Cyflyru Aer Airdigo Sydney Specials

Cyflyru Aer Sydney NSW Ffoniwch Nawr
A all eich Delio â'r System Awyr Ganolog Gyda Gwres y Siambr?
(CC) - Ydych chi'n dibynnu ar yr awyr ganolog i ennill cynhesrwydd tymor yr haf yn ogystal â lleithder yn llawer mwy
derbyniol? Os felly, ar hyn o bryd yw'r foment i sicrhau bod eich offer yn parhau i fod ar ffurf tip-top. Os na allwch ei gadw,
bydd eich system oeri yn sicr yn golygu gostyngiad cyson mewn perfformiad tra bydd eich defnydd o bŵer yn ogystal â threuliau
cyfleustodau yn cynyddu. Er bod rhywfaint o waith cynnal a chadw y gallech ei wneud i ymestyn oes eich dyfeisiau a hefyd yn ei
gadw yn perfformio ar berfformiad brig, mae tasgau eraill orau i'w gadael i'r arbenigwyr. Mae rhai o'r pwyntiau hawdd y gallai
unrhyw fath o berchnogion tai eu gwneud yn cynnwys: Dylid glanhau neu ddisodli hidlwyr yn gyson. (mae rhai yn cael eu
hailgylchu tra bod eraill yn cael eu disodli). Gwnewch yn siŵr bod gan yr uned chyddwyso allanol llif awyr priodol trwy arolygu
bod yr ardal o gwmpas y ddyfais yn cael ei glirio o ronynnau y mae llystyfiant wedi'i dorri'n ôl o leiaf dwy droedfedd. Mae nifer
o dasgau cynnal a chadw eraill sydd wedi'u dirprwyo orau yn dechnegydd hyfforddedig fel sy'n cydymffurfio â: Dylai'r coil
anweddydd gael ei archwilio bob blwyddyn a hefyd ei lanhau yn ôl yr angen - mae baw yn lleihau llif yr aer yn ogystal â darnau'r
coil, gan leihau gallu aer tymheru eich system aerdymheru. Gall coiliau cyddwys allanol y tu allan fod yn fudr hefyd a dylid eu
glanhau. Dylid gwirio atgofion coil alwminiwm ar anweddydd yn ogystal ag allanol coiliau cyddwysydd yn ogystal ag, os oes
angen, yn syth i sicrhau nad yw llif aer yn cael ei atal. Dylid gwirio cyflenwadau aer a dychwelyd dwythellau aer am ollyngiadau.
Gall arbenigwr datrysiad proffesiynol weld a gwella gollyngiadau dwytraff aer sy'n gallu galluogi aer anhygoel i ollwng
gollyngiadau a hefyd awyr cynnes i ollwng, gan daflu swm enfawr o bŵer. Cyflyru Aer Awyrennau Sydney Arolygu i sicrhau'r
pwysau gweithio priodol yn y cylched rheweiddio. Bydd gan y technegydd gwasanaeth ardystiedig y dyfeisiadau yn ogystal â'r
profiad sydd ei angen i benderfynu bod eich system aerdymheru yn gweithredu fel y dylai fod. I ddod o hyd i broffesiynol oeri
sydd wedi'i ardystio'n briodol, ceisiwch ddod o hyd i Logo Busnes Cyfranogwyr HRAC - mae gan gyfranogwyr yr Arbenigwyr
Rheweiddio Gwresogi ac Oeri Canada (HRAC) yr hyfforddiant yn ogystal â phrofiad yr ydych yn ei geisio. Am ragor o
wybodaeth: https://teknicoolairconditioning.com.au/services/specials-air-conditioning-systems/

