התקשר עכשיו  NSWסידני

סידני  NSWהתקשר עכשיו
האם מערכת מיזוג האוויר שלך לטפל בחום הקי ץ?
האם אתה מסתמך על מיזוג אוויר מרכזי עושה את החום של הקיץ ,כמו גם לחות הרבה יותר לניהול? אם כן ,עכשיו זה הזמן להבטיח כי (NC) -
הציוד נשאר במצב טוב .אם לא תצליח לשמור על זה ,מערכת מיזוג האוויר שלך יחווה ירידה מתמדת בביצועים בעוד הכוח שלך להשתמש ,כמו
גם חשבונות האנרגיה בהחלט לשפר .אמנם יש כמה משימות תחזוקה שאתה יכול לעשות כדי להאריך את החיים של הציוד שלך וגם לשמור על
זה הולך על יעילות שיא ,עבודה אחרת הם האצילה הטובה ביותר אנשי מקצוע .חלק מהדברים הבסיסיים שכל בעל הנכס יכול לעשות כוללים:
מסננים יש לנקות באופן שגרתי או לשנות) .חלקם ניתנים לשימוש חוזר בעוד אחרים צריכים להיות מוחלפים( .וודאו כי התקן עיבוי בחוץ יש
זרימת אוויר בשפע על ידי בדיקה כי המיקום סביב היחידה הוא ללא חלקיקים אשר הצמחייה הוא גזוז בחזרה מינימום של  2מטרים .עבודות
אחזקה אחרות כי הם האציל הטוב ביותר טכנאי מוסמך הם כמו דבקות :סליל המאייד צריך להיבדק מדי שנה ,וגם טיהר כנדרש  -עפר מפחית את
תנועת האוויר ,כמו גם מבודד את הסליל ,וממזער את יכולת מיזוג האוויר של היחידה שלך .בחוץ קונדנסרים סלילי יכול לבוא להיות מלוכלך גם
סלילי בחוץ יש לבדוק וכן ,אם יש צורך ,תיקון היישור של  condenserו  evaporatorוגם יש לנקות .קל משקל אלומיניום סלילי סנפירים על
להבטיח זרימת האוויר לא חסומה .אספקה כמו גם לחזור צינור צריך להיות בדק עבור דליפות .פתרון מקצועי מומחה יכול לזהות ולתקן דליפות
צינור אוויר אשר יכול לאפשר אוויר אופנתי לדלוף החוצה אוויר חם לדלוף פנימה ,מבזבז כמות משמעותית של כוח .מיזוג אוויר בדיקה כדי
להבטיח את הלחצים העבודה המתאימים במעגל קירור .פתרון מקצועי מקצועי בהחלט יש את המכשירים ,כמו גם ניסיון חיוני כדי לקבוע כי
משתתף עיצוב לוגו עסקים  HRAC -מערכת הקירור שלך פועל כפי שהוא צריך להיות .כדי למצוא מומחה קירור מוסמך כראוי ,לנסות למצוא את
:יש הכשרה וניסיון שאתה מחפש .לקבלת מידע נוסף ) (HRACחברי קירור קירור מיזוג אוויר של קנדה
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