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حتما تا حاال براتون پیش اومده که در هنگام خرید یک کاال با سووووواالا ییادب روبرو بوووووید و
ندونین جواب سواالا خودتون رو ای ک
تیم موواوره رایگان ل

و ای کجا بپرس

نون س سوواالا متداو

؟

که خریداران از ای خرید میپرسوند را وردلورب

نوورا یک ملا ه براب اووما رار دادیم پم حتما از ا ی خرید پکیج بر
کرده و به و

دیوارب بهتر

اسس با این سواالا لانا اوید.

. 1پکیج برقی با پکیج کازی چه تفاوتی دارد ؟
یک ای متداول ترین تفاوا های

که در این سویتوتم هاب ورمایوو

وجود دارد نوو سووخس لنها

میاااوووود .پکیج وایب براب اینکه دماب لب را اش ایش دهد ای وای اسووووتفاده میکند و
هاب بر

در پکیج

وایب وجود ندااته و انرژب برق وظیفه ورمایش لب را بر عهده دارد.

. 2پکیج برقی برای نصب نیاز به دودکش دارد؟
با توجه به این در پکیج هاب بر

احترا

نووورا نمیگیرد این مورد باعم میوووود تا هید دود

مضووورب تو ید نووووود پم نتیجه میگیریم که کارکرد پکیج بر

دیوارب و یمین

بدون دودکش

بوده و اما میتوانید بدون دودکش ای لنها استفاده نماید.

. 3برای محیط های بزرگ پکیج برقی مناسب است؟
پکیج هاب بر

ل

در ظرشیس هاب متفاوت

متراژ محیط خود پکیج بر

مناسووووا

تو ید میوود و این ی ن

اما میتوانید بر اساس

را انت اب نماید .در نظر دااووووته بااووووید که براب انت اب

ظرشیس مناسب با محیط خود حتما با کاراناسان شروش ل

تماس بگیرید.

. 4بهترین پکیج برقی چه ویژگی هایی دارد؟
یک

ای مهم ترین ویژو

هواب انت واب بهترین پکیج بر

برنود لن میاوااوووووود .بوا توجوه بوه اینکوه

تو یود کننوده هواب بتوووووویوار ییوا دب در یمینوه تو یود پکیج بر

ش وا یوس میکننود این مورد بواعوم

میوووود تا کیفیس محالوووالا موجود در بایار متفاوا بااوود .در نظر دااووته بااووید که برند ل
امرویه به عنوان بهترین تو ید کننده پکیج بر

در ایران ش ا یس میکند.

. 5تفاوت پکیج برقی دیواری و زمینی چیست؟
کارکرد هر م دل ای پکیج ها کامال یکتوووان میاااووود .تنها تفاوت
بر

وجود دارد نوو نالوووب انها میاااووود .پکیج بر

براب اینکه پکیج بر

بتواند ظرشیس هاب باالی

که در این دو مدل ای پکیج هاب

دیوارب داراب ظرشیس هاب پایین

هم دااوووووته بااوووووید به

بوده و

وووووورا یمین
ن

تو ید

میوود که این مدل ای پکیج ها بر روب یمین نالب میوود.

. 6آیا پکیج برقی مصرف باالیی دارد؟
اور در هنگام خرید به کیفیس و نوو برند دسوتگاه توجه نووود متو ما پکیج مالورال باالی
دااووس .ا منس دسووتگاه ا نوو

خواهد

ترین موردب اسووس که باید به لن توجه دااووته بااووید و ب د ای

ا منس عایق بندب دسوتگاه تاییر ییادب در کاهش مالورال برق دارد .در هنگام خرید حتما برخ
موارد را به عنوان شاکتور ان

ای

در نظر بگیرید تا یک محالول خوب و استاندارد خریدارب نماید.

. 7روش نصب پکیج برقی دیواری به چه صورت است؟
نالوووب پکیج بر

دیوارب و یمین

بتووویار لسوووان میاااووود اما براب نالوووب بهتر اسو ووس که ای یک

مت الووووک کمک بگیرید ییرا با توجه به اینکه کارکرد این دسووووتگاه کامال با برق میاااوووود اور در
انت اب نوو سیم و روش نالب ت الک کاش
ییادب به دستگاه وارد اود.

را ندااته بااید این مورد باعم میوود تا لسیب

. 8گرمایش آب در پکیج برقی چگونه است؟
د ر پکیج هاب بر

دیوارب و یمین

ورمایش لب به وسوووی ه ا منس انجام میگرد .ا منس با ت ایه

ادن در داخز مناع عمز ورم کردن لب را بر عهده دارد.

 .9پکیج برقی در چه محیط هایی مورد استفاده قرار میگیرد؟
در برخ ای نلاط به د یز عدم وجود وای  ،وایوئیز و  ...که به عنوان سوووووخس شتووووی
میوود استفاده ای پکیج بر

دیوارب و ینه بتیار خوب

باغ  ،ایتووووتگاه هاب نگهابان

و  ...بیوووووترین محیط های

اووووناخته

میاااد .در نظر دااته بااید که ویال ،
میاااووووند که ای پکیج بر

اسووووتفاده

میکنند.

. 10مهم ترین قطعات پکیج برقی چیست؟
ا منس  ،شیوی م تفظ جان  ،مادل دو کانا ه  ،مناع اناتووواط  ،پم
میاااد که در مو الاا پکیج بر

به عنوان مهم ترین ت اا اناخته میوود .در نظر دااته

بااوووید که این ت اا در کیفیس هاب متفاوت
پکیج بر

وردش لب مهم ترین ت ات

وجود دارد به همین خاحر حتما در هنگام خرید

ای برند هاب م تار ا دام به خرید کنید.

. 11آیا پکیج برقی نیازمند سرویس دوره ای میباشد ؟
پکیج بر

هم مانند سوایر پکیج ها براب اینکه کارای

اب میاااد .با توجه به اینکه س ت
اب باعم میووود که ا سویا

خوب

دااوته بااود نیایمند سورویم دوره

لب در کارکرد پکیج اختالل ایجاد میکند سرویم هاب دوره

به دسوتگاه وارد نووود .پیوونهاد ما این اسوس که به نوورا  6ماهه

حتما ا دام به انجام سرویم دوره اب پکیج کنید.

. 12برای پکیج برقی آیا برق تک فاز مناسب است یا سه فاز ؟
برق تک شای با ت رشه اوهرب محاسواه اوده و ت رشه باالی

دارد به همان خاحر در محیط های

که

برق سوه شای و جود دارد حتما در هنگام سوفارش محالوول پکیج سوه شای سوفارش دهید چون ت رشه
برق سه شای نتاس به برق ت ک شای کم بوده و ملرون به نرشه میاااد.

نتیجه گیری
انت اب و خرید یک محالول با کیفیس همیوه به نفع خریدار میاااد ییرا خراب
کارکرد درسوس باعم ایجاد ناراوایت
پکیج بر

میووود .به همین خاحر حتما سو

محالول و عدم

کنید تا در هنگام خرید

بهترین محالووووول را خریدارب کنید تا در حول سووووا یان درایب بتوانید ای محالووووول به

بهترین اکز ممکن استفاده نماید.

