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Η συντήρηση (service) των κλιµατιστικών συσκευών(after sales service) 
(Από τον Νικόλαο Γ. Τσίτσο, Ναυπηγό Μηχανολόγο Ε.Μ.Π., Καθηγητή Α.Ε.Ν. Ασπροπύργου) 
 

  Το πλήθος των κλιµατιστικών συσκευών που τοποθετούνται στην Ελλάδα σε 

κατοικίες και επιχειρήσεις συνεχώς αυξάνει.  
      Ένα πρόβληµα που απασχολεί τον χρήστη µιας τέτοιας συσκευής είναι ο έλεγχος της 
και η αποκατάσταση των βλαβών της µετά την πώληση (after sales service). Είναι 
σηµαντικός ο έλεγχος των συσκευών αυτών και για λόγους υγείας των χρηστών.  
 
Οι συσκευές πρέπει να ελέγχονται όπως περιγράφεται πιο κάτω: 

• Καθαρισµός φίλτρων εσωτερικής µονάδος. 
      Αυτό µπορεί να γίνεται από τον χρήστη και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του 
µηχανήµατος. Σε ορισµένες συσκευές υπάρχει και ενδεικτικό φωτάκι που δείχνει πότε 
πρέπει να γίνει το καθάρισµα. Η εργασία αυτή είναι πολύ σηµαντική. Η ύπαρξη σκόνης 
και βέβαια ύπαρξη υγρασίας µπορούν να δηµιουργήσουν µικρόβια. 

• Καθαρισµός στοιχείου (εναλλάκτη condenser) εξωτερικής µονάδος.  
      Η εργασία αυτή βοηθά στην καλύτερη απόδοση της µονάδος. ∆ηλαδή απόδοση σε 
υψηλές θερµοκρασίες και συνεπώς χαµηλότερο κόστος λειτουργίας. 

• Έλεγχος συµπιεστών και στάθµης θορύβου. 

• Έλεγχος πιέσεων και θερµοκρασιών.  
      Η πίεση στην εσωτερική µονάδα (evaporaton) είναι το 69 PSI. Η θερµοκρασία 
κορεσµού για 
το freon του που αντιστοιχεί στην πίεση αυτή είναι 4,8°C. Συνεπώς αν µετρηθεί 
θερµοκρασία 
4,8 ° C στον εξατµιστή η συσκευή εργάζεταικαλά. Η θερµοκρασία περιβάλλοντος 
επηρεάζει τις συνθήκες λειτουργίας των συσκευών. 

• Έλεγχος αυτοµατισµών, συστήµατος στηρίξεως. 
      Αν στην εγκατάσταση ψύξεως έχει χρησιµοποιηθεί ψύκτης αέρος - νερού (water 
chiller) 
πρέπει να γίνουν έλεγχοι στην συσκευή αυτή όπως πιο κάτω: 
      • Του συµπυκνωτή (condenser) 
      • Του εναλλάκτη freon - νερού (chiller) 
      • Του συµπιεστή (compresson) 
      • Των οργάνων ελέγχου πιέσεων (πρεσσοστατών) 
      • Θερµοστατών 
      • Πιέσεων στο ψυκτικό ρευστό 
      • Θερµοκρασιών 
      • Αισθητηρίων 
      • Αντλίας νερού 
      • Καταστάσεως µονώσεων 
      • Των fan coils 
      • Φίλτρων των fan coils 
      • Χειριστηρίων 
      • ∆ιαρροιών ψυκτικού ρευστού 
      • Ηλεκτρικών κυκλωµάτων 
      • Συστήµατος ελέγχου 
      • Του δοχείου αδράνειας, αυτόµατου πληρώσεως, βαλβίδας ασφαλείας, αντι-
κραδασµικών. 
      Στις µεγάλες συσκευές αέρος - αέρος (air to air systems), π.χ. συσκευές τύπου 
ντουλάπας ή συστήµατα µε αεραγοογούς πρέπει να γίνουν οι έλεγχοι που 
προηγουµένως περιγράφησαν. Για όλες τις πιο πάνω εργασίες οι χρήστες πρέπει να 
συνεργάζονται µε αδειούχους συντηρητές ή υπεύθυνες εταιρείες και να ζητούν εγγυήσεις 
για κάθε εργασία που γίνεται. 


