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ز اگرد و خاک و غفلت از آن عوامل اصلی عدم بازدهی و خرابی تجهیزات گرمایشی و سرمایشی هستند. برای اطمینان 

 ها بسیار با اهمیت است.بازدهی عملکرد تجهیزات، نگهداری مستمر آن

یک فیلتر تمیز از ورود غبار و گرد و خاکی که در سیستم ایجاد گردیده و  فیلتر هوا را به صورت مرتب عوض کنید.

نمایید، مخصوصاً  نترلاه کیا خرابی زود هنگام سیستم شود جلوگیری نماید. فیلتر را هر متعمیرات پر هزینه  تواند سببمی

ا حداقل هر یفیلتر را در صورتی که کثیف است های زمستان و تابستان که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. در طول ماه

 سه ماه تعویض کنید.

تعمیر به موقع و مناسب توسط یک تکنسین ماهر  را تنظیم کنید. (HVAC equipment) ی مطبوعتهویهتجهیزات 

تان و ها در طول تابستی احتمالی بردارید. سر پیمانکارتوانید جهت جلوگیری از مشکالت آمهمترین گامی است که می

رمایشی را در های گهای سرمایشی را در طول بهار و سیستمشود بنابراین بهتر است که سیستمزمستان بسیار شلوغ می

 را در حوالی زمان شروع و پایان صرفه جویی نور روز تنظیم نمایید. هابازبینید. در هر بهار و پاییز نمایی وارسی زپایی
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 سیستم جامع تعمیر و نگهداری ی9بازبینه

 بایست موارد زیر را در هر بهار و پاییز تکمیل نماید.پیمانکار شما می

ای هتم های گرمایشی و سرمایشی در دمااز روشن و خاموش شدن سیسبه منظور اطمینان کنترل تنظیمات ترموستات 

 تنظیم شده.

اتصاالت معیوب می توانند سبب  ی اتصاالت الکتریکی و اندازه گیری ولتاژ و جریان روی موتورها.کردن همه محکم

 د.نعدم ایمنی و کاهش عمر اجزای اصلی سیستم در تجهیزات گرد

قطعات دارای نقص روغن کاری سبب اصطکاک در موتورها و افزایش میزان برق  .کی قطعات متحرروغن کاری همه 

تعمیرات  و نیاز به وندتر فرسوده شتواند باعث شود که تجهیزات سریعد. همچنین نقص روغن کاری مینشومصرفی می

 های مکرر بیشتری باشد.و جایگزینی

 اگر .یا پمپ حرارتی )در هنگام حالت سرمایش(مرکزی، کوره  کنترل و بازرسی لوله حمل میعانات در سیستم سرمایشی 

خانه، تاثیر بر سطح رطوبت داخلی ساختمان و رشد باکتری و قارچ تواند سبب آسیب ناشی از آب در می گرفته باشد لوله

 شود.

ن از ی کاری تجهیزات را به منظور اطمیناچرخه های کنترلی به منظور تضمین درستی و ایمنی عملکرد.سیستم بررسی

 نمایید. بررسیروشن شدن، کار کردن و خاموش شدن مناسب 

بایست یپیمانکار شما م کوره یا پمپ حرارتی. سیستم سرمایشی مرکزی،بازرسی، تمیزکاری یا تعویض فیلتر هوا در 

د ممکن است درون مجاری سیستم و یا در خوچگونگی این کار را به شما نشان دهد. بسته به نوع سیستم شما، فیلتر 

 تجهیزات گرمایشی و سرمایشی تعبیه شده باشد.

                                               
9 Check list 
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 هاداری مختص سیستمهای نگهدیگر فعالیت

 گرمایشیهای سیستم برای

 مکشزدگی و هرگونه قطعی و شواهدی مبنی بر را در جستجوی زنگ گازهای خروجی )دودکش( یهای حمل کنندهلوله

 معکوس بازرسی کنید.

تواند عملکرد نامناسب مشعل می (، فشار گاز، مشعل احتراق، مبدل حرارتی.یا هرگونه سوختی اتصاالت گاز )کلیه وارسی

ات تواند موجب کاهش بازدهی و ایمنی تجهیزردگی مبدل حرارتی باشد همچنین میناشی از کثیف بودن مشعل یا ترک خو

 برای سالمتی ایجاد کند. را و مشکالتی آتش سوزی شودتواند موجب سوخت( می گردد. نشت گاز )یا هرگونه

 برای سیستم های سرمایشی

 نیک کویل کثیف توانایی سیستم برای خنک کردهای داخلی و خارجی پیش از شروع فصل گرما. تمیز کردن کویل

 د.شوانرژی و کاهش عمر تجهیزات میهای تر کار کردن سیستم، افزایش هزینهدهد و سبب بیشمنزل را کاهش می

ی های اولیهکنترل نمایید و در صورت نیاز برای رسیدن به ویژگی سیستم سرمایشی مرکزیدر  میزان گاز خنک کننده را

مر تجهیزات ، عندمی تواند به کمپرسور آسیب رسا کمی یا زیادی میزان گاز خنک کنندهای آن را تنظیم نمایید. کارخانه

 و هزینه ها را افزایش دهد. کند را کم

جریان هوای مناسب درون  به منظور فراهم نمودن سیستم جریان هوای مناسب، فن ها را تمیز کرده و تنظیم نمایید.

 کویل داخلی برای عملکرد بهینه و قابلیت اطمینان تجهیزات ضروری است.
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