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אם אתם מחפשים את המזגן המעוצב שמתאים לסביבה שלכם ,עליכם לדעת קודם כל מה אתם צריכים
והיכן אפשר להשיג זאת .אבל ייתכן ועדיין אינכם יודעים דבר על חימום ,קירור ותחזוקה .לפיכך ,הנה כמה
דברים שאתם צריכים לשקול לפני שאתם ניגשים לבדוק מזגנים מעוצבים כלשהם:
 צריך להיות לכם מושג מה לגבי הדרישות שלכם ,או לפחות חשוב שתדעו מה אתם מאד רוצים ומהלא .אם אתם זקוקים ליחידת מיזוג לבית המלון שלכם ,אזי מערכת מעוצבת קטנה שמיועדת לחנות ,לא
תתאים לכם.
 זה רעיון טוב לדבר עם מספר חברות שמתקינות מזגני אוויר ,על מנת שתוכלו לקבל מושג עלהעלויות ועל זמינות המוצרים ובאיזו מהירות החברה יכולה להתקין לכם את המערכת המעוצבת שבחרתם.
 כאשר מדברים על חברות של מזגני אוויר ,אל תחששו לבקש עזרה כאשר אתם זקוקים לה .זה קלמאד להיסחף או להתבלבל מאנשי המכירות שיש להם ידע רב בהרבה ממה שיש לכם.
 חשוב מאד לא להתבלבל מהז'רגון המקצועי של עולם המזגנים .אם יש דברים בחוברות שאינכםמבינים ,או תכונות ומפרטים שלא נראים לכם הגיוניים ,אל תפחדו לשאול.
 אחרי שתבחרו את מערכת המיזוג ,וודאו שהיא קלה להבנה וידידותית למשתמש .אם המערכתשבחרתם מסובכת מדי כדאי לכם לקבל ממנה את המירב ,ואם היא קשה לשימוש ,בודאי לא תרצו לשנות
הגדרות כלשהן במקרה שלא תקבלו את החימום או הקירור שמתאימים לכם.
 כאשר אתם בוחרים בחברה שמתקינה מערכת מיזוג אוויר ,חשוב לוודא שיש לחברה מגוון רחב שלמותגים ודגמים ,כדי שתוכלו לבחור מביניהם את המערכת הטובה ביותר עבורכם ,מבלי שתצטרכו יותר מדי
להתפשר על מה שמצוי בחברה.
 מערכת החימום והקירור שתבחרו צריכה להיות ידידותית לסביבה אך יעילה .אתם בהחלט יכוליםלהסתמך על העצות ועל הניסיון של החברה שמתקינה את מיזוג האוויר כדי שהיא תסייע לכם.
 ייתכן ואתם מחפשים מערכת מיזוג שבעתיד תוכלו להרחיב .למשל ,אם מדובר בבית מלון ,אולי יהיולכם בעתיד חדרים חדשים? או אולי אתם רוצים טמפרטורות שונות באזורים שונים של החנות או המשרד?
הידיעה שתוכלו להוסיף בעתיד למערכת המיזוג המעוצבת תוספות נדרשות ,תהפוך את המערכת שבה
בחרתם לתכליתית ולמתאימה יותר לדרישות שיצוצו בעתיד.
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