מבצעים מיוחדים בסידני

סידני  NSWהתקשר עכשיו
מערכת האוויר המרכזית שלך יכול לטפל בחום הקי ץ?
האם אתה מסתמך על אוויר מרכזי כדי להפוך את החום של הקיץ ואת החום לחות נוספת מקובלת? אם כן ,עכשיו זה הזמן לוודא כי (NC) -
המכשירים שלך במצב טוב .אם לא תצליח לשמור על זה ,מערכת מיזוג האוויר שלך יחווה ירידה עקבית בביצועים תוך צריכת החשמל שלך ,כמו
גם הוצאות האנרגיה יגבר .אמנם יש כמה משימות תחזוקה שאתה יכול לעשות כדי להאריך את החיים של הכלים שלך ולשמור אותו פועל ביעילות
שיא ,עבודה אחרת הם הטובים ביותר מופקדים על המומחים .כמה נקודות פשוטות כי כל סוג של בעל הנכס יכול לעשות מורכב :מסננים יש לנקות
באופן קבוע או לשנות) .חלקם מרובים לשימוש בעוד אחרים צריכים להיות שונה( .וודאו כי התקן עיבוי בחוץ יש זרימת אוויר מספיק על ידי
בדיקה כי המיקום סביב המערכת הוא ללא חלקיקים אשר הצמחייה הוא גזוז לפחות שני מטרים .עבודות תחזוקה שונות אחרות המופקדות בצורה
הטובה ביותר על טכנאי שירות מאומן הן בהתאם :סליל המאייד צריך להיבדק מדי שנה וגם מנקה לפי הצורך  -עפר מוריד את זרימת האוויר וגם
מחוץ סלילי קונדנסר יכול להיות טמא וכן גם צריך להיות ניקה .אלומיניום סליל סנפירים - c / c.מגן על הסליל ,ומקטין את יכולת הקירור של ה
וגם קבלים סליל החיצוני חייב להיות בדק וגם ,אם חיוני ,התיישר החוצה כדי לוודא זרימת האוויר לא נחסם .אספקה כמו גם  evaporatorעל
צינור לחזור צריך לבדוק דליפות .מומחה שירות מומחה יכול לזהות ולתקן גם דליפות צינור אוויר שיכולים לאפשר אוויר מדהים לדלוף החוצה,
כמו גם אוויר חם לדליפה פנימה ,לאבד כמות אדירה של אנרגיה .מיזוג אוויר בדיקה כדי לוודא את הלחצים הנכונים עובד במעגל קירור .מומחה
שירות מוסמך בהחלט יש את המכשירים ואת הניסיון הדרוש כדי לזהות כי מערכת הקירור שלך פועל כפי שהוא צריך להיות .כדי לאתר מקצועני
יש את ההכשרה ואת ) (HRACחברי ההסקה הביתית לקירור ולמקוררי קירור של קנדה  HRAC -קירור מתאימים ,חפשו את הלוגו של חברת
: https://teknicoolairconditioning.com.au/services/specials-air-conditioning-systems/הניסיון שאתם מחפשים .לקבלת מידע נוסף

