Aerchóirithe Duchta Sydney NSW Glaoigh ar Anois

Air Conditioning Sydney NSW Glaoigh ar Anois
An féidir do Chóras Aer-Atmaisféar Teas an tSamhraidh a láimhseáil?
(NC) - An bhfuil tú ag brath ar aerchóiriú lárnach a dhéanann teas an tsamhraidh chomh maith le taise a bhainistiú go leor níos
mó? Más amhlaidh, is é an t-am anois ná a chinntiú go bhfuil do threalamh i gcruth maith. Má theipeann ort é a chaomhnú, beidh
taithí ag do chóras aerchóirithe meath leanúnach ar fheidhmíocht agus d'fheabhsóidh do chumhacht chomh maith le billí fuinnimh
cinnte. Cé go bhfuil roinnt tascanna cothabhála ann a d'fhéadfá a dhéanamh chun saol do threalaimh a leathnú agus a choimeád
ar bun chomh maith le héifeachtúlacht buaic, is fearr a tharmligean obair eile na gairmithe. Is iad seo a leanas cuid de na rudaí
bunúsacha a d'fhéadfadh úinéir na maoine a dhéanamh: Ba cheart na scagairí a ghlanadh nó a athrú go rialta. (tá cuid acu inathúsáidte agus caithfear daoine eile a chur in ionad). Déan cinnte go bhfuil go leor sreabhadh aeir ag an bhfeiste
comhdhlúthúcháin lasmuigh trí iniúchadh a dhéanamh go bhfuil an suíomh timpeall an aonaid saor ó cháithníní a bhfuil an fhásra
caillte ar ais ar a laghad 2 troigh ar a laghad. Tá poist chothabhála eile is fearr tarmligthe ag teicneoir cáilithe mar a chloíonn leo:
Ba chóir an coileach evaporator a iniúchadh gach bliain agus a ghlanadh de réir mar is gá - laghdaíonn salachar aerghluaiseacht
chomh maith le insliú an choil, rud a laghdaíonn cumas aerchóirithe d'aonad / c. D'fhéadfadh cornaí comhdhlúthaithe lasmuigh a
bheith salach chomh maith agus ní mór iad a ghlanadh freisin. Ba chóir scrúdú a dhéanamh ar chinníní coilinnithe alúmanam
meáchain éadroma ar evaporator agus cornaí comhdhlúthadáin agus, más gá, ceartaíodh an t-ailíniú a ráthú nach gcuirtear bac ar
aerphreabhadh. Ba cheart an soláthar chomh maith leis an duct ar ais a sheiceáil le haghaidh sceitheadh. D'fhéadfadh réiteach
gairmiúil saineolaí sceitheadh eitilte aer a shocrú agus a d'fhéadfaí a chumasú d'aer treallach le sceitheadh amach agus aer te le
sceitheadh, agus caithfeadh sé méid suntasach cumhachta. Airdiúnaithe Aird Duchtaithe Sydney Ag cigireacht chun na brúnna
oibre cuí sa chiorcad cuisniúcháin a chinntiú. Beidh cinnte go mbeidh na feistí ag réiteach gairmiúil gairmiúil chomh maith le taithí
riachtanach chun a chinntiú go bhfuil do chóras fuaraithe ag feidhmiú mar is gá. Chun speisialtóir fuaraithe cáilithe i gceart a fháil,
déan iarracht teacht ar Dhearadh Lógó Gnó Rannpháirtí HRAC - tá an oiliúint agus an taithí atá á lorg agat ag baill de
Chonraitheoirí Cuisnithe agus Aerchóirithe Ceanada (HRAC). Le haghaidh Tuilleadh Eolais:
https://teknicoolairconditioning.com.au/services/specials-air-conditioning-systems/

