Aer Cyflyru Sydney Specials

Cyflyru Aer Sydney NSW Ffoniwch Nawr
A all eich System Awyr Ganolog Gofalu Am Wres yr Haf Amser?
(CC) - Ydych chi'n dibynnu ar yr awyr ganolog i wneud gwres a lleithder tymor yr haf yn dderbyniol ychwanegol? Os felly,
dyma'r amser i wneud yn siŵr bod eich dyfeisiau ar ffurf dda. Os na fyddwch yn ei ddiogelu, bydd eich system aerdymheru yn
profi gostyngiad cyson mewn perfformiad tra bydd eich defnydd o bŵer yn ogystal â chostau ynni yn gwella. Er bod yna rai
tasgau cynnal a chadw y gallech eu gwneud i ymestyn bywyd eich offer a'i gadw yn rhedeg ar effeithlonrwydd brig, mae gwaith
arall yn cael ei gyfarwyddo orau i'r arbenigwyr. Mae nifer o'r pwyntiau syml y gallai unrhyw fath o berchennog eiddo yn eu
gwneud yn cynnwys: Dylid glanhau neu newid hidlwyr yn gyson. (mae rhai yn aml-ddefnydd tra bod angen newid eraill).
Gwnewch yn siŵr fod gan y ddyfais chyddwyso allanol ddigon o lif trwy archwilio bod y lleoliad o gwmpas y system yn rhad ac
am ddim o gronynnau y mae llystyfiant yn cael ei dorri o leiaf dwy droedfedd. Mae nifer o swyddi cynnal a chadw eraill sydd
wedi'u hymwybyddu orau i dechnegydd gwasanaeth hyfforddedig fel y maent yn cydymffurfio â: Mae angen archwilio'r coil
anweddydd bob blwyddyn a hefyd yn cael ei lanhau yn ôl yr angen - mae baw yn lleihau llif awyr a hefyd yn darnau'r coil, gan
leihau gallu oeri eich c / c. Gallai coiliau cyddwys allanol y tu allan fod yn aflan yn ogystal ag y dylid eu glanhau. Rhaid gwirio
atgofion coil alwminiwm ar anweddydd a hefyd coiliau cyddwys allanol a hefyd, os yn hanfodol, eu sychu i sicrhau nad yw llif yr
aer yn cael ei atal. Dylid gwirio cyflenwad yn ogystal â dychwelyd dychwelyd am ollyngiadau. Gall arbenigwr gwasanaeth
arbenigol nodi a cholli gollyngiadau dwytraff aer a allai ganiatáu aer anhygoel i ollwng yn ogystal ag aer poeth i ollwng, gan golli
llawer iawn o egni. Cyflyru Aer Awyrennau Sydney Arholi i sicrhau bod y pwysau gweithio cywir yn y cylched rheweiddio. Yn
sicr, bydd gan arbenigwr gwasanaeth ardystiedig y dyfeisiadau a'r profiad sydd eu hangen i nodi bod eich system oeri yn
gweithredu fel y dylai fod. I ddod o hyd i broffesiynol oeri cymwys, chwilio am Logo Firm Aelodau HRAC - mae gan y rhai sy'n
cymryd rhan yng Ngweithwyr Rheweiddio a Chwyno Oeri Canada (HRAC) yr hyfforddiant yn ogystal â phrofiad yr ydych yn
chwilio amdani. Am ragor o wybodaeth: https://teknicoolairconditioning.com.au/services/specials-air-conditioning-systems/

