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An féidir do Chóras Lár-Aeir Láimhseáil an Téamh Séasúr an
tSamhraidh?
(NC) - An bhfuil tú ag brath ar aer lárnach ag déanamh teasa an tsamhraidh chomh maith le taise i bhfad níos inghlactha? Más
amhlaidh, is é an t-am atá ann faoi láthair a chinntiú go bhfanann do chuid feistí i bhfoirm tip-barr. Mura féidir leat é a
chothabháil, cinnte go mbeidh laghdú seasta ar éifeachtúlacht ag do chóras aerchóirithe agus go n-ardóidh d'úsáid chumhachta
chomh maith le costais fuinnimh. Cé go bhfuil roinnt obair chothaithe ann is féidir leat a dhéanamh chun saol na n-uirlisí a leathnú
agus a chothabháil go bhfuil sé ag dul chun buaicéifeachtúlachta, is fearr na saineolaithe a tharmligean obair eile. Seo a leanas
cuid de na pointí simplí a d'fhéadfadh aon chineál úinéir maoine a dhéanamh: Ba cheart na scagairí a ghlanadh nó a athsholáthar
go rialta. (tá roinnt úsáid ilghnéitheach agus ba chóir daoine eile a chur in ionad). Déan cinnte go bhfuil sreabhadh cuimsitheach
ag an bhfeiste coiscínithe lasmuigh trí iniúchadh a dhéanamh go bhfuil an limistéar timpeall an chórais saor ó bhruscar agus go
bhfuil an duilliúr seo caoilte ar a laghad dhá chos. Tá poist éagsúla cúraim eile a bhfuil an chuid is fearr de chúram orthu ar
theicneoir seirbhíse oilte de réir mar a leanas: Ba cheart scrúdú a dhéanamh ar an mbóthar evaporator gach bliain agus a
ghlanadh de réir mar is gá - laghdaíonn salachar aerbhealaigh agus cosnaíonn sé an coil freisin, rud a laghdaíonn cumas
aerchóirithe d'aonad aerchóirithe. Is féidir le cornaí comhdhlúthaithe allamuigh a bheith salach freisin agus ní mór iad a ghlanadh.
Ní mór scrúdaithe a dhéanamh ar naiscíní alúmanam ar evaporator agus ar choilíní comhdhlúthaithe lasmuigh agus, más gá, dírigh
siad cinnte nach gcuirtear bac ar aerphreabhadh. Caithfear seiceálacha aer soláthair agus fillte a sheiceáil le haghaidh sceitheadh.
Is féidir le saineolaí seirbhíse saineolaí sceitheadh duct a aimsiú agus a shocrú a d'fhéadfadh a chumasú d'uamhnach an
sceitheadh amach agus an t-aer te chun sceitheadh, agus caillfidh sé méid mór cumhachta. Airdiúnaithe Aird Duchtaithe Sydney
Ag seiceáil chun a chinntiú go bhfuil an strus oibre ceart sa chiorcad cuisniúcháin. Beidh cinnte ag na speisialtóirí deimhnithe ar
réiteach chomh maith leis an taithí is gá chun a aithint go bhfuil do chóras fuaraithe ag rith mar is gá. Chun conraitheoir fuarúcháin
cáilithe cáilithe a fháil amach, lorgaigh Lógó Gnóthachain Rannpháirtí an HRAC - tá an oiliúint ag rannpháirtithe de chuid
Cuimsitheoirí Teasa agus Fuarú Conraitheoirí Ceanada (HRAC) chomh maith le taithí atá á lorg agat. Le haghaidh Tuilleadh
Eolais: https://teknicoolairconditioning.com.au/services/specials-air-conditioning-systems/

