هزینه نصب کولر گازی در سال  1400توسط شرکت راگا سرد
خدمات

قیمت نصب (تومان)

نصب+دستمزد

400.000

لوله کشی(بر اساس متر)

120.000

داکت کشی(بر اساس متر)

10.000

نصب فیوز

30.000

نصب پنل

170.000

نصب پایه دیواری

220.000

نصب پایه دیواری زمینی

100.000

سوراخ کاری
سوراخ کاری بتنی

45.000
توافق طرفین

لوله کشی( بر اساس متر)

20.000

وکیوم

60.000

شارژگاز کامل  18تا  24هزار

590.000

شارژ گاز کامل  9تا  12هزار

550.000

شارژ گاز کامل  30تا  36هزار

650.000

شارژ گاز کامل  48تا  60هزار

800.000

شارژگاز تکمیلی  9تا  18هزار

180.000

شارژ گاز تکمیلی  24تا  36هزار

220.000

شارژ گاز تکمیلی  48تا  60هزار

300.000

هزینه ایاب و ذهاب+کارشناسی

60.000
متری 10.000

باز کردن پنل و کندانسور

180.000
متری 5.000

جوشکاری هر سر  +تبدیل سایز لوله

60.000

سرویس پنل و کندانسور کولر گازی

185.000

نصب شلنگ درین
هزینه نوار پرایمر جداگانه

عوامل تاثیر گذار بر هزینه نصب کولر گازی
هزینه نصب کولرگازی به چه عواملی بستگی دارد؟
هزینه نصب کولر گازی به عوامل مختلفی بستگی دارد که هر یک از آنها به تنهایی می توانند در پرداختی مشتری تاثیرگذار باشند.
این عوامل دربردارنده موارد زیر هستند:
 .1محل قرار گیری کندانسور (سختی کار ،سنگین بودن کندانسور و دسترسی سخت به دستگاه هم در هزینه نصب دستگاه تاثیر گذار
است).
 .2شارژ گاز :یکی از عوامل تاثیرگذار در هزینه نصب کولر گازی ،میزان گاز مورد نیاز جهت فعال شدن دستگاه است ،بدیهی است که
هرچقدر مقدار گاز مورد نیاز دستگاه بیشتر باشد ،هزینه نهایی نیز افزایش پیدا می کند.

.3

.4

.5
.6
.7

نصب یونیت داخلی :یونیت داخلی یکی از اجزای مهم در کولر گازی است که مراحل نصب خاص خود را دارد ،از جمله نکات ضروری
در این مورد تعیین محل مناسب جهت قرارگیری ،توجه به فاصله جانبی پنل با سایر دستگاه های ارتباطی ،تراز کردن و سوراخ
کردن دیوار جهت رد کردن لوله ها و… می باشد.
یونیت خارجی :نصب این قسمت از سیستم ،از اهمیت باالیی برخودار است ،از سری نکاتی که باید در راه اندازی آن مورد توجه قرار
گیرد؛ انتخاب محلی مناسب و به دور از نور مستقیم خورشید و قطرات باران و برف ،فیکس کردن لوله ها به کمک گیره های
پالستیکی ،پر کردن فضای اطراف رد شدن لوله جهت مانع شدن از ورود حشرات و …می باشد.
سیم کشی :میزان سیم مورد نیاز ،کیفیت و جنس سیم های به کار رفته در نصب از عوامل تاثیرگذار می باشد .هر چقدر کیفیت
سیم ها باالتر باشد ،به همان میزان قیمت خرید آنها نیز بیشتر است.
نیاز به لوله کشی :طول لوله ها؛ کیفیت آنها همگی اثر مستقیمی روی هزینه نصب کولر گازی دارند .به این صورت که هرچقدر لوله
کشی طوالنی تر باشد ،لوله های بیشتری مورد نیاز است و زحمت نصاب هم بیشتر می شود.
قدرت موت ور کولر گازی :طبیعی است که هر چه قدرت موتور دستگاه بیشتر باشد ،به مراتب زحمت نصب و اجرت نصاب هم افزایش
پیدا می کند.

آیا هزینه اعالم شده پیش ازاعزام نصاب کولرگازی قطعی است؟
بله ،اگر فرد(مشتری) بتواند موقعیت نصب کولر اسپلیت را به خوبی توضیح دهد و لوازم جانبی از جمله پایه دیواری یا زمینی را
مشخص کند ،هزینه نصب دستگاه پیش از اعزام نصاب تقریبا قطعی بوده و تغییر قیمتی نخواهد داشت .مجموعه ما با داشتن
نیروی کار ماهر و تکنسین های متخصص در زمینه نصب کولرگازی می تواند گزینه خوبی برای شما باشد .شما می توانید با ما
تماس بگیرید و از کارشناسان ما برای هزینه نصب کولر گازی و یا مشاوره نصب دستگاهاتان اطالعات الزم را کسب کنید.
جهت کسب اطالعات بیشتر به وب سایت وب سایت راگاسرد مراجعه کرده و یا با شماره  02155957723تماس حاصل فرمایید.

