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Kin jo sintraal loftsysteem de Simmertiid waarmje?
(NC) - Stipje jo op sintraal loft dat it simmerdeis waarm is as feiligens folle mear akseptabel? As dat sa is de tiid de tiid om te
garandearjen dat jo apparaten yn tip-topfoarm bliuwe. As jo it net hâlde kinne, sil jo klimaatsysteem sûnder in fêst effisjinte
effekt hâlde, wylst jo power usage en enerzjykosten ferheegje. Wylst der wat wurk binne dy't jo dwaan kinne om it libben fan jo
ark te ferleegjen en te hâlden foar it effekt fan peak, wurde oare wurken boppesteande de saakkundigen. Guon fan 'e
rjochtfeardige punten dy't elke soart eigendom kinne dwaan: Filters moatte routinearre wurde of ferfangen. (guon binne
meardere gebrûk, wylst oaren ferfange wurde). Soargje dat it bûtenkondensearjend apparaat genôch loftfloed hat troch te
besjen dat it gebiet om it systeem fergees is fan 'e smoargens en dat bliuwt op syn minst twa fuotten oanpast wurdt. Ferskillende
oare opfangplakken dy't meast befeilige binne oan in tal kundige techniken binne sa as: De evaporatorspul moat elk jier
ûndersocht wurde en sa as it nedich is - bliksem rediget de luchtfeiligens en beskermt ek de spul, wêrtroch't de
klimaatferbodlikheid fan jo klimaatferbettering ferminderet. Outdoor kondenspulels kinne ek kwea wêze en moatte opslein
wurde. Aluminiumspulfins op evaporator- en kondenspulspoelen bûten moat ûndersocht wurde, en as it nedich is, rjochte is om
wis te meitsjen dat de oerstreaming net blokkearre wurdt. Supply and return air ducts moatte kontrolearre wurde foar leaks. In
ekspertistyske spesjalist kin in lekkere leakagen fine en fêsthâlde dy't mooglik earmlucht makket om te leegjen en heule loft te
leegjen, ferlies in geweldige kwantiteit fan krêft. Oflevere Klimaat Sydney Kontrolearje om de krekte wurkstens yn 'e
koelkorreksje te fersekerjen. In sertifisearre oplossing spesjalist sil fansels de apparaten hawwe en erfaring nedich om te
identifisearjen dat jo koeltsysteem laitset as it moat wêze. Om in adekwaat kwalifisearre abonnemint te ûntdekken, sykje it
HRAC-dielnimmende Firm Logo - dielnimmers fan de Heating Refrigeration and Cooling Contractors fan Kanada (HRAC)
hawwe de oplieding as ûnderfining dy't jo sykje. Foar mear ynformaasje:
https://teknicoolairconditioning.com.au/services/specials-air-conditioning-systems/

