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Cyflyru Aer Sydney NSW Ffoniwch Nawr
A all eich System Awyr Ganolog Rheoli Gwres yr Haf?
(CC) - Ydych chi'n dibynnu ar aerdymheru gan wneud gwres a lleithder yr haf yn llawer mwy hylaw? Os felly, nawr yw'r foment
i sicrhau bod eich offer mewn ffordd wych. Os na allwch ei gynnal, bydd eich system aerdymheru yn profi gostyngiad cyson
mewn effeithlonrwydd a bydd eich defnydd ynni yn ogystal â chostau cyfleustodau yn rhoi hwb. Er bod rhywfaint o waith cynnal
a chadw y gallech ei wneud i ymestyn oes eich offer yn ogystal â'i chynnal ar gyfer perfformiad brig, mae gwaith arall yn cael ei
ymddiried yn y gweithwyr proffesiynol gorau. Mae nifer o'r pwyntiau hawdd y gallai unrhyw fath o berchennog y cartref eu
gwneud yn cynnwys: Dylid glanhau neu newid hidlwyr yn gyson. (mae rhai yn cael eu hailddefnyddio tra bod eraill yn cael eu
disodli). Sicrhewch fod gan y ddyfais chyddwyso awyr agored ddigon o symudiad awyr trwy wirio bod y lleoliad o gwmpas yr
uned yn rhad ac am ddim o gronynnau y mae dail yn cael eu trimio'n ôl ar y lleiafswm o draed. Mae nifer o dasgau cynnal a
chadw eraill sydd wedi'u gadael orau i weithiwr proffesiynol medrus fel a ganlyn: Dylai'r coil anweddydd gael ei archwilio bob
blwyddyn a'i lanhau yn ōl yr angen - mae llwch yn lleihau llif yr aer ac yn tarian y coil, gan leihau cynhwysedd oeri eich cyflyrydd
aer. Gall coiliau cyddwys allanol fod yn ddiflas hefyd yn ogystal â dylid eu glanhau. Mae angen archwilio pyllau coil alwminiwm
pwysau ysgafn ar anweddydd yn ogystal â choiliau cyddwysydd yn yr awyr agored a hefyd, os oes angen, yn syth i sicrhau nad
yw llif aer yn cael ei atal. Mae angen edrych am ddiffygion yn y cyflenwad a hefyd yn dychwelyd dwythellau aer. Gallai
arbenigwr gwasanaeth proffesiynol ddod o hyd i a gollyngiadau dwytraff aer a allai hefyd alluogi aer oer i ollwng ac aer poeth i
ollwng gollyngiadau, gan wastraffu nifer enfawr o bŵer. Cyflyru Aer Awyrennau Sydney Gwirio i sicrhau'r pwysau gweithio
cywir yn y cylched rheweiddio. Bydd gan dechnegydd gwasanaeth cymwys yr offer a bydd hefyd yn ei chael yn angenrheidiol i
bennu bod eich system aerdymheru yn gweithredu fel y dylai fod. I ddod o hyd i ddarparwr gwasanaeth oeri cymwys, ceisiwch
ddod o hyd i Logo Cwmni Aelodau ADAC - mae gan y rhai sy'n cymryd rhan o'r Rheweiddiad Gwresogi ac arbenigwyr A / c
Canada (HRAC) yr hyfforddiant yn ogystal â phrofiad yr ydych yn ceisio ei ddarganfod. Am ragor o wybodaeth:
https://teknicoolairconditioning.com.au/services/specials-air-conditioning-systems/

