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Getur Central Air System þín séð um sumariðstíðina?
(NC) - Reiða þig á miðlæga loft sem gerir sumarið hlýtt og raki miklu meira ásættanlegt? Ef svo er, þá er kominn tími til að
tryggja að tækin þín séu áfram á toppi. Ef þú getur ekki haldið því, mun loftræstikerfið þitt þola stöðugt minnkun á skilvirkni
meðan orkunotkun þín og orkukostnaður muni aukast. Þó að það sé eitthvað viðhald sem þú getur gert til að lengja líf
verkfæranna og halda því áfram að fara í hámarksnýtingu, þá eru aðrir störf bestir sérfræðingar. Sumir af einföldu stigum sem
hvers konar eigandi eigna gæti gert eru: Síur ættu að vera reglulega hreinsaðar eða skipta út. (sum eru margföldun á meðan aðrir
skipta um). Gakktu úr skugga um að ytri þéttibúnaðurinn hafi næga loftflæði með því að skoða að svæðið í kringum kerfið sé
laus við rusl og að smiðjunni sé skorið að minnsta kosti tveimur feta. Ýmsar aðrar viðhaldsvinnu sem eru bestir að fagmenntaðri
þjónustuþjálfari eru eins og þær fylgja: Vökvamælirinn ætti að skoða hvert ár og hreinsa eftir því sem þörf krefur - óhreinindi
dregur úr loftstreymi og verndar einnig spólu og dregur úr loftkælingu loftræstingarinnar. Úti eimsvala spólur geta komið að vera
óhrein og verður að hreinsa upp. Álþynnupífur á uppgufunarvél og eimsvala spólur úti þarf að rannsaka og, ef þörf krefur, rétt til
að tryggja að loftstreymi sé ekki læst. Athugaðu hvort framboð og endurkoma loftrásir séu leknar. Sérfræðingur í
þjónustuþjónustu getur fundið og lagað leka í leka sem gæti gert ógnvekjandi loft til að leka út og heitt loft til að leka í, missa
mikið magn af orku. Loftræst loftræsting Sydney Skoðað til að tryggja rétt vinnuskilyrði í kælikerfinu. A löggiltur lausn
sérfræðingur mun örugglega hafa tæki og reynslu nauðsynleg til að bera kennsl á að kælikerfið þitt er að keyra eins og það
verður að vera. Til að finna viðeigandi hæfur kælingu verktaka, leita HRAC þátttakanda Firm Logo - þátttakendur í kælingu og
kælingu verktaka Kanada (HRAC) hafa þjálfun og reynslu sem þú ert að leita að. Fyrir frekari upplýsingar:
https://teknicoolairconditioning.com.au/services/specials-air-conditioning-systems/

