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A all eich System Awyr Ganolog Ymdrin â Gwres y Tymor Haf?
(CC) - Ydych chi'n dibynnu ar yr awyr ganolog gan wneud y tymor haf yn gynnes yn ogystal â lleithder yn llawer mwy
derbyniol? Os felly, ar hyn o bryd yw'r amser i warantu bod eich dyfeisiau'n dal i fod yn y ffurf blaen-ben. Os na allwch ei
gynnal, bydd eich system aerdymheru yn sicr yn arwain at ostyngiad cyson mewn effeithlonrwydd a bydd eich defnydd o bŵer
yn ogystal â chostau ynni yn rhoi hwb. Er bod rhywfaint o waith cynnal a chadw y gallwch ei wneud i ymestyn oes eich offer a'i
gadw i fynd am effeithlonrwydd brig, mae gwaith arall yn cael ei ddirprwyo orau i'r arbenigwyr. Mae rhai o'r pwyntiau syml y
gallai unrhyw fath o berchennog eiddo yn eu gwneud yn cynnwys: Dylid glanhau neu ddisodli hidlwyr yn rheolaidd. (mae rhai yn
aml-ddefnydd tra dylai eraill gael eu disodli). Gwnewch yn siŵr fod gan y ddyfais chyddwyso allanol ddigon o lif awyr trwy
arolygu bod yr ardal o gwmpas y system yn rhydd o falurion a bod y dail honno'n cael ei daflu o leiaf dwy droedfedd. Mae
swyddi amrywiol eraill sy'n cael eu hymwybyddu i dechnegydd gwasanaeth medrus fel y maent yn cydymffurfio â: Dylai'r coel
anweddydd gael ei harchwilio bob blwyddyn a'i lanhau yn ôl yr angen - mae baw yn lleihau llif awyr ac yn amddiffyn y coil, gan
leihau gallu aerdymheru eich uned aerdymheru. Gall coiliau cyddwysydd awyr agored fod yn fudr hefyd a rhaid eu glanhau. Mae
angen archwilio nwylau coil alwminiwm ar anweddydd a choiliau cyddwysydd yn yr awyr agored ac, os oes angen, syndod i
wneud yn siŵr nad yw llif aer yn cael ei atal. Mae angen gwirio dwythellau aer cyflenwi a dychwelyd ar gyfer gollyngiadau. Gall
arbenigwr gwasanaeth arbenigol ddod o hyd i a gollwng gollyngiadau cyffrous a allai alluogi awyr anhygoel i ollwng ac aer poeth
i ollwng, gan golli llawer iawn o bŵer. Cyflyru Aer Awyrennau Sydney Gwirio i sicrhau bod y straen gweithio cywir yn y cylched
rheweiddio. Yn sicr bydd gan arbenigwr datrysedig ardystiedig y dyfeisiadau yn ogystal â phrofiad angenrheidiol i nodi bod eich
system oeri yn rhedeg fel y mae'n rhaid iddo fod. I ddarganfod contractwr oeri sydd â chymwysterau priodol, ceisiwch Logo
Firm Cyfranogwyr HRAC - mae gan gyfranogwyr Rheweiddio Gwresogi a Chontractwyr Oeri Canada (HRAC) yr hyfforddiant
yn ogystal â phrofiad yr ydych yn chwilio amdano. Am ragor o wybodaeth:
https://teknicoolairconditioning.com.au/services/specials-air-conditioning-systems/

