 .تابستان خنک کنند و خانه شما را در زمستان گرم کنند

 قیمت کولر گازی پرتابل  •

کولرهای گازی در رده های مختلف قیمتی به بازار عرضه می شوند. شما از طریق منابع  

اطالعاتی مختلف می توانید نسبت به محدوده قیمتی این محصول آشنا شوید و در نهایت با 

وجه به بودجه مشخص شده و همینطور سلیقه خودتان جهت خرید بهترین و مناسب ترین  ت 

 .مدل اقدام نمایید
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 شنا شویم با راهنمای نگهداری از کولر گازی پرتابل آ

جهت جلوگیری از استهالک دستگاه، فیلتر آن را در زمان مورد نیاز عوض   •

شما از بهره وری مناسبی برخوردار   گازی کولر نمایید، در غیر این صورت

 .نخواهد بود و عملکرد دستگاه در خنک کردن محیط پایین خواهد آمد 

 .به طور مرتب سطح بیرونی دستگاه خود را تمیز کنید  •

 .ظ برق قوی جهت حفاظت از کولر گازی خود استفاده نمایید از محاف •

راهنمای استفاده و روش های اصولی هنگام استفاده از دستگاه را قبل از بروز   •

 . هرگونه خرابی مطالعه نمایید

 سخن آخر

ی خود به خوبی می توانید بهترین مدل را انتخاب و خرید  ی این مقاله طبق سلیقهبا مطالعه

 .کنید

  خانگی لوازم و مقایسه امروز گرین لیست در دسته بندی اینترنتی خرید راهنمای اریمامیدو 

 .در خریدی مقرون به صرفه به شما کمک کرده باشد برقی

شما مخاطبان عزیز می توانید از طریق فرم ارسال دیدگاه هر نوع سوال و نظر خود را با  

 .ما در میان بگذارید

خوشحالیم که برای مطالعه این مقاله وقت گذاشتید، متشکریم. برای کمک به شما چند مدل  

تی  پرفروش و محبوب را گردآوری کرده ایم که بد نیست مقایسه آن ها را ببینید. محصوال 

 .که توانسته اند با کیفیت قابل توجهی رضایت کاربران را جلب کنند
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