עכשיו  NSWסידני

סידני  NSWהתקשר עכשיו
האם מערכת האוויר המרכזית שלך יכולה לנהל את חום הקי ץ?
האם אתה מסתמך על מיזוג האוויר עושה את החום של הקיץ ואת הלחות הרבה יותר לניהול? אם כן ,עכשיו זה הרגע לוודא כי הציוד (NC) -
שלך הוא בצורה מצוינת .אם אתה לא יכול לשמור על זה ,מערכת מיזוג האוויר שלך יחווה ירידה מתמדת ביעילות תוך שימוש באנרגיה שלך כמו
גם עלויות השירות יהיה להגביר .אמנם יש כמה עבודות תחזוקה שאתה יכול לעשות כדי להאריך את החיים של הכלים שלך ,כמו גם לשמור את
זה הולך על ביצועי שיא ,עבודה אחרת הם הטובים ביותר מופקדים על אנשי מקצוע .כמה נקודות קל שכל סוג של בעל הבית יכול לעשות כוללים:
בחוץ  condensingמסננים צריך להיות ניקה או לשנות באופן עקבי) .חלקם לשימוש חוזר בעוד אחרים חייבים להיות מוחלפים( .ודא כי המכשיר
יש תנועה אווירית רחבה על ידי בדיקה כי המיקום סביב היחידה הוא ללא חלקיקים אשר העלווה הוא גזוז בחזרה לפחות שתי רגליים .משימות
תחזוקה שונות אחרות שנשארו בצורה הטובה ביותר למקצוען מיומן הן כדלקמן :סליל המאייד צריך להיבדק בכל שנה ולנקות לפי הצורך  -האבק
מקטין את זרימת האוויר ומגונן על הסליל ,ומקטין את יכולת הקירור של המזגן .החיצוני סלילי קונדנסר יכול בסופו של דבר להיות מלוכלך גם,
וכן קונדנסרים סלילי חוצות צריך להיבדק וגם ,אם יש צורך evaporator ,כמו גם צריך להיות נקי .קל משקל אלומיניום סלילי סנפירים על
התיישר החוצה כדי לוודא זרימת האוויר לא חסומה .אספקה וגם לחזור צינורות האוויר צריך להיות חיפש דליפות .מומחה שירות מקצועי יכול
למצוא גם לתקן דליפות צינור אוויר שיכולים לאפשר אוויר קריר לדלוף החוצה אוויר חם לדליפה פנימה ,מבזבז כמות מסיבית של כוח .מיזוג
אוויר בדיקה כדי להבטיח את לחצי העבודה הנכונים במעגל הקירור .טכנאי שירות מוסמך יהיה כלים וגם ניסיון הדרושים כדי לקבוע כי מערכת
המשתתפים  HRAC -מיזוג האוויר שלך פועל כפי שהוא צריך להיות .כדי למצוא ספק שירות קירור מתאים ,נסה למצוא את הלוגו של חברת
:יש את האימון ואת הניסיון שאתה מנסה למצוא .לקבלת מידע נוסף ) (HRACשל קנדה  A / Cבקירור קירור ומיוחצי
https://teknicoolairconditioning.com.au/services/specials-air-conditioning-systems/

