
خط مشی کیفیت شرکت توان گاز کیمیا Ÿ

*خط مشی شرکت تولیدي و صنعتی توان که نشان از تعهد مدیریت در تولید لوازم گاز سوز، کولرهاي آبی و اجاق گاز می باشد به شرح ذیل اعالم می گردد:

*کلیه کارکنان ، خود رامسئول تامین کیفیت مورد نیاز محصوالت، طبق مشخصه تعیین شده می دانند و تمام توان خویش رادر این راستا بکار می گیرند.

*شرکت سعی در یافتن و ایجاد بازارهاي جدید و مناسب جهت رشد تولید انبوه به منظورکمک به بهینه سازي اقتصاد ملی دارد.

* ایجاد اطمینان در مشتریان و مصرف کنندگان نهایی و رضایت آنان. 

*حصول اطمینان از کیفیت مناسب محصوالت با رعایت استانداردهاي مربوطه.

*ارائه محصوالت با قیمت قابل قبول در بازارهاي داخلی و خارجی .

* توجه به نیروي انسانی به عنوان مهمترین سرمایه شرکت.

*ایجاد نظم وانظباط، انطباق و ایمنی در محیط کاربه منظورتامین شرایط محیطی مناسب.

* پیشگیري از آلودگی آب،خاك،هوا و صوت در محیط کار. 

*رعایت قوانین و مقررات استانداردملی و منطقه اي و سایر الزامات قانونی.

*پیشگیري و کاهش بیماري هاي شغلی و حوادث ناشی از کار

ما از آنجایی که : ( ما اصول رقابت را در کیفیت مطلوب و قیمت مناسب در کنارمحیط زیست سالم و کارکنان ایمن می دانیم)

OHSAS 18001: 1999 & ISO14001:2004 & ISO 9001:2000     : و به منظورتحقق اهدافمان استاندارهاي

را به عنوان الگوي سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)  خود برگزیده ایم و مدیریت ارشد با انجام بازنگري در سیستم از روند مناسب و بهبود مستمر در سازمان 

اطمینان حاصل می نماید و مسئولیت نظارت براجراي صحیح آن را مدیریت به عهده دارد و کلیه کارکنان و دست اندر کاران خط مشی را رعایت می نمایند.



شرایط گارانتی محصول×

شرکت توان با اطمینان از مرغوبیت مواد اولیه و انجام مراحل مختلف در تولید و کنترل کیفیت این کولر: ارائه خدمات پس از فروش ، سرویس 

و تعویض قعطعات یدکی آنرا تضمین می نمایید. مدت ضمانت کولر 24 ماه از تاریخ نصب می باشد.

در موارد زیر گارانتی شامل محصول نمی باشد:  

1-  نصب، سرویس و تعمیر توسط افراد غیر مجاز

2- صدمات ناشی از آتش سوزي، نوسانات برق و یا هر نوع حوادث غیر مترقبه.

3- خسارت وارده به دستگاه ناشی از حمل و نقل و جابجایی غیر اصولی.

4-شماره سریال، تعویض، مخدوش یا جدا شده باشد.

5- عدم سرویس سالیانه که منجر به خرابی قعطعات کولر گردد.( سرویس سالیانه جزء گارانتی نمی شود.)

6-لوازم جانبی کولرمانند پایه، برزنت، شلنگ، اتصاالت .....شامل گارانتی نمی شود.

7- اشتباه در نصب اتصاالت برقی ویا استفاده از کلید متفرقه توسط افراد غیر متخصص 

8- سوختن الکترو موتورو الکترو پمپ براثر هرگونه آبریزي و ضربه خوردگی.

توجه : درصورت نصب کولر توسط افراد غیر مجاز( غیراز سرویس کاران مجاز شرکت)گارانتی محصول از درجه اعتبارساقط می باشد.

ضوابط نصب×

*کولر توان با نصب در پشت بام و یا بالکن توسط نمایندگان مجازشرکت، منطبق با تعرفه دستمزد شرکت نصب و راه اندازي و هزینه آن دریافت می گردد.

*هزینه نصب کولردر شرایط سخت ودشوار به صورت توافق بین نصاب و خریداردریافت می شود

*حمل کولر به پشت بام به عهده خریدار می باشد،در صورت انجام آن توسط سرویس کاران توان هزینه جابجایی به صورت توافق دریافت می گردد.

توجه : هزینه ایاب و ذهاب درکلیه موارد گارانتی و غیرگارانتی طبق تعرفه دریافت می گردد.



مشخصات ابعادی و فنی کولرهای رشکت توان



×ویژگی هاي کولر توان
1- پوششهاي بدنه از رنگ پودري الکترواستاتیکی با ضخامت مناسب می باشد. 

2- ورقهاي بکار رفته گالوانیزه بوده و با بهترین سیستم مکانیزه شستشو در وان هاي فسفاته براي رنگ آمیزي آماده می گردد.

3- ورقهاي بکار رفته در کولر با آخرین تغییرات استاندارد بوده که موجب دوام و طول عمر بیشتر می گردد.

4- بدنه کولرهاي آبی یک پارچه نبوده (از پیچ براي اتصال تمامی قطعات استفاده شده است)ولذادر صورت پوسیدگی قابل تعویض می باشد.

5- پوشال و پدهاي سلولزي بکار رفته در کولرهاي توان از بهترین جنس بوده وبا بهترین روش تهیه می گردد.

6- میزان صداي کولرطبق استاندارد موجود در حد آسودگی مصرف کننده می باشد.

×نکات ایمنی
کولر آبی دستگاهی برقی است که جهت عملکرد صحیح به جریان مداوم آب احتیاج دارد.

  بنابراین رعایت نکات ایمنی در نصب، راه اندازي و استفاده از آن الزامی می باشد.



×خریدار محترم لطفا به نکات زیر توجه فرمایید:
1-اکیداً توصیه می شود براي پرهیز از بروز هرگونه خطر احتمالی، عملیات سرویس، تعمیرو نگهداري توسط افراد متخصص و مجاز انجام شود.

2-براي سرویس و تعمیر کولرابتداآن راخاموش و سپس فیوز برق تغذیه کولررا قطع کنید.

3-در هنگام بازدید کولراز فرو بردن دست در قسمت هاي متحرك آن جدا خوداري کنید.

4-در صورت معیوب بودن کلید قطع و وصل از روشن نمودن کولر جدا خوداري شود.

5-از روشن نمودن کولر بادست خیس خوداري فرمایید.

6-به هنگام سرویس کولرحتما از دستکش ایمنی استفاده شود.

1- از سالمت سیستم آبرسان داخل کولراطمینان حاصل نمایید، عدم کارایی آن می تواند منجر به سوختن الکترو موتورکولر شود.

2- براي سیم کشی کولر حتما از مجموعه کلید محافظ از جان همراه کولر استفاده کنید.

3- براي جلوگیري از برق گرفتگی ، پیچ مخصوص با عالمت اتصال زمین در بدنه کولر( مجاورت جعبه تقسیم)در نظر گرفته شده

است که درموقع نصب کولرباید سیم اتصال زمین( سیم ارت)نیز به پیچ مذکور متصل شود. 

×مشخصات مکان نصب کولر
کولر هاي آبی باید در هواي آزاد ودر خارج از مکانی که باید خنک شود قرارداده شود.بهترین محل نصب 

کولرهاي آبی روي پشت بام است.در صورت عدم وجود کانال مناسب در روي پشت بام می توان از کولرهاي 

با خروجی هوا از باال استفاده کرد.



×براي نصب کولر توان به نکات زیر توجه فرمایید:
1- به منظور هوادهی مناسب ، کولر باید در مکانی نصب شود که اطراف آن از سه طرف باز باشد

2- کولر در فضاي باز ودور از لوله هاي فاضالب ، دودکش ها و هواکش ها نصب کنید.

3- قسمت جلوي کولرباید جهت اتصال به شلنگ به اندازه کافی باز باشد 

4- کولر باید در محلی نصب شود که تعمیر، راه اندازي و بازدید آن به آسانی انجام شود.

5- از استحکام محل و اتصاالت پایه هاي کولر اطمینان حاصل کنید.

6- از قرار دادن کولر در معرض تابش مستقیم آفتاب خوداري کنید/

7- به منظور افزایش راندمان کولر بهتر است دریچه کانال مطابق با دریچه کولر و با کمترین طول کانال

 و پیچ و خم به مکانی که باید خنک شود وصل شود

8- از قراردادن مستقیم کولر در اتاق خوداري فرمایید.



×سیم کشی و تغذیه الکتریکی کولر
1-باتوجه به کلید همراه کولر،سیم کشی باید مطابق با نقشه شماتیک که داخل بدنه کولرنصب شده است انجام شود.

2-کابل هایی که از جعبه تقسیم به الکترو موتور و الکترو پمپ منتهی می شوند در کارخانه نصب و نباید در آن تغییري داده شود.

3- براي سیم کشی کولر باید از کابل هاي چهار رشته وبراي هر انشعاب از رنگ متفاوتی استفاده نمود.

 4- کلید کولر قابل نصب برروي دیوار یا داخل دیوار می باشد.

5- براي اتصال کابل ها به جعبه تقسیم و کلید باید از کابلشو و روکش مناسب آن که در صورت نیاز در جعبه متعلقات کلید قرار داده می شود، استفاده گردد.

6- براي سیم کشی باید از کابل هاي مناسب با جریان مصرفی کولر استفاده شود . ( کابل 2x1/5 براي ورودي به کلید و 1/5*4 از کلید 

به جعبه تقسیم)

هشدار: براي جلو گیري از خطر برق گرفتگی، حتما باید کولراتصال زمین شده و از مجموعه کلید قطع دو قطب

به همراه قطع کننده خودکار جریان پسماند(محافظ جان -RCCB) استفاده شود. ç

نقشه برق براي کلید دوقطبی با کلید محافظ جان



×آبرسانی و نصب شناور
1- آبرسانی به کولر باید مطابق شکل انجام شود . براي اتصال شیرفلکه آب 

به شناور کولر از لوله اتصال مناسب 

و مهره و بوش مخصوص که درون کیسه متعلقات قرار دارد استفاده شود.

2- براي جلوگیري از ورود گرد و غبارو خنک تر شدن هوا ورودي، ابتدا 

پمپ آب را به مدت ده دقیقه روشن کنید

تا پوشال یا پد هاي سلولزي شسته و مرطوب شود.

3- ابتدا کولر را با دور تند راه اندازي نموده ودر صورت نیاز آن را در 

حالت دور کند قرار دهید، این کار از آسیب 

رساندن به موتورجلوگیري می نماید.

تذکر مهم : 

چنانچه شناور همراه کولراز نوع یاد شده نمی باشد. براي تنظیم سطح 

آب درون کولر باید با چرخاندن گوي، فاصله گوي شناوردرحالی که به 

صورت افقی قرار گرفته نسبت به کف تشتک کم یا زیاد شود، براي 

 کاهش سطح اب، این فاصله را کم وبراي افزایش آن فاصله را زیاد کنید.



×سرویس و راه اندازي کولر در ابتداي فصل تابستان 
تذکر مهم 

دقت کنید در حال شستشوي کابین، آب وارد قسمت هاي الکتریکی نشود.

1- در یچه هاي مشبک را در آورید .

2-پوشال : پره هاي سلولزي در صورت قابل تمیز بودن ، تکیز نمایید در غیر این صورت آنها را تعویض نماییدي نو را در داخل دریچه ها قرار دهید .

3- تشتک کولر را بطور کامل تمیز نمائید .

4- پروانه کولر را کامالً شتسشو دهید تا گرد و غبار ، روي آن باقی نماند.

5- یاتاقان هاي کولر را با روغن مناسب طبق شکل روغن کاري کنید .

6- لوله سر ریز آب را در کف کولر نصب کنید .

7- شیر اصلی کولر را باز نموده و سطح آب درون تشتک را تنظیم نمائید . 

8- فیوز اصلی برق را وصل نموده وپمپ آب را روشن کنید، تا از عملکردصحیح پمپ اطمینان حاصل نمائید.

9- دقت کنید سیستم آبرسانی درون کولر،نشتی نداشته باشد .

10- ناودانی دریچه هاي مشبک را که توسط دو پیچ به مشبک ها متصل شده است طوري تنظیم کنید که آب

 به صورت یکنواخت روي همه نقاط پوشالها ریخته شود .



11- تسمه پروانه را بررسی کنید و چنانچه هرگونه بریدگی و یا پارگی در آن مشاهده نمودید نسبت به

تعویض آن اقدام نمایید.

12- از محکم نمودن پیچ هاي پولی ها اطمینان حاصل نمائید .

13- چنانچه ذرات پوشال درون تشتک ویا صافی واتر پمپ وجود داشت آنها را خارج نمایید.

14- دریچه هاي مشبک رادر جاي خود قرار دهید .

توجه : هرگز از روغن کارکرده براي روغن کاري استفاده نکنید

×بازدید ماهیانه
بهتراست براي اطمینان از عملکرد صحیح  کولر بازدیدهاي زیررا انجام دهید.

1- تشتک کولر را کامال از گل و الي و رسوبات درون آن تمیز نمایید.

2- سطح آب درون تشتک را با شناور تنظیم کنید.( مطابق آبرسانی و نصب شناوردر صفحه 7 عمل شود.)

میزان هوادهی در فشارهاي استاتیک مختلف



! خواهشـمند است سواالت زیررابه دقت مطالعه کرده و با دقت نظرات خود  خریدار گرامی

. بی شک نظرات و پیشـــــــــنهادات شما، مارا در ارائه خدمات بهتر و بهبود  را ابراز نمایید

کیفیت محصــــوالت یاري می رساند.لطفا فرم نظر خواهی را از محل نقطه چین جدا نموده و 

پس از از پر نمودن به نشانی صندو ق پستی: 179/ 17765 ارسال نمایید.

در صورت عدم ارسال فرم نظر خواهی،محصول خریداري شده شامل گارانتی نمی باشد.

                                                         فرم نظر خواهی از مشتري 

نام خریدار:                                   نشانی خریدار:                            تلفن :   

 

نام فروشنده :                             نشانی فروشنده:                          تلفن :

نام و مدل محصول :                      تاریخ خریداري :                       شماره سریال محصول : 

تاریخ نصب :                                     عامل نصب : 

1-کیفیت رنگ و طرح محصول                  ضعیف              متوسط              خوب                عالی

2-ارزیابی قیمت محصول                         ضعیف              متوسط              خوب                عالی

3-کیفیت بسته بندي                                ضعیف              متوسط              خوب                عالی

4-مهارت فنی سرویسکار                         ضعیف              متوسط              خوب                عالی

5-نحوه برخورد اخالقی سرویسکار            ضعیف              متوسط              خوب                عالی

جدول عیب یابی



6-مدت زمان مراجعه سرویسکاربعد از تماس 

بیش از دو روز            2 روز           1 روز               عالی

7-دلیل انتخاب محصول 

قیمت مناسب           توصیه آشنا        توصیه فروشنده        زیبایی و ظاهر محصول

8- نکات و مواردي در محصول که رضایت خاطر شمارا فراهم کرده استبه طور مشروح بیان کنید.

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

9-مواردي را که به نظر شما در بهبود کیفیت محصول موثر است تو ضیح دهید.

...............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

10-در صورتی که از دیگرمحصوالت این شرکت نیز استفاده می کنید نظرات خودرا مرقوم فرمایید.

................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

11-از زمان خرید محصول تاکنون در صورتی که با مشگلی مواجه شده اید موارد را شرح دهید.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................



عمر پد هاي سلولزي بسته به شرایط استفاده و طرز نگهداري بین 3 تا 5 سال می باشد.

براي اطمینان از کیفیت و دوام پد در کارکرد طوالنی مدت و حفظ عمر مفید، راهکار هاي زیر پیشنهاد می شود.

1-در ابتداي راه اندازي و هر فصل کاري، پد را شستشو داده و اجازه دهید تا در آفتاب خشک شود.

2- هر 24 ساعت یکبار اجازه دهید که پد کامال خشک شود. براي این منظور در هنگام خاموش کردن کولر، ابتدا 

پمپ را خاموش کرده  و بعد از حداقل 3 دقیقه موتور را خامو ش نمایید.

1-  از ضد رسوب هاي داراي فسفات یا شوینده ها براي شستن داخل کولر استفاده نکنید.

2- در هر فصل کار کولر، هر 20روز یکبار تشتک کولر را تخلیه کنید. 

3- دقت نمایید که در طول روز،سیکل خاموش و روشن کردن کولر زیاد نباشد

4- رسوب سطح خارجی پدها را با یک فرچه پالستیکی به آرامی تمیز کرده و سپس شستشو دهید.

با در نظر گرفتن نوع کیفیت آب منطقه و میزان رسوب گذاري ممکن است نیاز به تکرار اینکار درفصل کاري باشد.

هرچه تناوب این عمل بیشتر باشد،رسوب تشکیل شده برروي سطح خارجی پد ضخامت کمتري

پیدا کرده و ضمن سهولت در جدا سازي رسوب ها از مسدود شدن حفره هاي پد جلوگیري می شود.

×نکات مهم درباره پد سلولزي



این محصـــــول به مدت 24 ماه از تاریخ نصـــــب ( توسط سرویس کاران مجاز شرکت ) داراي ضمانت

 فنی بوده و در صورت نیاز هرگونه خدمات ( نصب و راه اندازي و تعمیر ) می توانید از سراسر کشـور 

 با شـماره تلفن 91-33495388-021 ، مرکز خدمات پس از فروش شـرکت تماس حاصــل نمایید .

مصرف کننده محترم :

گزارش عملکرد مرکز سرویس و خدمات پس از فروش

لطفا از تماس مستقیم با تکنسین یا نمایندگان خودادري نمایید



مزایاي استفاده از کولر سلولزي

 کولرهاي  سلولزي توان عالوه بر قدرت خنک کنندگی بیشتر به علت استفاده از پد سلولزى به جاي پوشال مانع 

انتقال قارچ و باکترى به داخل محیط منزل می گردد.  بازدهی خنکی این پد بیشتر از بازدهی پوشال معمولی است . 

پد سلولزي داراي ساختار یکنواخت است که موجب ایجاد سطح تماس بسیار بزرگی بین آب و هوا می شود . به طور 

مثال یک متر مکعب از این پد معادل 660 متر مربع سطح واسطه تبخیري است . پد سلولزي داراي قدرت جذب آب 

است و مانند کاغذ خشک کن می تواند آب را به خود جذب کرده ، در مقابل هوا مرطوب باقی بماند . هواي گرم و 

خشک با عبور از پد سلولزي حرارت خود را به آب داده تا به طور کامل تبخیر شود و هواي خنک و مطبوع بوجود آید . 

فرایند تبخیر در پدهاي سلولزي موجب تولید بخار آب خالص می شود که فاقد آلودگی ها و مواد معدنی است.  

هزینه بیشتري که در زمان خرید این کاال پرداخت می کنید ، با جبران هزینه هاي مصرف 

انرژي جبران خواهد شد ضمنا شما صاحب یک کاالي با کیفیت تر و با دوام 

بیشتر خواهید بود .
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