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Α. Προστασία εγκατάστασης κεντρικής θέρµανσης 
       Φροντίστε το δίκτυο σωληνώσεων να έχει την κατάλληλη περιεκτικότητα σε 
αντιπηκτικό υγρό (π.χ. γλυκόλη). Επίσης ο θερµοστάτης χώρου, όταν κλείνετε την 
εγκατάσταση, να µην είναι στη θέση κλειστό (OFF). Αφήστε το σύστηµα να 
ανοιγοκλείνει αυτόµατα, µόνο του ή σταµατήστε το από το «ροδάκι». Στην 
περίπτωση αυτή όταν η θερµοκρασία του χώρου σας κατέβει στους 5C, τότε ο 
θερµοστάτης χώρου δίνει εντολή να ανάψει το λεβητοστάσιο. Έτσι το νερό του 
δικτύου θερµαίνεται και δεν σπάζουν οι σωλήνες. Πάντως, χρήσιµο είναι σε 
περιόδους συνεχώς χαµηλών θερµοκρασιών το καλοριφέρ να µην σβήνει. Η 
ποσότητα γλυκόλης στο νερό και η θερµοκρασία στην οποία παγώνει το µίγµα 
φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα: 

Μέσος όρος θερµοκρασίας νερού °C                                                         -2          -6 

Βάρος γλυκόλης στο µίγµα %                                                                    10         20 

 
Β. Προστασία υδραυλικών εγκαταστάσεων 

       Εδώ τα πράγµατα δυσκολεύουν. Κανονικά πρέπει τα εξωτερικά δίκτυα να 
αδειάσουν από το νερό για να µην σπάσουν. Τοποθετούνται ακόµη ειδικές τάπες 
ασφαλείας, οι οποίες καταστρέφονται όταν η πίεση αυξηθεί προστατεύοντας έτσι τις 
σωληνώσεις. Απλές µονώσεις µε αφρώδη υλικά πάχους 6 και 9 mm που 
χρησιµοποιούνται, συνήθως δεν παρέχουν ουσιαστική προστασία. Πρέπει εδώ να 
τονιστεί ότι, αν παγώσει το νερό στην σωλήνα κεντρικής παροχής νερού, το ηλιακό 
θερµοσίφωνο ή το ηλεκτρικό θερµοσίφωνο ή το µπόιλερ (boiler) δεν θα σας δώσουν 
ζεστό νερό. Η σωλήνα της κεντρικής παροχής είναι δύσκολο να προστατευθεί από το 
πάγωµα όταν είναι εξωτερική. Σωλήνες σε ταράτσες, βεράντες, κατακόρυφα σε 
τοίχους, επιφανειακά σε κήπους ή αυλές, συνήθως παγώνουν. Προστασία παρέχεται 
αν αυτές οδεύουν µέσα σε εσωτερικούς χώρους ή βαθιά στο έδαφος. Μια βρύση 
ανοιχτή ώστε να τρέχει λίγο νερό καθυστερεί το φαινόµενο πήξεως του νερού και 
ίσως µας βοηθήσει να προλάβουµε καταστροφές του δικτύου σωληνώσεων. 
 

Γ. Προστασία ηλιακών θερµοσιφώνων 
       Εδώ πρέπει να µην παγώσει το νερό στο δοχείο και στους καθρέπτες 
(συλλέκτες). Πρέπει να προσεχθούν τα παρακάτω: 
       • Να υπάρχει κατάλληλη ποσότητα αντιπηκτικού στο κλειστό κύκλωµα (για 
ηλιακά κλειστού κυκλώµατος) 
       • Το ηλιακό να δουλεύει µε το ρεύµα στα ηλιακά ανοιχτού και κλειστού 
κυκλώµατος. Μην κλείνετε το ρεύµα εφόσον συνεχίζουν τα άσχηµα καιρικά 
φαινόµενα. 
       • Να είναι ανοιχτή µια βρύση ζεστού νερού µέσα στο σπίτι. 
 

∆. Προστασία κλιµατιστικών συσκευών 
       ∆εν υπάρχει κανένα πρόβληµα παγώµατος του ψυκτικού ρευστού στα µικρά 
κλιµατιστικά (split type airconditionairs) που χρησιµοποιούνται στα σπίτια. Επίσης 
δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας στις συσκευές µε στοιχεία απευθείας εκτονώσεως. Στα 
υδρόψυκτα συστήµατα (chillers) πρέπει να ελεγχθεί η περιεκτικότητα αντιπηκτικού 
(γλυκόλης) στο µίγµα ή να αδειάσουν. 
       Παρατήρηση: Σε οικίες που έχει παγώσει το νερό στου υδραυλικό δίκτυο (όχι 
στο δίκτυο κεντρικής θέρµανσης) και έχουν λεβητοστάσια µε κλειστό δοχείο 
διαστολής, ακόµα και αν έχει γίνει διακοπή του νερού, µπορούν να δουλεύουν τα 
καλοριφέρ. 


