سرفصلهای دوره آموزش تعمیرات پکیج در آموزشگاه فن آموزان


اموزش عیب یابی کلی از سیکل عملکردپکیج



آموزش نحوه اتصال سیم های ارتباطی فن وپرشردود



آموزش نحوه عیب یابی ازخطاهای پکیج



آموزش تعمیردستگاه محفظه احتراق بسته وتحلیل



اموزش عیب یابی دستگاه های تک مبدل ودومبدل



اموزش عیب یابی دستگاه های فن دار وبدون فن



اموزش عیب یابی پکیج مرتبط با مدارلوله کش



اموزش شناخت فلوسوئیچ ونحوه تست آن(بامولتی متر

نحوه عملکردآن

وروش سنتی)


آموزش نحوه عملکردفلومترتست وتعمیرآن(بامولتی متر





اموزش چگونگی عملکرد بی متال ها
آموزش نحوه عملکردترموستات(حدوتست سالمت آن)
اموزش نحوه تست کلیدهاوشناخت انواع آنها



آموزش پکیج های دومبدله بامداربرقی ومکانیکی



اموزش نحوه تعویض انواع شیرپرکن وتست سالمت
آنها

وروش سنتی)


اموزش نحوه عملکرد پمپ سیرکوالسیون



اموزش شناخت انواع مانومتروترمومانومتر



اموزش بازوبست پمپ سیرکوالتور



اموزش خطاهای پکیج دیواری



آموزش تست سالمت پمپ پکیج وشناخت قطعات آن



آموزش شناخت نحوه عملکرد شیراطمینان ونحوه تست

ونحوه تعمیرآن


اموزش نحوه عملکردفن وتست سالمت وتعمیرآن



اموزش چگونگی عملکردپرشرسوئیچ آب پکیج



آموزش نحوه تست وتعمیرپرشرآب پکیج



آموزش نحوه عملکردپرشردودپکیج فن دار

وتعویض آن


اموزش شست وشوی سیکل باموادشوینده اسیدی
وبازی



اموزش نحوه عملکردمیله یونزاسیون ونحوه تست آن
وتعمیرات مربوطه



نحوه تنظیم شعله به صورت علمی (توسط میلی بار) و به
صورت سنتی

سرفصلهای دوره آموزش تعمیرات پکیج در آموزشگاه فن آموزان


آموزش نحوه عملکردشیرسرراهی ونحوه تست



آموزش انواع ترمیستورونحوه تست وتعمیرآنها

وتعمیرات آن



اموزش نحوه عملکردشیرسرراهی مکانیکی ونحوه ثبت
وتعمیرات آن



آموزش چگونگی عملکردشیرسراراهی وتست عملی



اموزش نحوه تعویض انواع شیرپرکن وتست سالمت آنها



اموزش شناخت انواع مانومتروترمومانومتر



اموزش خطاهای پکیج دیواری



آموزش شناخت نحوه عملکرد شیراطمینان ونحوه تست

آن(مولتی متر)


اموزش نحوه عملکردمیکروسوئیچ ها



آموزش تست وتعمیرمیکروسوئیچ ها



اموزش چگونگی عملکردشیرگاز



آموزش تست شیرگازبصورت عملی



آموزش تست شیرگازتوسط مولتی متر



آموزش نحوه عملکردمبدلهاوانواع آنها



آموزش نحوه عملکرد جرقه زن وتست ونحوه تعویض آن

آموزش نحوه عملکردانواع شیرپرکن ها

وتعویض آن


اموزش شست وشوی سیکل باموادشوینده اسیدی
وبازی



اموزش نحوه عملکردمیله یونزاسیون ونحوه تست آن
وتعمیرات مربوطه



نحوه تنظیم شعله به صورت علمی (توسط میلی بار) و به
صورت سنتی

ثبت نام دوره حضوری

لینک ورود به سایت

