מיזוג אוויר

סידני  NSWהתקשר עכשיו
האם מערכת האוויר המרכזי שלך להתמודד עם החום הקי ץ?
האם אתה מסתמך על האוויר המרכזי כדי להרוויח את החום של העונה של הקיץ ,כמו גם לחות הרבה יותר מקובל? אם כן ,כרגע הוא (NC) -
הרגע לוודא כי הציוד נשאר טופס עצה העליון .אם אתה לא יכול לשמר את זה ,מערכת הקירור שלך בהחלט לסבול ירידה עקבית בביצועים תוך
צריכת החשמל שלך ,כמו גם הוצאות השירות יגדל .אמנם יש כמה עבודות תחזוקה שאתה יכול לעשות כדי להאריך את חיי המכשירים שלך וגם
יכול לעשות  homeownerלשמור אותו בביצועים בביצועי שיא ,משימות אחרות נשארים הטוב ביותר למומחים .כמה נקודות קל שכל סוג של
כוללים :יש לנקות או להחליף את המסננים באופן קבוע) .חלקם ניתנים למחזור ואילו אחרים צריכים להיות מוחלפים( .ודא כי יחידת עיבוי חיצוני
יש זרימת אוויר מתאימה על ידי בדיקה כי האזור סביב המכשיר הוא פינה של חלקיקים אשר הצמחייה הוא גזוז בחזרה מינימום של שתי רגליים.
משימות תחזוקה שונות אחרות ,כי הם האציל הטוב ביותר טכנאי מיומן הן כמו עומד :סליל המאייד צריך להיבדק בכל שנה וגם לנקות לפי הצורך
 עפר מוריד את זרימת האוויר ,כמו גם מגינים סליל ,הפחתת יכולת מיזוג האוויר של מערכת מיזוג האוויר שלך .מחוץ סלילי קונדנסר יכול לבואלהיות מלוכלך גם צריך להיות נקי .סלילי אלומיניום סליל על המאייד ,כמו גם קונדנסרים סלילי החיצוני יש לבדוק וכן ,אם יש צורך ,התיישר כדי
לוודא זרימת האוויר לא חסומה .אספקה וכן לחזור צינורות האוויר צריך להיות בדק עבור דליפות .מומחה מומחה מקצועי יכול לזהות ולתקן
דליפות צינור אוויר שיכולים לאפשר אוויר מדהים לדלוף החוצה וגם אוויר חם לדליפה פנימה ,לזרוק כמות עצומה של כוח .מיזוג אוויר בדיקה
כדי להבטיח את הלחצים עבודה נכונה במעגל קירור .טכנאי שירות מוסמך יש את המכשירים ,כמו גם ניסיון נדרש כדי לקבוע כי מערכת מיזוג
לוגו עסקי  -המשתתפים של  HRACהאוויר שלך פועל כפי שהוא צריך להיות .כדי לאתר מוסמך כראוי קירור מקצועי ,לנסות למצוא את משתתף
:יש הכשרה ,כמו גם ניסיון שאתה מחפש .לקבלת מידע נוסף ) (HRACקירור קירור מומחי קירור של קנדה
https://teknicoolairconditioning.com.au/services/specials-air-conditioning-systems/

