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סידני  NSWהתקשר עכשיו
האם מערכת האוויר המרכזית שלך להתמודד עם העונה עונת הקי ץ?
האם אתה מסתמך על האוויר המרכזי שהופך את העונה של הקיץ חם כמו גם לחות הרבה יותר מקובל? אם כן ,עכשיו זה הזמן להבטיח (NC) -
כי המכשירים שלך נשאר טופס עצה העליונה .אם אתה לא יכול לשמור על זה ,מערכת מיזוג האוויר שלך בהחלט לסבול ירידה מתמדת ביעילות
תוך צריכת החשמל שלך ,כמו גם עלויות האנרגיה יהיה להגביר .אמנם יש כמה עבודות תחזוקה שאתה יכול לעשות כדי להאריך את החיים של
הכלים שלך ולשמור אותו הולך על יעילות השיא ,עבודה אחרת הם האציל הטוב ביותר את המומחים .כמה נקודות פשוטות כי כל סוג של בעל
הנכס יכול לעשות כוללים :מסננים יש לנקות באופן קבוע או להחליף) .חלקם מרובים לשימוש בעוד אחרים צריכים להיות מוחלף( .וודאו כי התקן
עיבוי בחוץ יש זרימת אוויר בשפע על ידי בדיקה כי האזור סביב המערכת הוא ללא פסולת ,כי העלווה הוא גזוז לפחות שני מטרים .עבודות
האחזקה האחרות שמופקדות בצורה הטובה ביותר על טכנאי שירות מיומן הן כדוגמת :סליל המאייד צריך להיבדק בכל שנה ולנקות לפי הצורך -
עפר מפחית את זרימת האוויר וגם מגן על הסליל ומפחית את יכולת מיזוג האוויר של יחידת מיזוג האוויר .סלילי קונדנסר חיצוני יכול לבוא להיות
סלילי חוצות צריך להיבדק ,אם נדרש ,התיישר כדי לוודא זרימת  condenserו  evaporatorמלוכלך גם יש לנקות .אלומיניום סליל סנפירים על
האוויר לא חסומה .אספקת צינורות האוויר לחזור צריך לבדוק עבור דליפות .מומחה שירות מומחה יכול למצוא ולתקן דליפות צינור אשר עשוי
לאפשר אוויר מדהים לדלוף החוצה אוויר חם לדליפה פנימה ,לאבד כמות עצומה של כוח .מיזוג אוויר בדיקה כדי לוודא את הלחץ עובד הנכון
במעגל קירור .מומחה מוסמך פתרון בהחלט יש את המכשירים ,כמו גם ניסיון הכרחי כדי לזהות את מערכת הקירור פועל כפי שהוא חייב להיות.
יש ) (HRACלמשתתפים בקירור קירור וקירור של קנדה  HRAC -כדי לגלות את הקבלן המתאים המתאים לקירור ,חפשו את לוגו השותף של
: https://teknicoolairconditioning.com.au/services/specials-air-conditioningאת ההכשרה ואת הניסיון שאתם מחפשים .לקבלת מידע נוסףsystems/

