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Κύριοι, 

 

Η DAIKIN και ο Δημήτρης  Σάλτας  πάλι  πρωτοπορούν.  

 

Η μακροβιότερη σχέση εμπιστοσύνης !!!!!! 

ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Θέλουμε να σας γνωστοποιήσουμε, να σας ενημερώσουμε για τις άμεσες  εξελίξεις  

στον χώρο του κλιματισμού. 

 Το 2015 καταργήθηκε  οριστικά  το ψυκτικό υγρό R-22  σε όλη την Ευρώπη -

ένα ψυκτικό μέσο με δυναμικό καταστροφής του όζοντος - και όλα τα 

παράγωγα του. 

Ήδη από το 2004 είχε απαγορευθεί η εισαγωγή μηχανημάτων κλιματισμού με  R-22 

ενώ  από το 2010 απαγορεύθηκε η χρήση του παρθένου R-22   και επιτρέπεται  

μόνο ανακυκλούμενο  R-22  και με τα αντικατάστατα του R-22. 

Όπως δεν θα υπάρχουν και ανταλλακτικά και αν θα υπάρχουν θα είναι αρκετά 

ακριβά.  

 Ήδη δε τα εγκαταστημένα μηχανήματα έχουν συμπληρώσει  τον  χρόνο 

λειτουργίας  των  (πάνω  από δέκα  χρόνια) και ήδη τα προβλήματα θα 

αρχίσουν τώρα  να  δημιουργούνται. 

  Όπως δεν θα υπάρχουν και ανταλλακτικά και αν θα υπάρχουν θα είναι αρκετά 

ακριβά.  

Γιατί να μην ξεκινήσετε τώρα την αντικατάσταση τους ; 

 Γι’ αυτό αξίζει να εξεταστεί η τοποθέτηση ενός συστήματος  αντικατάστασης 

που χρησιμοποιούν τα χημικά υγρά νέας γενιάς R-32 ή τα κλασικά R-410a, 

ειδικά για συστήματα κλιματισμού με μεγάλες επιπτώσεις στην καθημερινή 

λειτουργία μιας  επιχείρησης.   
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Όποιας εταιρίας μηχανήματα και αν έχετε μπορείτε να το αντικαταστήσετε με ένα 

σύστημα με DAIKIN.    

 Η εταιρεία μας διαθέτει δικά της εκπαιδευμένα συνεργεία από πτυχιούχους και 

αδειούχους ψυκτικούς και πιστοποιημένους κατηγορίας Ι για χρήση και 

διαχείριση των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου βάσει των νεωτέρων 

Ευρωπαϊκών  κανονισμών, τα οποία μπορούν να σας εγγυηθούν αφ’ ενός μεν τη 

σωστή εγκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και αφ’ ετέρου 

την άμεση επέμβαση σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο για τη σωστή 

λειτουργία των μονάδων, καθώς και την τακτική και υπεύθυνη συντήρηση. 

 Βάσει δε και των νέων Ευρωπαϊκών κανονισμών και οδηγιών, οι τοποθετήσεις όπως 

και οι συντηρήσεις των συστημάτων κλιματισμού πρέπει να εκτελούνται μόνο από 

αδειούχους πιστοποιημένους ψυκτικούς για την καλύτερη - σωστότερη και 

τεχνικά αρτιότερη εκτέλεση των εργασιών έχοντας ως αποτέλεσμα την 

οικονομικότερη λειτουργία του κλιματιστικού σας συστήματος αλλά και την 

καλύτερη και την πλέον υγιεινή ατμόσφαιρα του χώρου σας. Διαφορετικά 

μπορούν να υπάρξουν οικονομικές κυρώσεις βάσει των νέων Ευρωπαϊκών 

κανονισμών και της Ελληνικής νομοθεσίας αυτεπάγγελτα και στον πελάτη και στον 

τεχνικό που εκτελεί τις εργασίες χωρίς να έχει τα απαραίτητα προσόντα – άδεια 

ασκήσεως επαγγέλματος (τουλάχιστον του υπεύθυνου επί του έργου ψυκτικού). 

 

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.  

Με  εκτίμηση,  

 

 Δ. Σάλτας 

Πιστοποιημένος  αδειούχος εργοδηγός ψυκτικός  

Κατά κατηγορία  Ι για την χρήση και διαχείριση των φθοριούχων αερίων 

θερμοκηπίου 
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