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TrungTâmĐiệnLạnhMiềnBắc24H Gọi dịch vụ sửa chữa điện lạnh
tại nhà của chúng tôi ở Hà Nội. 30 phút sau có thợ tới, cam kết
100% không chặt chém hay móc túi khách hàng dù chỉ 1000đ
--- Nhận sửa chữa tủ lạnh,điều hòa,máy giặt,bình nóng lạnh

-----Lắp đặt tủ lạnh,bình nóng lạnh,điều hòa

-----Bảo dưỡng điều hòa,máy giặt ,bình nóng lạnh

-----Nạp gas tủ lạnh,điều hòa

-----Tại các quận trong thành phố hà nội
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Việc lắp đặt điều hòa rất quan trọng đến quá trình hoạt động của máy điều hòa.Nếu lắp đặt
điều hòa sai dẫn đến những hư hỏng không mong muốn cho người sử dụng.

Dù máy điều hòa không khí có hoàn hảo đến mức nào nhưng việc lắp đặt điều hòa không
hoàn thiện, đội thợ lắp đặt không được đào tạo thì khi lắp đặt máy sẽ hoạt động không đạt được
năng suất lạnh như thiết kế.Khi lắp đặt sai dẫn đến các hư hỏng khác nhau,các hư hỏng đó nhất
thiết phải được sử lý hoặc sửa chữa ngay để đảm bảo máy hoạt động tốt nhất.Sau đây là vài hư
hỏng có thể xảy ra trong khi lắp đặt điều hòa mà Trung tâm điện lạnh miền bắc 24h gửi đến các
bạn để các bạn tham khảo.

1.Rò rỉ gas.
Nguyên nhân chủ yếu là do thợ lắp đặt loe các đầu loe không đúng tiêu chuẩn hoặc siết các
đầu rắc co không chặt…dẫn đến bị dò rỉ gas (môi chất) làm cho máy kém lạnh sau đó là mất
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lạnh hoàn toàn.Khắc phục kiểm tra đầu loe, đường ống dẫn gas,nạp gas cho máy.

2.Máy điều hòa không chạy.
Có thể do thợ lắp đặt điều hòa đấu sai các kết nối giữa dàn trong nhà và dàn ngoài trời hoặc
do điện áp nguồn cấp cho máy điều hòa không phù hợp.

3.Máy chạy ồn.
Do lắp đặt đường ống không đúng hoặc các quạt dàn nóng và dàn lạnh lắp đặt không đúng.

4.Vận hành máy không đúng.
Do bạn không tìm hiểu kỹ về phương pháp điều khiển hoặc nhân viên lắp đặt không hưỡng dẫn
cho các bạn về cách sử dụng điều khiển điều hòa sai chế độ dẫn đến máy điều hòa không hoạt
động.

Trên đây là những hư hỏng thường gặp khi lắp đặt điều hòa không khí mà chúng tôi đưa lên
để các bạn tham khảo mọi chi tiết cần hỗ trợ trực tiếp xin liên hệ:

Tư vấn trực tiếp: Hotline:0979 464 875 Mr.Thành
Website: http://dienlanhmienbac24h.com .vn

Bài viết liên quan:

-

Lắp đặt điều hòa theo đúng tiêu chuẩn.
Lắp đặt điều hòa như thế nào là tốt nhất?
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