
                           

                    

 
 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ-ΕΞΑΕΡΙΜΟΤ - ΑΝΣΛΙΕ  ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ 

                       ΕΙΔΗ ΘΕΡΜΑΝΗ – ΛΕΒΗΣΕ ΑΕΡΙΟΤ – ΗΛΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ 

ΑΡΣΑΚΗ  6 – Ι. ΠΑΑΛΙΔΗ  147, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ – 55133, ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 2310  455-148  2310  455-800 

 saltair@otenet.gr            www.dsaltas.gr               DIMITRIS.SALTAS.KLIMATISMOS 
 

 

 
 

ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 
 

Θεςςαλονίκθ Απρίλιοσ 2018 
 

Κφριοι, 
 
Το καλοκαίρι πλθςιάηει και οι ανερχόμενεσ κερμοκραςίεσ κακιςτοφν και πάλι απαραίτθτθ  τθ 
ςυνεχι λειτουργία των κλιματιςτικϊν μθχανθμάτων! 
 
Καιρόσ λοιπόν να φροντίςετε για τθν ςωςτι ςυντιρθςθ τουσ, κακϊσ ζνα κακοςυντθρθμζνο 
κλιματιςτικό μθχάνθμα : 
  

 αποδίδει τουλάχιςτον κατά  10 % λιγότερο 

 αυξάνει τισ πιθανότητεσ μηχανικήσ βλάβησ 

 επιβαρφνει με τη λειτουργία του την υγιεινή ατμόςφαιρα του χϊρου 
  
 
Αντικζτωσ θ ςωςτι ςυντιρθςθ εξαςφαλίηει ςτο κλιματιςτικό μθχάνθμα: 
  
 υψηλή αποδοτικότητα 
 μεγαλφτερη εξοικονόμηςη ενζργειασ 
 μικρότερο κόςτοσ λειτουργίασ 
 αναβάθμιςη τησ ποιότητασ του αζρα ςτουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ 
 προςταςία τησ επζνδυςησ ςασ 

  
  

Οι εργαςίεσ που εκτελοφνται κατά την ςυντήρηςη του κλιματιςτικοφ είναι οι ακόλουθεσ : 
 
α) Κακαριςμόσ εςωτερικοφ ςτοιχείου – ανεμιςτιρα, πλφςιμο ςτοιχείου με ειδικό χθμικό 

μικροβιοκτόνο και αρωματικό υγρό. 

β)   Κακαριςμόσ λεκάνθσ ςυμπυκνωμάτων και ςωλινα απορροισ  ςυμπυκνωμάτων. 

γ)   Κακαριςμόσ εξωτερικοφ ςτοιχείου – ανεμιςτιρα, πλφςιμο ςτοιχείου με ειδικό χθμικό υγρό. 

δ)   Έλεγχοσ και ςφςφιξθ επαφϊν θλεκτρικϊν ςυνδζςεων. 

ε)   Γενικόσ λειτουργικόσ ζλεγχοσ. 

ςτ) Μζτρθςθ των κερμοκραςιϊν και πιζςεων λειτουργίασ. 

 
 
Η Ετήςια γενική ςυντήρηςη που ςασ προςφζρει θ εταιρεία μασ, ςυνοδεφεται από επαγγελματιςμό 
και ποιότθτα, χαρακτθριςτικά άρρθκτα ςυνδεδεμζνα με  το όνομα μασ. 
Οι ζμπειροι τεχνικοί μασ ςασ εξυπθρετοφν με υπευκυνότθτα προςφζροντασ ζνα μεγάλο εφροσ 
υπθρεςιϊν ςτο  χαμθλότερο δυνατό κόςτοσ. 
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 Επενδφοντασ πάντοτε ςτθν υψθλι  ποιότθτα υπθρεςιϊν και προϊόντων  και ςτθν προςταςία 

του καταναλωτι και του περιβάλλοντοσ, θ εταιρεία μασ με δικά τθσ εκπαιδευμζνα ςυνεργεία 
από πτυχιοφχουσ και αδειοφχουσ ψυκτικοφσ κατόχουσ πιςτοποίθςθσ κατθγορίασ Ι για χριςθ 
και διαχείριςθ των φκοριοφχων αερίων του κερμοκθπίου βάςει των νεϊτερων Ευρωπαϊκϊν 
κανονιςμϊν (517/2014), διακζτει : 

 
 Αςυναγϊνιςτθ εμπειρία (Συνεχισ εκπαίδευςθ) 
 Τον καλφτερο εξοπλιςμό (Πρόςβαςθ ςτον διαγνωςτικό εξοπλιςμό που ζχει ςχεδιαςτεί για τα 

κλιματιςτικά μθχανιματα τθσ DAIKIN) 
 Μόνο ανταλλακτικά τθσ DAIKIN (Χριςθ ανταλλακτικϊν ειδικά ςχεδιαςμζνων με βάςθ τα 

 ακριβι ποιοτικά χαρακτθριςτικά τθσ DAIKIN) 
 Μόνο πιςτοποιθμζνα χθμικά υγρά (Κακαριςμόσ  των μονάδων με χθμικά υγρά νζασ γενιάσ τα 

οποία είναι τα πλζον αδρανι και αβλαβι για τον άνκρωπο και το περιβάλλον) 
  
  
Για όλουσ αυτοφσ τουσ λόγουσ μποροφμε και παρζχουμε εγγφηςη για την άριςτη  ποιότητα και την 
ςωςτή εκτζλεςη των εργαςιϊν μασ. 
  
  
 Επιτρζψτε μασ τζλοσ να ςασ επιςθμάνουμε, ότι βάςει των νζων Ευρωπαϊκϊν κανονιςμϊν και 

οδθγιϊν, οι ςυντθριςεισ πρζπει να πραγματοποιοφνται μόνο από αδειοφχουσ 
πιςτοποιθμζνουσ ψυκτικοφσ τόςο για τθν καλφτερθ - ςωςτότερθ και οικονομικότερθ 
λειτουργία του κλιματιςτικοφ ςασ μθχανιματοσ όςο και για τθ βζλτιςτθ και πλζον υγιεινι 
ατμόςφαιρα  του χϊρου ςασ.  

Διαφορετικά μποροφν να υπάρξουν οικονομικζσ κυρϊςεισ βάςει των νζων Ευρωπαϊκϊν 
κανονιςμϊν και τησ Ελληνικήσ νομοθεςίασ αυτεπάγγελτα και ςτον πελάτη και ςτον τεχνικό 
που εκτελεί τισ εργαςίεσ χωρίσ να κατζχει τα απαραίτητα προςόντα - άδεια αςκήςεωσ 
επαγγζλματοσ (τουλάχιςτον του υπευθφνου επί του ζργου ψυκτικοφ). 

 
 
 
Mε εκτίμθςθ,  

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