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БАЗОВА ПОДДРЪЖКА 
Две предварително планирани  посещенията  за поддръжка за вашето оборудване за 

охлаждане или отопление. Тези посещения ще бъдат извършени по одобрен от вас график. 

 

Посещенията включват: 
 Проверка на устройството за достатъчно количество хладилен агент 

 Почистване на листа и отломки от вътрешноста на външното тяло 

 Проверка на дренажната тава за запушени дренажни отвори и отпушване (ако е необходимо) 

 Оглед на топлообменника на кондензатора и почистване на кутията(ако е необходимо) 

 Проверка на двигателя и перки на вентилатора за износване и повреди, за по-стари 

модели смазване (ако е необходимо) 

 Проверка на платката за управление, свързани контролни елементи / пресостати / 

аксесоари, кабели и връзки. Проверката може да включва контактори, релета, 

кондензатори, подгреватели на картер и други аксесоари. Всички електрически части, 

трябва да се проверяват за износване или повреда 

 Проверка на компресора и свързващите тръби за повреди 

 Оглед на топлообменника на изпарителя, дренажната вана и дренажните тръбопроводи. 

Почисване (при необходимост) 

 Почистване на въздушните филтри 

 Проверка на кондиционирания въздушен поток (въздуховоди) проверка за неплътности 

 Осигуряване на химикали за обработка на кондензната вана и топлообменника 
 
Докато системата работи: 

 Мониторинг на системата за изходни характеристики и възможности 

 Проверка за необичаен шум 

 Търсене за източник на необичайни миризми 

 Наблюдение на климатика и термопомопомпата за правилно количество хладилен заряд 

 Измерване на външната температура 

 Измерване на вътрешната температура 

 Измерване на високото и ниско налягане на системата 

 Измерване нарастването на температурата и регулиране на въздушния поток, ако е 

необходимо (ако е приложимо) 

 Проверка на вентилационна система за правилно действие 

 Проверка на система за правилно захранване и натоварване напрежение / ток 

 Осигуряване на доклад за работата на системата и препоръки за ремонт или подмяна при 

необходимост; 

 

 

 
 
 
 
 
   
 

Ако нямате дневник на вашето оборудване то нашите специалисти ще направят такъв 
напълно безплатно. Също така и проверката за пропуски на хладилен агент (съгласно 
регламент ЕО 842 относно някой флуорирани парникови газове), ще бъде направена без 
оскъпяване на услугата. 

*На сервизните повиквания между посещенията за поддръжка ще получите преференциално обслужване 
пред клиентите без договор. На всяко допълнително повикване извън включените в абонаментния ви 
план се начислява труд за сервизното повикване. Частите се заплащат ДОПЪЛНИТЕЛНО 


