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Servicii de deservirea a aparatelor de
aer condiţionat

Servicii de deservirea a aparatelor de
aer condiţionat

La efectuarea deservirei tehnice
aparatelor de aer conditionat sint
prevazute urmatoarele proceduri:

La efectuarea deservirei tehnice
aparatelor de aer conditionat sint
prevazute urmatoarele proceduri:

Inspectie vizuala pentru:
a) Deteriorarea mecanica a corpului si
unitatilor aparatului de aer
condilionat;
- in cazul detectdrii daunelor se
informeaza clientul inainte de
inceputul lucrarilor de deservire ;
b) Starea filtrului de aer;
c) Slarea spatiul intre lamelele
schimbdtorului de caldura bloc
exterior/interior

Inspectie vizuala pentru:
a) Deteriorarea mecanica a corpului
si unitatilor aparatului de aer
condilionat;
- in cazul detectdrii daunelor se
informeaza clientul inainte de
inceputul lucrarilor de deservire ;
b) Starea filtrului de aer;
c) Slarea spatiul intre lamelele
schimbdtorului de caldura bloc
exterior/interior
1

Testarea functionarii aparatului de aer
condilionat in toate regimele ;
Verificarea functionarii elementelor
cu actionare mecanica;
Verificarea corectitudinei sistemului
de indicare;
Demontare partiala / asamblarea
componentelor echipamentului ;
Curatarea schimbatorului de caldura
bloc interior:
Curatarea schimbatorului de caldura
unitdlii exterioare;
Demontarea elicei ventilatorului
blocului inlerior, curatare ei si
montarea inapoi.
Demonlqrea baitei de acumulare a
condensatului, curatarea si montarea
inapoi
Verificarea diferensei de temperatura
la intrarea / iesirea din schimbator de
caldura intern (daca este necesar - se
verifica presiune joasds si tnalta la
circuitul de refriserare) ;
Verificarea sistemului de drenaj; .
Verificarea motoarelor electrice si a
elicelor;
Verificarea stdrii izolarii si starea
conloctelor de conexiuni electrice :
Verificarea tensiunei electrice;
Verificarea curenlilor de.funcyionare
a compresoarului (daca este necesar) .
Diagnosticare componentelor elecrice
Testarea elementelor de fixare
mecanice si lubrificarea pieselor, daca
este necesar;
La efectuarea serviciilor de curatare a

Testarea functionarii aparatului de
aer condilionat in toate regimele ;
Verificarea functionarii elementelor
cu actionare mecanica;
Verificarea corectitudinei sistemului
de indicare;
Demontare partiala / asamblarea
componentelor echipamentului ;
Curatarea schimbatorului de caldura
bloc interior:
Curatarea schimbatorului de caldura
unitdlii exterioare;
Demontarea elicei ventilatorului
blocului inlerior, curatare ei si
montarea inapoi.
Demonlqrea baitei de acumulare a
condensatului, curatarea si montarea
inapoi
Verificarea diferensei de temperatura
la intrarea / iesirea din schimbator de
caldura intern (daca este necesar - se
verifica presiune joasds si tnalta la
circuitul de refriserare) ;
Verificarea sistemului de drenaj; .
Verificarea motoarelor electrice si a
elicelor;
Verificarea stdrii izolarii si starea
conloctelor de conexiuni electrice :
Verificarea tensiunei electrice;
Verificarea curenlilor de.funcyionare
a compresoarului (daca este necesar)
. Diagnosticare componentelor
elecrice Testarea elementelor de
fixare mecanice si lubrificarea
pieselor, daca este necesar;
La efectuarea serviciilor de curatare a
2

aparatelor de aer conditionat se va
utiliza chimie specializata echivalent
Lenol foam Activ
La efectuarea deservirei tehnice
aparatelor de aer conditionat tip
canal(duct1 se efectueaza rrrolorro
difuzoarelor Si gritelor de distribuire;
Analiza mdsurdrilor Si completarea
borderoul defectiunilor

50800000- Servicii de
montare/demontare
3
a aparatelor de aer
condiționat

aparatelor de aer conditionat se va
utiliza chimie specializata echivalent
Lenol foam Activ
La efectuarea deservirei tehnice
aparatelor de aer conditionat tip
canal(duct1 se efectueaza rrrolorro
difuzoarelor Si gritelor de distribuire;
Analiza mdsurdrilor Si completarea
borderoul defectiunilor

Lucrarile de montare includ:
- Montarea a aparatului de aer
conditionat
- Cheltuieli de transport in raza
mun.Chisinau
- Traseul frigorific pina la 3 m
- Suport pentru blocul exterior
- Cablu electric de alimentare pina la
3m
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