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ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΝΣΗΡΗΗ
Θεςςαλονίκθ Απρίλιοσ 2017
Κφριοι,
Επικοινωνοφμε μαηί ςασ με ςκοπό να ςασ υπενκυμίςουμε τθν αναγκαιότθτα τθσ τακτικισ
ςυντιρθςθσ των ςυςτθμάτων κλιματιςμοφ που λειτουργοφν ςτον χϊρο ςασ διότι δεν είναι καιρόσ να
χάνετε χριματα! Ζνα κακοςυντηρημζνο κλιματιςτικό μηχάνημα αποδίδει τουλάχιςτον 5% λιγότερο,
αυξάνει τον κίνδυνο μθχανικισ βλάβθσ και επιβαρφνει θ λειτουργία του τθν υγιεινι ατμόςφαιρα του
χϊρου και τον ατόμων που ηουν ςε αυτόν. Η εταιρία μασ εξειδικεφεται ςτον τομζα τθσ ςυντιρθςθσ
κλιματιςμοφ-εξαεριςμοφ τα τελευταία 36 χρόνια με πλιρθ οργάνωςθ και άμεςθ ανταπόκριςθ
ςχετικά με τθν παρακολοφκθςθ των ςυςτθμάτων κλιματιςμοφ επί ετιςιασ βάςεωσ.
Επενδφοντασ πάντοτε ςτθν ποιότθτα και ςτθν προςταςία του ανκρϊπου και του περιβάλλοντοσ, θ
εταιρεία μασ διακζτοντασ άριςτθ τεχνογνωςία και εξειδίκευςθ ςχετικά με τθ διάγνωςη
προβλημάτων και τον ζλεγχο καλήσ λειτουργίασ του κλιματιςτικοφ ςασ μηχανήματοσ, ςασ
εγγυάται αφενόσ τθ ςωςτι και υπεφκυνθ ςυντιρθςθ και αφετζρου τθν άμεςθ επζμβαςθ ςε
περίπτωςθ που αυτό κρικεί απαραίτθτο για τθν αποτελεςματικι λειτουργία τθσ κλιματιςτικισ
μονάδασ.
Η ετήςια γενική ςυντήρηςη των ςυςτθμάτων κλιματιςμοφ είναι απαραίτθτθ γιατί προςφζρει:
*
*
*
*

μικρότερο κόςτοσ λειτουργίασ του μθχανιματοσ
μεγαλφτερθ εξοικονόμθςθ ενζργειασ
υψθλι αποδοτικότθτα
μζγιςτθ άνεςθ – καλφτερθ ποιότθτα του κλιματιηόμενου αζρα ςτο χϊρο ςασ γιατί προλαμβάνει
τθ ςυγκζντρωςθ μικροβίων, βακτθριδίων, μικροοργανιςμϊν και αλλεργικϊν παραγόντων
* πρόλθψθ βλαβϊν αυξάνοντασ ζτςι τθν μακροηωία του μθχανιματοσ
* ςυνεχι λειτουργία του μθχανιματοσ και ςε ακραίεσ εξωτερικζσ ςυνκικεσ (όπωσ οι πολικζσ
κερμοκραςίεσ του χειμϊνα που πζραςε)
Κατά τη ςυντήρηςη του κλιματιςτικοφ ςασ, το ςυνεργείο μασ πραγματοποιεί ενδελεχή καθαριςμό
τησ εςωτερικήσ και εξωτερικήσ μονάδασ βάςει των προδιαγραφϊν του καταςκευαςτή, ο οποίοσ
περιλαμβάνει :
α)

Κακαριςμό εςωτερικοφ ςτοιχείου – ανεμιςτιρα, πλφςιμο ςτοιχείου με ειδικό χθμικό
μικροβιοκτόνο και αρωματικό υγρό.

β)

Κακαριςμό λεκάνθσ ςυμπυκνωμάτων και ςωλινα απορροισ των ςυμπυκνωμάτων.

γ)

Κακαριςμό εξωτερικοφ ςτοιχείου – ανεμιςτιρα, πλφςιμο ςτοιχείου με ειδικό χθμικό υγρό.

δ)

Ζλεγχο και ςφςφιξθ επαφϊν θλεκτρικϊν ςυνδζςεων.

ε)

Γενικό λειτουργικό ζλεγχο.

ςτ)

Μζτρθςθ των κερμοκραςιϊν και πιζςεων λειτουργίασ.
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► Η εταιρεία μασ διακζτει δικά τθσ εκπαιδευμζνα ςυνεργεία από πτυχιοφχουσ και αδειοφχουσ
ψυκτικοφσ και πιςτοποιημζνουσ κατηγορίασ Ι για χρήςη και διαχείριςη των φθοριοφχων αερίων
του θερμοκηπίου που απαςχολοφνται ςτην εταιρεία με ςχζςη εξαρτημζνησ εργαςίασ βάςει των
νεωτζρων Ευρωπαϊκϊν κανονιςμϊν (517/2014), τα οποία μποροφν να ςασ εγγυθκοφν αφ ενόσ μεν
τθ ςωςτι εγκατάςταςθ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι και αφ ετζρου τθν άμεςθ
επζμβαςθ ςε περίπτωςθ που αυτό κρικεί απαραίτθτο για τθ ςωςτι λειτουργία των μονάδων, κακϊσ
και τθν τακτικι και υπεφκυνθ ςυντιρθςθ.

► Βάςει δε και των νζων Ευρωπαϊκϊν κανονιςμϊν και οδθγιϊν, οι τοποκετιςεισ όπωσ και οι
ςυντθριςεισ των ςυςτθμάτων κλιματιςμοφ πρζπει να πραγματοποιοφνται μόνο από αδειοφχουσ
πιςτοποιημζνουσ ψυκτικοφσ. Διαφορετικά μποροφν να υπάρξουν οικονομικζσ κυρϊςεισ βάςει των
νζων Ευρωπαϊκϊν κανονιςμϊν και τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ αυτεπάγγελτα και ςτον πελάτθ και
ςτον τεχνικό που εκτελεί τισ εργαςίεσ χωρίσ να ζχει τισ απαραίτθτεσ πιςτοποιιςεισ – άδεια
αςκήςεωσ επαγγζλματοσ (τουλάχιςτον ςτον υπεφκυνο επί του ζργου ψυκτικό).

** Η εταιρεία μασ διαθζτει πιςτοποιημζνα χημικά υγρά νζασ γενιάσ, τα οποία είναι τα πλζον
αδρανή και αβλαβή για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Για όλοσς αστούς τοσς λόγοσς μπορούμε και παρέτοσμε εγγύηση για τημ ποιότητα και
τημ σωστή εκτέλεση της εργασίας μας.

Είμαςτε πάντα υπεφκυνα ςτθν διάκεςθ ςασ.
Με εκτίμθςθ,

Δ. άλτασ
Πιςτοποιθμζνοσ αδειοφχοσ εργοδθγόσ ψυκτικόσ
Κατά κατθγορία Ι για τθν χριςθ και διαχείριςθ των φκοριοφχων αερίων κερμοκθπίου
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