Airdiúnaithe Aerchóirithe Sydney Speisialta

Air Conditioning Sydney NSW Glaoigh ar Anois
An féidir do Chóras Lár-Aeir Déileáil leis an Téamh Samhraidh?
(NC) - An bhfuil tú ag brath ar aer lárnach chun teas an tsamhraidh a thuilleamh chomh maith le taise a lán níos inghlactha? Más
amhlaidh, faoi láthair tá sé i láthair na huaire chun a chinntiú go bhfanann do threalamh i bhfoirm tip-barr. Mura féidir leat é a
chaomhnú, is cinnte go mbeidh laghdú comhsheasmhach ar fheidhmíocht ar do chóras fuaraithe agus go n-ardóidh d'úsáid
chumhachta chomh maith le costais fóntais. Cé go bhfuil roinnt oibre cothabhála ann a d'fhéadfá a dhéanamh chun saol do chuid
feistí a leathnú agus é a choinneáil ag feidhmiú ag buaicfheidhmíocht, is fearr na saineolaithe a fhágann tascanna eile. Seo a leanas
cuid de na pointí éasca a d'fhéadfaí a dhéanamh ar aon chineál úinéir tí: Ba cheart na scagairí a ghlanadh nó a chur in ionad go
comhsheasmhach. (tá cuid acu in-athchúrsáilte agus caithfear daoine eile a athsholáthar). Déan cinnte go bhfuil sreabhadh aer cuí
ag an aonad comhdhlúthúcháin taobh amuigh trí iniúchadh a dhéanamh go bhfuil an limistéar timpeall an fheiste glanta de
cháithníní a bhfuil an fhásra á gcur ar ais ar a laghad dhá chos. Tá cúraimí éagsúla cothabhála eile a dtarmligtear is fearr ag
teicneoir oilte mar a chomhlíonann siad: Ba chóir an coileach evaporator a scrúdú gach bliain agus a ghlanadh de réir mar is gá laghdaíonn salachar sruth aeir chomh maith le sciatháin an choil, ag laghdú cumas aerchóirithe an chórais aerchóirithe. Is féidir le
cornaí comhdhlúthacháin lasmuigh a bheith salach freisin agus ba chóir iad a ghlanadh. Ba chóir go ndéanfaí seiceanna
coirníneacha alúmanam ar an evaporator chomh maith le cornaí comhdhlúthadáin seachtracha a sheiceáil chomh maith agus, más
gá, a dhíriú chun a chinntiú nach gcuirtear bac ar an sreabhadh aer. Ba cheart seiceálacha aeir a sholáthar agus a sheoladh ar ais
freisin a sheiceáil le haghaidh sceitheadh. Is féidir le speisialtóir réitigh ghairmiúil sceitheadh duchta aeir a aithint agus a leigheas a
chuirfidh ar chumas uamhnach a bheith ag sceitheadh amach agus aer te a dhéanamh chun sceitheadh, agus an méid ollmhór
cumhachta á chaitheamh aige. Airdiúnaithe Aird Duchtaithe Sydney Ag cigireacht chun na brúnna oibre cuí sa chiorcad
cuisniúcháin a chinntiú. Beidh na feistí ag teicneoir seirbhíse deimhnithe chomh maith le taithí a theastaíonn chun a chinneadh go
bhfuil do chóras aerchóirithe ag feidhmiú mar ba cheart é a bheith. Chun gairmiúlacht dearbhaithe fuaraithe deimhnithe a aimsiú,
déan iarracht le Lógó Gnó Rannpháirtí HRAC a aimsiú - tá an oiliúint ag rannpháirtithe de Speisialtóirí Cuisnithe agus Fuarú
Teasa Cheanada (HRAC) chomh maith le taithí atá á lorg agat. Le haghaidh Tuilleadh Eolais:
https://teknicoolairconditioning.com.au/services/specials-air-conditioning-systems/

