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Δηζαγσγή 
 
Σν Σκήκα Ηιεθηξνκεραλνινγηθώλ Τπεξεζηώλ (ΗΜΤ), κε ην επηζηεκνληθό θαη ηερληθό πξνζσπηθό 
πνπ δηαζέηεη, αζθεί ην ξόιν ηνπ ζπκβνύινπ ηνπ θξάηνπο γηα όια ηα ειεθηξνκεραλνινγηθά ζέκαηα. 
 
Σν Σκήκα ΗΜΤ εθηειεί έλα επξύ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ, όπσο ε κειέηε, ν ζρεδηαζκόο, ε 
εθηέιεζε θαη ε ζπληήξεζε θπβεξλεηηθώλ ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, ε αγνξά 
κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ, ε δηαρείξηζε νρεκάησλ, κεραλεκάησλ / εμνπιηζκνύ θαη ε ζπληήξεζε 
ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ όισλ ησλ θπβεξλεηηθώλ θηηξίσλ. 
 
Ο ζηξαηεγηθόο ζηόρνο ηνπ Σκήκαηνο ΗΜΤ είλαη ε δεκηνπξγία ελόο ζύγρξνλνπ νξγαληζκνύ, πνπ 
ζα πξνζθέξεη πςειήο πνηόηεηαο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, πξνο ην θνηλό θαη όια ηα 
θπβεξλεηηθά ηκήκαηα, θαη ε δηεθπεξαίσζε έξγσλ κε απνδνηηθό, παξαγσγηθό θαη απνηειεζκαηηθό 
ηξόπν. 
 
Η βαζηθή δνκή ηνπ Σκήκαηνο ΗΜΤ πεξηιακβάλεη ηξείο ηνκείο, ηνλ Σνκέα Έξγσλ θαη Πξνκεζεηώλ 
2) ηνλ Σνκέα Ννκνζεζίαο θαη 3) ηνλ Σνκέα πκβάζεσλ πληήξεζεο. Δπίζεο, ππάξρνπλ ηέζζεξα 
Δπαξρηαθά Γξαθεία, πνπ θαιύπηνπλ ηηο επαξρίεο, Λεπθσζίαο, Λεκεζνύ, Ακκνρώζηνπ/Λάξλαθαο 
θαη Πάθνπ ηα νπνία δηεμάγνπλ, κεηαμύ άιισλ, όιεο ηηο εθηειεζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Σκήκαηνο, 
κε ηα δηάθνξα εξγαζηήξηα ζπληήξεζεο εμνπιηζκνύ θαη ηα εξγαζηήξηα θηλεηώλ κεραλεκάησλ θαη 
νρεκάησλ.  
 
Ο Σνκέαο πκβάζεσλ πληήξεζεο ηνπ Σκήκαηνο ΗΜΤ έρεη ηελ επζύλε 1) γηα ηνλ θαζνξηζκό 
πνιηηηθήο γηα ηε ζπληήξεζε όινπ ηνπ θπβεξλεηηθνύ εμνπιηζκνύ θαη εγθαηαζηάζεσλ, κεραλεκάησλ 
θαη νρεκάησλ 2) ηελ πξνθήξπμε δηαγσληζκώλ γηα αλαλέσζε ζπκβάζεσλ ζπληήξεζεο 
εγθαηαζηάζεσλ, εμνπιηζκνύ, κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ, 3) ηελ εηνηκαζία ησλ εγγξάθσλ θαη 4) 
ηελ αμηνιόγεζε θαη θαηαθύξσζε ησλ πξνζθνξώλ.  
 
θνπόο ηνπ Οδεγνύ Ρύζκηζεο Διέγρνπ θαη πληήξεζεο πζηεκάησλ Κιηκαηηζκνύ είλαη ε δηάδνζε 
θαη ε εθαξκνγή  απνηειεζκαηηθώλ πξνιεπηηθώλ θαη δηνξζσηηθώλ κέηξσλ  όηαλ εθηεινύληαη 
εξγαζίεο ξύζκηζεο, ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο  ησλ ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ. Η ξύζκηζε θαη ε 
ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ κε νλνκαζηηθή ηζρύ εμόδνπ άλσ ησλ 12kW, θαζώο θαη 
ζπζηεκάησλ πνπ αζξνηζηηθά ζε έλα θηίξην ε νλνκαζηηθή ηζρύο εμόδνπ ησλ θιηκαηηζηηθώλ είλαη άλσ 
ησλ 50 kW θαζνξίδνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζύκθσλα κε Γηάηαγκα πνπ εθδίδεη ν 
Τπνπξγόο Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνύ κε βάζε ηνπο πεξί Ρύζκηζεο ηεο 
Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ησλ Κηηξίσλ Νόκσλ ηνπ 2006 έσο 2012 (Ν. 142 (Ι)/2006, Ν. 30(Ι)/2009, Ν. 
210(Ι)/2012).  Η ξύζκηζε θαη ν έιεγρνο ησλ ζπζηεκάησλ απηώλ πξέπεη λα δηεμάγεηαη ζύκθσλα κε 
ηνλ νδεγό απηό.  
 
Οη ζπληεξεηέο ησλ ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ δηελεξγνύλ ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο κε ηξόπν ώζηε 
λα ηεξνύληαη όιεο νη πξόλνηεο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα ζέκαηα Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία 
γηα ηελ νπνία ην Σκήκα Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο έρεη ηελ αξκνδηόηεηα επηηήξεζεο ηεο εθαξκνγήο 
ηεο. 
 
Όια ηα λνκνζεηήκαηα γηα ηα ζέκαηα Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία θαζώο θαη ζρεηηθέο 
εθδόζεηο θαη νδεγνί είλαη δεκνζηεπκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο Δπηζεώξεζεο 
Δξγαζίαο: www.mlsi.gov.cy/dli. 
 
Δπηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα όηη νη πην πάλσ ζπληεξεηέο ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεύνληαη θαη λα 
ελεκεξώλνπλ αλάινγα ην Φάθειν Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ ππνζηαηηθνύ / εγθαηάζηαζεο.  
 
Δπίζεο, ηνλίδεηαη όηη ε κεζνδνινγία δηελέξγεηαο ησλ εξγαζηώλ ζπληεξήζεσλ θαζώο θαη ηα κέηξα 
αληηκεηώπηζεο ησλ πηζαλώλ θηλδύλσλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ απηώλ πξέπεη λα 
θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο γξαπηήο εθηίκεζεο ησλ θηλδύλσλ ζύκθσλα κε ηε 
ζρεηηθή λνκνζεζία. 
 
Ο Δπξσπατθόο Οξγαληζκόο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη Τγεία ζηελ Δξγαζία, 
https://osha.europa.eu/el/topics/maintenance/index_html, δειώλεη όηη, 
 

http://www.mlsi.gov.cy/dli
https://osha.europa.eu/el/topics/maintenance/index_html
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ζύκθσλα κε ην επξσπατθό πξόηππν EN 13306, σο ζπληήξεζε λνείηαη ν "ζσνδσαζμός όλων ηων 
ηετνικών, διοικηηικών και διατειριζηικών ενεργειών καηά ηη διάρκεια ηοσ κύκλοσ ζωής ενός 
ανηικειμένοσ ποσ αποζκοπούν ζηη διαηήρηζή ηοσ, ή ζηην επαναθορά ηοσ, ζε μια καηάζηαζη ζηην 
οποία μπορεί να επιηελεί ηη λειηοσργία για ηην οποία καηαζκεσάζηηκε" 
 
Η ζπληήξεζε (maintenance) απνηειεί ζεκαληηθό θαη απαξαίηεην ηκήκα ηνπ θύθινπ δσήο (life 
cycle), όισλ ησλ θιηκαηηζηηθώλ ζπζηεκάησλ. Η ηαθηηθή ζπληήξεζε είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηε 
δηαηήξεζε ηεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο θαη ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ θαζώο 
επίζεο ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ησλ κεραλεκάησλ. 
 
Δπηπξόζζεηα, ε ζπληήξεζε είλαη ζεκαληηθή γηα ηε δηαζθάιηζε βηώζηκεο παξαγσγηθόηεηαο, ηελ 
παξαγσγή πξντόλησλ πςειήο πνηόηεηαο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ 
επηρεηξήζεσλ. 

 

Η ζπληήξεζε είλαη γεληθή έλλνηα ε νπνία θαιύπηεη κεγάιν εύξνο εξγαζηώλ ζε πνιύ δηαθνξεηηθέο 
θαηεγνξίεο ηνκέσλ θαη ζε όινπο ηνπο ηύπνπο εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο. Η ζπληήξεζε 
πξντόλησλ αλαθέξεηαη ζηελ επηδηόξζσζε ή ηελ απνθαηάζηαζε βιαβώλ ή ηελ πξόιεςε ηεο 
πηζαλόηεηαο βιάβεο πξντόλησλ, πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηε ρξήζε ηνπο. ηελ έλλνηα ηεο 
ζπληήξεζεο πεξηιακβάλνληαη, κεηαμύ άιισλ, νη αθόινπζεο εξγαζίεο: επηζεώξεζε, δνθηκή, 
κέηξεζε, αληηθαηάζηαζε, ξύζκηζε, επηζθεπή, δηαηήξεζε, εληνπηζκόο βιαβώλ, αληηθαηάζηαζε 
εμαξηεκάησλ, ιίπαλζε θαη θαζαξηζκόο. 

 

Η ζπληήξεζε πξντόλησλ πεξηιακβάλεη θαηά θαλόλα δύν θαηεγνξίεο ππεξεζηώλ:  

1) ηηο ππεξεζίεο πξνιεπηηθήο θαη πξνβιέςηκεο ζπληήξεζεο θαη  

2) ηηο ππεξεζίεο θαηαζηαιηηθήο ή δηνξζσηηθήο ζπληήξεζεο. 

 

αλ «Πξνιεπηηθή θαη Πξνβιέςηκε πληήξεζε» νξίδεηαη ν πεξηνδηθόο έιεγρνο ησλ πξντόλησλ πνπ 
κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαηά πεξίπησζε δηαγλσζηηθνύο ειέγρνπο, εξγαζίεο ξύζκηζεο, 
επζπγξάκκηζεο, θαζαξηζκνύ, ιίπαλζεο κεραληθώλ κεξώλ, βαζκνλόκεζεο, αληηθαηάζηαζεο ή 
ππνθαηάζηαζεο πιηθώλ/κεξώλ πνπ παξνπζίαζαλ βιάβεο θαη δεκηέο από θπζηθή θζνξά θαη 
νπνηαδήπνηε άιιε εηδηθή εξγαζία απαηηείηαη θαηά πεξίπησζε, πξνθεηκέλνπ ηα ζπζηήκαηα λα 
δηαηεξνύλ, ζην ρξόλν δσήο ηνπο, ην δεηνύκελν επίπεδν ιεηηνπξγηθόηεηαο. 

 

αλ «Καηαζηαιηηθή (ή Γηνξζσηηθή) πληήξεζε» νξίδεηαη ε εξγαζία απνθαηάζηαζεο πξνβιεκάησλ 
θαη βιαβώλ πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνύλ εθηάθησο ζηα θιηκαηηζηηθά ζπζηήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο ρξήζεο ηνπο. Η θαηαζηαιηηθή ή δηνξζσηηθή ζπληήξεζε πεξηιακβάλεη, θαηά θαλόλα, ηα πιηθά ή 
αληαιιαθηηθά πνπ θαηά πεξίπησζε απαηηείηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο 
απνθαηάζηαζεο. 

 

Σν πξνζσπηθό πνπ ζα εθηειεί εξγαζίεο ζε ζηαζεξό εμνπιηζκό ςύμεο, θιηκαηηζκνύ θαη αληιίεο 
ζεξκόηεηαο, ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλν από ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο, δπλάκεη ηεο πην 
θάησ λνκνζεζίαο: 
 

(α) Ο πεξί Δθπνκπώλ Οξηζκέλσλ Φζνξηνύρσλ Αεξίσλ Θεξκνθεπίνπ (πγθξάηεζε, 
Πξόιεςε, Μείσζε) Νόκνο ηνπ 2010 (Ν. 23(Ι)/2010) θαη  

 
(β) Οη πεξί Δθπνκπώλ Οξηζκέλσλ Φζνξηνύρσλ Αεξίσλ Θεξκνθεπίνπ (Πηζηνπνίεζε 

Δπηρεηξήζεσλ θαη Πξνζσπηθνύ όζνλ αθνξά ηαζεξό Δμνπιηζκό Φύμεο, Κιηκαηηζκνύ 
θαη Αληιηώλ Θεξκόηεηαο) Καλνληζκνί ηνπ 2010 (Κ.Γ.Π. 133/2010). 

 
Η ζπρλόηεηα θαη θύζε ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ Οδεγό είλαη ε ειάρηζηε 
πνπ πξέπεη λα εθαξκόδεηαη, εθηόο όπνπ νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 
εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο (Operation and Maintenance Manual) ηνπ εμνπιηζκνύ, 
ππεξηζρύνπλ. 
 
Όιεο νη ξπζκίζεηο ησλ ζπζηεκάησλ πξέπεη λα γίλνληαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
  

http://www.cen.eu/


5  

Κιηκαηηζηηθέο Μνλάδεο Γηαηξεκέλνπ Σύπνπ Αληιίαο Θεξκόηεηαο (split units) 
 
 
Δμακεληαίνη έιεγρνη θαη εξγαζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο 
 
Δμσηεξηθή / Δζσηεξηθή Μνλάδα: 
 

 Οπηηθόο θαη αθνπζηηθόο έιεγρνο θαηάζηαζεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο κνλάδαο 

 Έιεγρνο γηα αζπλήζηζηνπο ζνξύβνπο, έιεγρνο γηα ζεκάδηα δηαξξνή λεξνύ 
ζπκππθλσκάησλ θαη ςπθηηθνύ κέζνπ. 

 

 Έιεγρνο θαη θαζάξηζκα ηνπ θίιηξνπ αέξα ηεο εζσηεξηθήο κνλάδαο.  

 Έιεγρνο θαη θαζάξηζκα ηνπ ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο ηεο εμσηεξηθήο κνλάδαο 
  
Ο θαζαξηζκόο ησλ θίιηξσλ γίλεηαη –ζην ειάρηζην- κε ηελ ρξήζε ριηαξνύ / δεζηνύ λεξνύ ή/θαη ηελ 
ρξήζε εηδηθεπκέλσλ ρεκηθώλ. Η επαλεγθαηάζηαζε ηνπ θίιηξνπ γίλεηαη κόλν αθνύ ην θίιηξν έρεη 
ζηεγλώζεη ηθαλνπνηεηηθά.  
 

Πξηλ ηελ πξόζβαζε ζηε θιηκαηηζηηθή κνλάδα, ε ειεθηξηθή παξνρή ηεο κνλάδαο ζα πξέπεη λα 
δηαθνπεί, αζθαιηζηεί θαη ζεκαηνδνηεζεί γηα ιόγνπο αζθάιεηαο εθηόο όπνπ ρξεηάδεηαη. Με ην πέξαο 
ησλ ειέγρσλ θαη εξγαζηώλ ζπληήξεζεο, ε κνλάδα ζα πξέπεη λα ηεζεί ζε πιήξε ιεηηνπξγηά θαη λα 
επηβεβαησζεί ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο. 
 

 Έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο θαη απόδνζεο ηεο θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο  

 Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο / ξνήο αέξα θαη ζύγθξηζε κε έλδεημε από ζεξκνζηάηε ρώξνπ, 
 
Δμσηεξηθή Μνλάδα: 
 

 Έιεγρνο, θαζάξηζκα θαη απνιύκαλζε ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο ή ζπκππθλσηή ςπθηηθνύ 
ζηνηρείνπ, αλεκηζηήξα θαη ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο κε πηεζκέλν αέξα θαη πηλέιν, κε ηε 
ρξήζε λεξνύ θαη θαηάιιεινπ ρεκηθνύ. 

 Έιεγρνο θαη δνθηκή ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο (Έιεγρνο γηα ζεκάδηα θζνξάο ή 
θαθήο επαθήο ησλ ειεθηξηθώλ θαισδίσλ). 

 Έιεγρνο ησλ ζσιελώζεσλ θαη κνλώζεσλ ςπθηηθνύ αεξίνπ πνπ είλαη εθηεζεηκέλεο ζην 
πεξηβάιινλ γηα ηπρόλ ζεκάδηα θζνξάο ή δηαξξνήο ςπθηηθνύ κέζνπ. 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο αλεκηζηήξα (Φνξά πεξηζηξνθήο θαη αθνπζηηθόο / νπηηθόο έιεγρνο) 
 

Δζσηεξηθή Μνλάδα: 
 
 

 Έιεγρνο, θαζάξηζκα θαη απνιύκαλζε ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο ή εμαηκηζηή ςπθηηθνύ 
ζηνηρείνπ κε ηε ρξήζε λεξνύ θαη θαηάιιεινπ ρεκηθνύ θαζώο θαη ησλ θίιηξσλ.  

 Καζαξηόηεηα θαη έιεγρνο ηνπ ζπιιέθηε ζπκππθλσκάησλ θαη ηεο γξακκήο 
απνζηξάγγηζεο (αλ είλαη εθηθηό) γηα ηπρόλ ζεκάδηα θζνξάο, δηάβξσζεο, δεκίαο, 
δηαξξνέο λεξνύ ζπκππθλσκάησλ θιπ. 

 Έιεγρνο θαη θαζαξηόηεηα ηνπ αλεκηζηήξα θαη ηεο θηεξσηήο θαη ηνπ ζηνκίνπ εμαγσγήο 
αέξα. ε πεξίπησζε πνπ ν αλεκηζηήξαο είλαη αθάζαξηνο ηόηε ζα πξέπεη λα αθαηξεζεί 
θαη λα θαζαξηζηεί.   

 Έιεγρνο θαη θαζαξηόηεηα ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο (Έιεγρνο θαη δνθηκή γηα 
ζεκάδηα θζνξάο ή θαθήο επαθήο ησλ ειεθηξηθώλ θαισδίσλ). 

 Έιεγρνο θαη θαζάξηζκα ησλ εμσηεξηθώλ θαιπκκάησλ ησλ ζπζθεπώλ. 
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ΔΝΣΤΠΟ Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο Μνλάδαο Κιηκαηηζκνύ Γηαηξεκέλνπ Σύπνπ (split unit) – 
Δζσηεξηθή θαη Δμσηεξηθή Μνλάδα 
 
ΑΤΞΧΝ ΑΡΙΘΜΟ ΔΛΔΓΥΟΤ:.........................................ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:......../........../........... 
 

ΙΓΙΟΚΣΗΣΗ/ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΑΣΟΜΟ: 

ΤΝΣΗΡΗΣΗ:                                                                 ΑΡ. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ:  

ΚΣΙΡΙΟ: 

ΦΤΚΣΙΚΗ ΑΠΟΓΟΗ:......…KW (………BTU)/ ΗΛΔΚΣΡΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ:…….KW, …….Amp, ……..V                  

ΘΔΡΜΙΚΗ ΑΠΟΓΟΗ:.............KW (……BTU)/ ΗΛΔΚΣΡΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ:…….KW, …….Amp, ……..V                  

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ:                                                          ΣΤΠΟ/ΜΟΝΣΔΛΟ:                                       

ΦΤΚΣΙΚΟ ΜΔΟ:……… ΠΟΟΣΗΣΑ:………Kg  GWP:……..  CO2 ηζνδ = Kg x GWP =…………….  

ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΡΑ: 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ:                                          ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ: 

 
ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΔ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 
 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΑ      ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ / ΥΟΛΙΑ 
 
Έιεγρνο γηα αζπλήζηζηνπο ζνξύβνπο 
 
 
Έιεγρνο γηα ζεκάδηα δηαξξνήο  
λεξνύ ζπκππθλσκάησλ & ςπθηηθνύ κέζνπ 
 
Καζάξηζκα Φίιηξσλ  
 
Οπηηθναθνπζηηθόο Έιεγρνο Δμσηεξηθήο Μνλάδαο     
 
Οπηηθναθνπζηηθόο Έιεγρνο Δζσηεξηθήο Μνλάδαο     
 
 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΑ      ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ / ΥΟΛΙΑ 
 
Καζάξηζκα θαη απνιύκαλζε ηνπ ελαιιάθηε  
ζεξκόηεηαο (condenser)  
 
Καζάξηζκα ησλ ειεθηξηθώλ / ειεθηξνληθώλ        
εμαξηεκάησλ από ηελ ζθόλε & δνθηκέο 
 
Έιεγρνο θαη ζύζθημε όισλ ησλ                   
ειεθηξηθώλ / ειεθηξνληθώλ ζπλδέζεσλ             
 
Έιεγρνο πηέζεσλ / ζεξκνθξαζίαο ςπθηηθνύ κέζνπ                      
 
 
Λίπαλζε (αλ εθαξκόδεηαη) θαη θαζάξηζκα ηνπ  
αλεκηζηήξα 
 
Έιεγρνο ζηήξημεο ηεο κνλάδαο 
 
 Έιεγρνο γηα ζθνπξηαζκέλα ζεκεία 
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Έιεγρνο ζσιελώζεσλ θαη κνλώζεσλ 
 
Έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ  
θεληξηθνύ ξπζκηζηή 
 
 
Έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ  
ξπζκηζηή (controller) 
 
 
’Έιεγρνο θαη θαζάξηζκα ηνπ ζπιιέθηε 
ζπκππθλσκάησλ 
 
Έιεγρνο ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηεο  
αληιίαο ζπκππθλσκάησλ 
 
Έιεγρνο θαη θαηαγξαθή ησλ πην θάησ ζηνηρείσλ: 
 
 
(α) Σάζε Λεηηνπξγίαο 
            Φάζε                 Volts                      Φάζε                     Volts    

            R - N              ................                   R - S                ...................                         

            S - N              ................                   R - T                ................... 

            T - N              .................                  S - T                 .................... 

(β) Έληαζε Ρεύκαηνο 
                                        R                                 S                              T 
            Amperes:     …...............                 ...................               ................... 
 
(γ)  Πηέζεηο (Να κεηξνύληαη όηαλ ε εμσηεξηθή κνλάδα βξίζθεηαη ζε πιήξε θόξηηζε) 
             Καηάζιηςεο: ……..………. bar          Αλαξξόθεζεο: ……………… bar 
 
(δ)  Θεξκνθξαζίεο 
              
Θεξκνθξαζία εηζόδνπ αέξα ζην ζπκππθλσηή (Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο) :..............νC  
              
Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ην ζπκππθλσηή: .............................................................νC  
              
Θεξκνθξαζία εηζόδνπ αέξα από ην εμαηκηζηή: .................................................................νC 
              
Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ην εμαηκηζηή: ...................................................................νC 

 
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΠΟΤ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 
 

α/α Πεξηγξαθή Κσδηθόο Σηκή 

1.    

2.    

   
ύλνιν:               € 
.......................... 

ΔΡΓΑΣΙΚΑ 
 

α/α ΄Ολνκα Θέζε ΄Χξεο Υξέσζε Οιηθό 

1.      

2.      

     
ύλνιν: 

 
€........................ 
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ΤΝΟΛΙΚΑ ΔΞΟΓΑ                                    ΒΔΒΑΙΧΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ 
ΤΝΣΗΡΗΗ 
  
Δξγαηηθά: €.......................  Όλνκα πληεξεηή:.................................…. 

 

Τιηθά:  €.......................   Τπνγξαθή & Σαπηόηεηα πληεξεηή:..................... 

 

Γηάθνξα: €......................  Όλνκα Τπεύζπλνπ ...................................................... 

 

ύλνιν: €.......................  Τπνγξαθή Τπεύζπλνπ:.................. 

 

Αξ. Σηκνινγίνπ ................................ Ηκεξνκελία: ........../.........../............... 
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Κεληξηθέο Κιηκαηηζηηθέο Μνλάδεο Μεηαβιεηνύ Φπθηηθνύ Όγθνπ (Variable Refrigerant Flow – 
VRF ή VRV)  
 
Σξηκεληαίνη έιεγρνη θαη εξγαζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο 
 
Δζσηεξηθέο & Δμσηεξηθέο Μνλάδεο 
 

 Καζάξηζκα ησλ θίιηξσλ  
o εκείσζε: Ο θαζαξηζκόο ησλ θίιηξσλ γίλεηαη κε ηελ ρξήζε ριηαξνύ / δεζηνύ 

λεξνύ ή/θαη ηελ ρξήζε εηδηθεπκέλσλ ρεκηθώλ. Η επαλαηνπνζέηεζε ηνπ θίιηξνπ 
γίλεηαη κόλν αθνύ ην θίιηξν έρεη ζηεγλώζεη ηθαλνπνηεηηθά. 

 Οπηηθναθνπζηηθόο έιεγρνο γηα αζπλήζηζην ζόξπβν ή θξαδαζκό ή δηαξξνέο. 

 Καζάξηζκα εζσηεξηθήο κνλάδαο εμάηκηζεο. 

 Καζάξηζκα εμσηεξηθήο κνλάδαο ζπκπύθλσζεο. 
 
Δμακεληαίνη έιεγρνη θαη εξγαζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο 
 
Δζσηεξηθέο Μνλάδεο 
 

 Έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ξπζκηζηή (Controller). 

 Έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θεληξηθνύ ξπζκηζηή (όπνπ εθαξκόδεηαη). 

 Έιεγρνο θαη θαηαγξαθή ησλ ζεξκνθξαζηώλ: Δπηζπκεηή ζεξκνθξαζία (set temperature), 
Θεξκνθξαζία ρώξνπ, Θεξκνθξαζία εμόδνπ από ηνλ ελαιιάθηε). 

 Έιεγρνο ζσιελώζεσλ ςπθηηθνύ θπθιώκαηνο γηα ηπρόλ απώιεηεο. 

 Έιεγρνο θαη ζύζθημε όισλ ησλ ειεθηξηθώλ ζπλδέζεσλ. 

 Έιεγρνο, θαζάξηζκα θαη απνιύκαλζε ηνπ ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο. 

 Λίπαλζε (αλ απαηηείηαη) θαη θαζάξηζκα ηνπ αλεκηζηήξα από ζθόλεο. 

 Έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο κπινθαξίζκαηνο θίιηξσλ (όπνπ εθαξκόδεηαη). 

 Έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηεο εθηνλσηηθήο βαιβίδαο. 

 Έιεγρνο θαη θαζάξηζκα ηνπ ζπιιέθηε ζπκππθλσκάησλ. 

 Έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηεο αληιίαο ζπκππθλσκάησλ (όπνπ εθαξκόδεηαη). 

 Έιεγρνο ζσιελώζεσλ απνξξνήο ζπκππθλσκάησλ γηα ηπρόλ δηαξξνέο. 
 
Δμσηεξηθέο Μνλάδεο 
 

 Έιεγρνο, θαζάξηζκα θαη απνιύκαλζε ηνπ ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο. 

 Καζάξηζκα ησλ ειεθηξνληθώλ / ειεθηξνληθώλ εμαξηεκάησλ από ηελ ζθόλε. 

 Έιεγρνο θαη ζύζθημε όισλ ησλ ειεθηξηθώλ / ειεθηξνληθώλ ζπλδέζεσλ. 

 Έιεγρνο γηα αζπλήζηζηνπο ζνξύβνπο ή θξαδαζκνύο. 

 Λίπαλζε (αλ απαηηείηαη) θαη θαζάξηζκα ηνπ αλεκηζηήξα από ζθόλεο. 

 Έιεγρνο ζηήξημεο ηεο κνλάδαο. 

 Έιεγρνο γηα ζθνπξηαζκέλα ζεκεία. 

 Έιεγρνο θαη θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ: Σάζε Λεηηνπξγίαο, Έληαζε Ρεύκαηνο, Πηέζεηο, 
Θεξκνθξαζίεο. 

 Έιεγρνο πνζόηεηαο θαη ζπκπιήξσζε ςπθηηθνύ αεξίνπ, αλ απαηηείηαη. 

 Έιεγρνο ζσιελώζεσλ ςπθηηθνύ θπθιώκαηνο γηα ηπρόλ απώιεηεο. 
 
 
Αεξαγσγνί 
 
Δηήζηνη έιεγρνη θαη εξγαζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο: 
 

 Έιεγρνο ζηνκίσλ παξνρήο/ απαγσγήο αέξα θαη θαζάξηζκα από ηηο ζθόλεο ή μέλεο 
επηθαζίζεηο 

 Οπηηθόο έιεγρνο αεξαγσγώλ θαη απνθαηάζηαζε κνλώζεσλ, όπνπ εθαξκόδεηαη. 

 ¨Οπνηνο ¨ειεγρνο απαηηείηαη βάζε λνκνζεζίαο 
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ΔΝΣΤΠΟ Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο πζηήκαηνο Κιηκαηηζκνύ Μεηαβιεηνύ Όγθνπ Φπθηηθνύ 
Μέζνπ (VRF) – Δζσηεξηθή θαη Δμσηεξηθή Μνλάδα 
 
ΑΤΞΧΝ ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΛΔΓΥΟΤ:..............................................................ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:......../........../........... 
 

ΙΓΙΟΚΣΗΣΗ/ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΑΣΟΜΟ: 

ΤΝΣΗΡΗΣΗ:                                                                 ΑΡ. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ:  

ΚΣΙΡΙΟ: 

ΦΤΚΣΙΚΗ ΑΠΟΓΟΗ:............…KW (……………BTU)/ ΗΛΔΚΣΡΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ:…….KW, …….Amp, 
……..V                  

ΘΔΡΜΙΚΗ ΑΠΟΓΟΗ:...............KW (……………BTU)/ ΗΛΔΚΣΡΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ:…….KW, …….Amp, 
……..V                  

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ:                                                          ΣΤΠΟ/ΜΟΝΣΔΛΟ:                                       

ΦΤΚΣΙΚΟ ΜΔΟ:…… ΠΟΟΣΗΣΑ:……Kg  GWP:…………..  CO2 ηζνδ = Kg x GWP =…………….  

ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΡΑ: 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ:                                          ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ: 

 
 
ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ  
ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΔ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ     ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ / 
ΥΟΛΙΑ 
 
Καζάξηζκα ησλ θίιηξσλ                                        
 
 
ΟπηηθνΑθνπζηηθόο Έιεγρνο γηα αζπλήζηζην  
ζόξπβνή θξαδαζκό ή/θαη δηαξξνώλ                                              
 
Καζάξηζκα εζσηεξηθήο κνλάδαο εμάηκηζεο. 
 
 
Καζάξηζκα εμσηεξηθήο κνλάδαο ζπκπύθλσζεο. 
 
 
ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΔ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ       ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ / 
ΥΟΛΙΑ 
(εθαξκόδνληαη θαη νη ηξηκεληαίνη έιεγρνη) 
 
Έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
 ξπζκηζηή (Controller)  
 
Έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
θεληξηθνύ ξπζκηζηή (αλ ππάξρεη) 
 
Έιεγρνο θαη θαηαγξαθή ησλ πην θάησ  
ζεξκνθξαζηώλ: 
 

Δπηζπκεηή ζεξκνθξαζία (set temperature) : .......νC 

 

Θεξκνθξαζία ρώξνπ                    .................νC   

 

Θεξκνθξαζία εμόδνπ από ηνλ  

ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο  :         .......................νC   
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Έιεγρνο θαη ζύζθημε όισλ ησλ                   
 ειεθηξηθώλ / ειεθηξνληθώλ ζπλδέζεσλ             
 
Καζαξηζκόο ηνπ ελαιιάθηε 
ζεξκόηεηαο εζσηεξηθήο κνλάδαο                
Λίπαλζε (αλ εθαξκόδεηαη) θαη θαζάξηζκα  
 ηνπ αλεκηζηήξα  
 
Έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο  
ζπζηήκαηνο ιόγσ κπινθαξίζκαηνο θίιηξσλ 
 
Έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηεο 
 εθηνλσηηθήο βαιβίδαο (αλ επηηξέπεηαη) 
 
Έιεγρνο θαη θαζάξηζκα ηνπ ζπιιέθηε 
ζπκππθλσκάησλ 
 
Έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηεο 
 αληιίαο ζπκππθλσκάησλ (αλ ππάξρεη)   
 
Καζάξηζκα ηνπ ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο 
εμσηεξηθήο κνλάδαο 
 
Καζάξηζκα ησλ ειεθηξηθώλ / ειεθηξνληθώλ        
εμαξηεκάησλ από ηελ ζθόλε 
 
 
Έιεγρνο θαη ζύζθημε όισλ ησλ                   
 ειεθηξηθώλ / ειεθηξνληθώλ ζπλδέζεσλ             
 
 
Έιεγρνο πηέζεσλ ςπθηηθνύ αεξίνπ                      
 
 
Λίπαλζε (αλ εθαξκόδεηαη) θαη θαζάξηζκα  
 ηνπ αλεκηζηήξα 
 
 
Έιεγρνο ζηήξημεο ηεο κνλάδαο 
 
 
Έιεγρνο γηα ζθνπξηαζκέλα ζεκεία 
 
 
Έιεγρνο ζσιελώζεσλ θαη κνλώζεσλ 
 
 
 
Έιεγρνο θαη θαηαγξαθή ησλ πην θάησ ζηνηρείσλ: 
 
      (α) Σάζε Λεηηνπξγίαο 
 Φάζε                 Volts                      Φάζε                     Volts  

 R - N              ................                   R - S                ................ 

 S - N              ................                   R - T                ................ 

 T - N              .................                  S - T                 ................ 
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  (β) Έληαζε Ρεύκαηνο 
                                        R                                 S                              T 
            Amperes:     …...............                 ...................               ................... 
 
      (γ)  Πηέζεηο (Να κεηξνύληαη όηαλ ε εμσηεξηθή κνλάδα βξίζθεηαη ζε πιήξε θόξηηζε) 
             Καηάζιηςεο: ……..………. bar          Αλαξξόθεζεο: ……………… bar 
 
      (δ)  Θεξκνθξαζίεο 
  Θεξκνθξαζία εηζόδνπ αέξα ζην ζπκππθλσηή (Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο) : ..............νC  

 
Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ην ζπκππθλσηή:...............................................................νC   

 
ΑΛΛΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΠΟΤ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 
 

α/α Πεξηγξαθή Κσδηθόο Σηκή 

1.    

2.    

3.    

   
ύλνιν:               €  

 
ΔΡΓΑΣΙΚΑ 
 

α/α ΄Ολνκα Θέζε ΄Χξεο Υξέσζε Οιηθό 

1.      

2.      

3.      

     
ύλνιν: 

 
€........................ 

 
ΤΝΟΛΙΚΑ ΔΞΟΓΑ                                               ΒΔΒΑΙΧΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ 
ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 
  
Δξγαηηθά: €.......................  Όλνκα πληεξεηή:.................................................…. 

 

Τιηθά:  €.......................   Τπνγξαθή & Σαπηόηεηα ............................................ 

 

Γηάθνξα: €......................  Όλνκα Τπεύζπλνπ .................................................... 

 

ύλνιν: €.......................  Τπνγξαθή Τπεύζπλνπ:............................................. 

 

Αξ. Σηκνινγίνπ ................................ Ηκεξνκελία: ........../.........../............... 
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πγθξόηεκα παξαγσγήο παγσκέλνπ Νεξνύ Σύπνπ Αληιίαο Θεξκόηεηαο (Chiller – Heat 
pump)  
 
Γηκεληαίνη έιεγρνη θαη εξγαζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο: 
 

 Έιεγρνο ηνπ επηπέδνπ ηνπ ιαδηνύ ησλ ζπκπηεζηώλ. Δάλ είλαη ρακειό, ειέγρεηαη αλ 
ππάξρνπλ δηαξξνέο. Όηαλ εληνπηζηνύλ ηόηε πξνζζέηεηε ιάδη ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο 
θαη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 Έιεγρνο θαη θαηαγξαθή ηεο πίεζεο ιαδηνύ. (Αλ είλαη εθηθηό ) Αλ εληνπίζηεθε δηαξξνή – θαη 
αθνύ γίλνπλ δηνξζώζεηο ηόηε πξνρσξνύκε ζε δηνξζώζεηο ζύκθσλα κε ηνλ ηύπν ηνπ 
ζπκπηεζηή θαη ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ζπζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 ηακάηεκα ηνπ ζπκπηεζηή θαη έιεγρνο ηεο ζηεγαλόηεηαο ηνπ άμνλα γηα δηαξξνή ιαδηνύ. 
Έιεγρνο γηα άιια νξαηά ζεκεία δηαξξνώλ. 

 Έιεγρνο ειεθηξηθήο ηάζεο ιεηηνπξγίαο γηα θάζε θάζε. 

 Έιεγρνο έληαζεο ξεύκαηνο ηνπ ζπκπηεζηή. 

 Έιεγρνο ζεξκαληήξα πεξηβιήκαηνο ζηξνθάινπ/ δησζηήξα (crankcase heater). 

 Έιεγρνο θαη θαηαγξαθή πίεζεο ςπθηηθώλ κέζσλ ζην ζύζηεκα (Φειή & Υακειή Πίεζε). 

 Έιεγρνο θαηάζηαζεο ςπθηηθνύ κέζνπ κέζσ ηνπ γπαιηνύ επηζεώξεζεο. 

 Έιεγρνο θαη θαηαγξαθή ηεο ζεξκνθξαζίαο αλαξξόθεζεο ςπθηηθνύ κε ζθνπό ηε 
δηαπίζησζε θαηάιιειεο ππεξζέξκαλζεο (superheat). 

 Έιεγρνο θαη θαηαγξαθή έληαζεο ξεύκαηνο ησλ θηλεηήξσλ ησλ αλεκηζηήξσλ ησλ 
ζπκππθλσηώλ. Οπηηθναθνπζηηθόο Έιεγρνο ζνξύβνπ ξνπιεκάλ θηλεηήξσλ. 

 Έιεγρνο όισλ ησλ ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο. 

 Έιεγρνο όισλ ησλ ειεθηξηθώλ επαθώλ ησλ εθθηλεηήξσλ. 

 Έιεγρνο ησλ βαιβίδσλ εθηόλσζεο. 

 Έιεγρνο θαη θαηαγξαθή ηεο ηαρύηεηαο ησλ αλεκηζηήξσλ ησλ ζπκππθλσηώλ. 

 Λίπαλζε ησλ ξνπιεκάλ ησλ θηλεηήξσλ ησλ αλεκηζηήξσλ ησλ ζπκππθλσηώλ. Οη 
πξνδηαγξαθέο ιηπαληηθώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνύλ. 

 Έιεγρνο ηεο έληαζεο θαη ηεο επζπγξάκκηζεο ησλ ηκάλησλ αλεκηζηήξσλ (αλ απαηηείηαη).  

 Έιεγρνο θαη ζθίμηκν ησλ ηξνραιηώλ ησλ αλεκηζηήξσλ (αλ απαηηείηαη & επηηξέπεηαη).  

 Έιεγρνο ηεο πιεξόηεηαο ησλ θπθισκάησλ κε λεξό. 
 

Δμακεληαία ζπληήξεζε: 
 

 Δθηέιεζε όισλ ησλ δηκεληαίσλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ. 

 Έιεγρνο θαη θαηαγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ιαδηνύ ησλ ζπκπηεζηώλ. Αιιαγή ηνπ ιαδηνύ 
ησλ ζπκπηεζηώλ (αλ απαηηείηαη)..  

 Έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο ησλ θαζεηώλ θίιηξνπ αθαίξεζεο πγξαζίαο (filter drier cartridges). 

 θίμηκν όισλ ησλ ειεθηξηθώλ ζπλδέζεσλ. 

 Έιεγρνο ησλ επαθώλ ησλ θηλεηήξσλ ησλ αλεκηζηήξσλ θαη ησλ εθθηλεηήξσλ ησλ 
ζπκπηεζηώλ. 

 Δπηζεώξεζε θαη θαζαξηζκόο ηνπ δηεζεηήξα (strainer) ζην θύθισκα λεξνύ. 

 Έιεγρνο θαη θαζαξηζκόο ησλ πηεξπγίσλ ησλ ζπκππθλσηώλ. Έιεγρνο ησλ ζσιελώζεσλ 
ησλ ζπκππθλσηώλ θαη θαζαξηζκόο (αλ απαηηείηαη). 

 Οπηηθναθνπζηηθόο Έιεγρνο ησλ αλεκηζηήξσλ θαη ησλ κνλσηώλ δόλεζεο (ηεξέσζε αλ 
απαηηείηαη). 

 Έιεγρνο ηεο ζηεγαλόηεηαο ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο βαιβίδαο (solenoid valve) ζηελ πγξή 
γξακκή. Καζαξηζκόο ηνπ θίιηξνπ ςπθηηθνύ αεξίνπ (refrigerant strainer).  

 Πξνζζήθε γιπθόιεο ζε όια ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ (αλ απαηηείηαη). 

 Οπηηθναθνπζηηθόο Διεγρνο γηα δηαξξνέο 
 

εκείσζε: Οη πην πάλσ έιεγρνη/ εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζα γίλνληαη δύν (2) θνξέο ην ρξόλν, πξηλ 
ηελ έλαξμεο ηεο θαινθαηξηλήο θαη ηεο ρεηκεξηλήο  πεξίνδν. Όιεο νη επηζεσξήζεηο 
ειέγρνπ πνπ πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ ζα αθνινπζεζνύλ απζηεξά. Πξνθεηκέλνπ λα 
εμαζθαιηζηνύλ νη θαιύηεξεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ ςπθηώλ, νπνηαδήπνηε άιιε 
εξγαζία πνπ ζεσξείηαη απαξαίηεηε από ηνλ Αλάδνρν ζα δηελεξγείηαη, αθνύ εγθξηζεί 
εθ ησλ πξνηέξσλ από ηνλ Μεραληθό ή ηνπο επηβιέπνληεο ηνπ.  
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Σα ζρεηηθά έληππα πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώλνληαη από ηνλ Αλάδνρν 
ζε θάζε επίζθεςε θαζώο επίζεο θαη ηα όπνηα έληππα πνπ απαηηνύληαη βάζε Ννκνζεζίαο. 
 
Οη παξαθάησ εξγαζίεο ζα εθηεινύληαη θαη΄ ειάρηζην ζηε ζπρλόηεηα πνπ θαζνξίδεηαη, επίζεο πην 
θάησ. 
 
 

ΔΡΓΑΙΑ ΤΥΝΟΣΗΣΑ 

Αληηθαηάζηαζε ιαδηνύ ηνπ ζπκπηεζηή ζηελ 
πεξίπησζε ΤΝΘΔΣΙΚΟΤ ιαδηνύ 

Υεκηθή αλάιπζε ή/θαη αληηθαηάζηαζε 
εάλ απαηηείηαη ηνπ ζπλζεηηθνύ ιαδηνύ 
ζηα πξώηα 5 ή 10 ρξόληα ή ζηηο 20.000 
ώξεο ιεηηνπξγίαο, όπνην έξζεη πξώην 
θαη κεηά θάζε 2 ρξόληα ή 4.000 ώξεο 
ιεηηνπξγίαο ‘ε ζύκθσλα κε ηηο 
ζπζηάζεηο ησλ θαηαζθεπαζηώλ 

Αληηθαηάζηαζε ιαδηνύ ηνπ ζπκπηεζηή ζηελ 
πεξίπησζε θαλνληθνύ ιαδηνύ 

Μία ηνπιάρηζηνλ (1) αιιαγή ηελ 
πεληαεηία 
ή ζύκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ησλ 
θαηαζθεπαζηώλ 

Αληηθαηάζηαζε θαζεηώλ θίιηξνπ αθαίξεζεο 
πγξαζίαο (filter drier cartridges) 

Μία ηνπιάρηζηνλ (1) αιιαγή ηελ 
πεληαεηία 

Έιεγρνο γηα δηαξξνέο πκθώλσο ηεο Κππξηαθήο Ννκνζεζίαο 
(Ν23(η)/2010) 

 
Γηαδηθαζίεο Δθηέιεζεο Δξγαζηώλ πληήξεζεο 
 
ΓΟΚΙΜΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΧΗ ΦΤΚΣΙΚΟΤ ΜΔΟΤ ΣΟ ΣΤΣΗΜΑ 
 
Έιεγρνο γηα δηαξξνέο: 
 
Η αλίρλεπζεο, πξέπεη λα είλαη πνιύ επαίζζεηεο. Σέζζεξηο (4) κέζνδνη ζπζηήλνληαη: 
 

 Οπηηθναθνπζηηθόο. 

 Αληρλεπηήο δηαξξνώλ θαλώλ αινγνληδίσλ. 

 Ηιεθηξνληθόο αληρλεπηήο δηαξξνώλ Ηιεθηξνληθόο αληρλεπηήο δηαξξνώλ. 

 απνπληά. 
 
Καηά ηε ρξεζηκνπνίεζε ελόο ειεθηξνληθνύ αληρλεπηή δηαξξνώλ, ειαρηζηνπνηήζηε ηα ξεύκαηα κε 
ηνλ απνθιεηζκό ησλ αλεκηζηήξσλ ή άιισλ ζπζθεπώλ πνπ πξνθαινύλ ηε κεηαθίλεζε αέξα. Πάληα 
ηνπνζεηείηε ηνλ αηζζεηήξα θάησ από ηελ πηζαλή δηαξξνή. Κηλήζηε ηελ άθξε αξγά. 
 
Η δνθηκή πξέπεη λα πεξηιάβεη όια ηα άιια κέξε πνπ θέξνπλ ην ςπθηηθό κέζν. 
 
Δπηζθεπή δηαξξνώλ: 
 

 Αθαηξέζηε ην ςπθηηθό κέζν από εθείλν ην ηκήκα (ή από ην πιήξεο ζύζηεκα ζε κεξηθέο  
πεξηπηώζεηο). 

 Διέγμηε ηελ πίεζε θαη εμαζθαιίζηε όηη είλαη κεδέλ. (Σν ζύζηεκα δελ πξέπεη λα είλαη ππό 
πίεζε ή θελό).ή ππό ειεθηξνινγηθή παξνρή 

 Αληηθαηαζηήζηε νπνηνδήπνηε ειαηησκαηηθό ηκήκα, θαζαξίζηε θαη ζπλαξκνινγήζηε. 

 Δάλ κηα ζπγθνιιεκέλε έλσζε δηαξξέεη ζα πξέπεη λα απνζπλαξκνινγεζεί θαη 
επαλαζπλαξκνινγεζεί ζπκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Καηαζθεπαζηή θαζώο θαη ηηο 
Ννκνζεζίαο ηνπ εθάζηνηε Κξάηνπο Δπαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία αλίρλεπζεο δηαξξνήο. 

 Απνθύγεηε λα ζεξκαίλεηε θαηά ηελ απνζπλαξκνιόγεζε άιια ηκήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Πνηέ κελ ζεξκαίλεηαη ην θίιηξν αθαίξεζεο πγξαζίαο. 
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Κέλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο: 
 

 Όηαλ έλα ζύζηεκα θξηζεί όηη πξέπεη λα αλνηρζεί γηα νπνηαδήπνηε επηζθεπή 
πξνεγνπκέλσο πξέπεη λα εθθελσζεί εληειώο γηα λα αλαηξεζεί ν αέξαο θαη ε πγξαζία, 
όπσο επίζεο θαη ε ειεθξηηθή ηνπ παξνρή λα θιείζεη 

 Αθόηνπ δηαπηζηώλεηαη όηη ην ζύζηεκα έρεη ζηεγαλνπνηεζεί, αθαηξέζηε όιν ηνλ αέξα θαη 
ηελ πγξαζία από ην ζύζηεκα ρξεζηκνπνηώληαο κηα αληιία θελνύ. 

 πλδέζηε κηα ζπζθεπή κέηξεζεο θελνύ. Αλνίμηε θαη ηηο βαιβίδεο θαηάζιηςεο θαη 
αλαξξόθεζεο θαη δεκηνπξγείζηε θελό ζην όιν ζύζηεκα ζε πηέζεηο ζπκθσλα κε ηνπ 
Γηεζλείο θαλνληζκνύο 

 βήζηε ηελ αληιία (θιείζηε ηε βαιβίδα). Κάλεηε κηα κέηξεζε έλα ιεπηό κεηά από ην 
θιείζηκν ηεο βαιβίδαο θαη κηα άιιε κέηξεζε 30 ιεπηά αξγόηεξα. Δάλ δελ ππάξρεη θακία 
άλνδνο πίεζεο δείρλεη όηη, ην ζύζηεκα είλαη ζηεγαλό θαη είλαη ειεύζεξν πγξαζίαο. 

  ε πεξίπησζε έλδεημεο κεδέλ (0) ηόηε ζην ζύζηεκα ππάξρεη δηαξξνή αθνινπζνιπληαη νη 
δηαδηθαέο επηζθεπήο δηαξξνώλ, θέλσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 
 
Έιεγρνο ηεο επάξθεηαο ςπθηηθνύ αεξίνπ:  
 
Δπάξθεηα ηνπ ςπθηηθνύ πιηθνύ θαζνξίδεηαη ΜΟΝΟ κε αλάθηεζε θαη δύγηζκα ηνπ ςπθηηθνύ.  
Γηα δηαθξίβσζε ηεο αθξηβήο πνζόηεηαο ηνπ ςπθηηθνύ ζην ζύζηεκα (πξίλ ή κεηά από 
εξγαζίεο επηδηνξζσζεο ζην ζύζηεκα) γίλεηαη όηαλ δηαπηζησζεί απώιεηα  ζην ζύζηεκα θαη 
γίλεηαη κε ην κεράλεκα ζε κε ιεηηνπξγεία θαη ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο αζθαιείεο θαη 
όπσο νξίδεηαη ζηελ λνκνζεζία 
  
 
Πιήξσζε κε ςπθηηθό αέξην: ΠΑΝΣΑ ΤΜΦΧΝΧ ΣΗ Ννκνζεζίαο, & νδεγία ηνπ θαηαζθεπαζηή  
 

Πιήξσζε ζηελ πιεπξά ρακειήο πίεζεο (Low side charging) 
 

Μηθξέο πνζόηεηεο ςπθηηθνύ κέζνπ κπνξνύλ λα πξνζηεζνύλ ζην ζύζηεκα ζηελ πγξή θάζε 
κέζσ ηνπ backseat port ηεο βαιβίδαο αλαξξόθεζεο. 

 

 πλδέζηε ηνλ θύιηλδξν ςπθηηθνύ κέζνπ επάλσ ζηελ δπγαξηά.κε ηελ εηδηθή ζπζθεπή 
ζπκπιήξσζεο (καλνκεηξηθά ξνιόγηα). 

 Μέζσ ησλ βαιβίδσλ ζιίςεο & αλαξξόθεζεο ζα πξέπεη λα θελσζεί ε γξακκή 
πιήξσζεο πξνηνύ γίλεη ε ζύζθημε ηεο ζύλδεζεο ηεο βαιβίδαο. 

 Ξεθηλήζηε ην ζπκπηεζηή, αλνίμηε ηε βαιβίδα ηνπ θπιίλδξνπ ηνπ ςπθηηθνύ κέζνπ θαη 
κέζσ ησλ καλνκεηξηθώλ ξνινγηώλ βάιηε δπγηζκέλε ηελ νξζή πνζόηεηα ςπθηηθνύ 
κέζνπ ζε πγξή κνξθή (αλά ηαθηά δηαζηήκαηα αλ ρξεηαζηεί) 

 Ο ηερληθόο ζπληήξεζεο πξέπεη λα είλαη παξώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκπιήξσζεο. 

 Μεηά ην πέξαο ηεο ζπκπιήξσζεο ςθηηθνύ κέζνπ , ε πνζόηεηα πνπ ππάξρεη κέζα ζηα 
καλόκεηξα πξέπεη λα εηζαρζεί ζην ζύζηεκα (κέζσ ηεο βαιβίδαο αλαξόθεζεο) θαη 
αθήλεηαη ην ζύζηεκα ζε ιεηηνπξγεία. 

 
(β) Πιήξσζε ζηελ πιεπξά ςειήο πίεζεο (high side charging). ΠΑΝΣΑ ΤΜΦΧΝΧ ΣΗ 

Ννκνζεζίαο, & νδεγία ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 

 Πνζόηεηεο ςπθηηθνύ κέζνπ κπνξνύλ λα πξνζηεζνύλ ζην ζύζηεκα ζηελ πγξή θάζε 
ηνπ. Η δηαδηθαζία γίλεηαη ΠΑΝΣΑ κε ηνπο θαλόλεο θαιήο πξαθηηθήο, ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή θαη από πξνζσπηθό πηζηνπνηεκέλν θαη πξνζνληνύρν.  

εκείσζε: Όιεο νη απαξαίηεηεο πνζόηεηεο ςπθηηθώλ κέζσλ ζα πξνκεζεύνληαη από ηνλ 
Αλάδνρν. Αλαιόγσο ηεο πεξίπησζεο ζα γίλνληαη νη απαξαίηεηεο δηεπζεηήζεηο γηα 
πιεξσκέο 

 
ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΧΗ ΛΑΓΙΟΤ  
(ΠΑΝΣΑ ΤΜΦΧΝΧ ΣΗ Ννκνζεζίαο, & νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή) 
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Έιεγρνο ηεο πεξίζζεηαο ιαδηνύ: 
 

 Διέγμηε ην επίπεδν ιαδηνύ όηαλ ιεηηνπξγεί ν ζπκπηεζηήο. 

 Πξνζζέζηε ή αθαηξέζηε ην επηπιένλ ιάδη εάλ είλαη απαξαίηεην. ζπκθώλσο ησλ 
νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 Γεληθώο δελ αθαηξείηε νύηε πξνζζέηεηαη ιάδη εθηόο ζηελ πεξίπησζε εύξεζεο 
απώιεηαο. 

 
Πξνζζήθε ηνπ ιαδηνύ ζην ζπκπηεζηή. 
 

 Θα πξέπεη λα αθνινπζεζνύλ νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή (θαη ζε ζρέζε κε ην ημώδεο 
ηνπ    
ιαδηνύ) θαζώο επίζεο θαη κε ην όηη πξνβιέπεηαη από ηελ Ννκνζεζία ηόζν γηα ηελ 
αθαίξεζε όζν θαη ηελ δηαρείξηζε ηνπ ιαδηνύ. 

 
Αθαίξεζε επηπιένλ πνζόηεηαο ιαδηνύ 
 

 Θα πξέπεη λα αθνινπζεζνύλ νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή (θαη ζε ζρέζε κε ην ημώδεο 
ηνπ    
ιαδηνύ) θαζώο επίζεο θαη κε ην όηη πξνβιέπεηαη από ηελ Ννκνζεζία ηόζν γηα ηελ 
αθαίξεζε όζν θαη ηελ δηαρείξηζε ηνπ ιαδηνύ. 

 
ΔΠΟΥΙΑΚΗ ΓΙΑΚΟΠΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Ή/ΚΑΙ ΞΔΚΙΝΗΜΑ  (Όπνπ εθαξκόδεηαη) 
 
Καη’ αξρήλ ζα πξέπεη λα πξνεγεζεί αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο θαη ζπιινγή ηνπ ςπθηηθνύ κέζνπ, γηα 
λα ειαρηζηνπνηεζνύλ νη απώιεηεο.  
 

 Γεληθώο αθνινπζνύληαη νη εξγαζίεο εηήζηαο ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 Θα πξέπεη λα αθνινπζεζνύλ νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή (θαη ζε ζρέζε κε ην ημώδεο 
ηνπ    
ιαδηνύ) θαζώο επίζεο θαη κε ην όηη πξνβιέπεηαη από ηελ Ννκνζεζία ηόζν γηα ηελ 
αθαίξεζε όζν θαη ηελ δηαρείξηζε ηνπ ιαδηνύ. 
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ΔΝΣΤΠΟ Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο Κιηκαηηζκνύ Φπθηώλ Σύπνπ Αληιίαο Θεξκόηεηαο 
 
ΑΤΞΧΝ ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΛΔΓΥΟΤ:..............................................................ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:......../........../........... 
 

ΙΓΙΟΚΣΗΣΗ/ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΑΣΟΜΟ: 

ΤΝΣΗΡΗΣΗ:                                                                 ΑΡ. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ:  

ΚΣΙΡΙΟ: 

ΦΤΚΣΙΚΗ ΑΠΟΓΟΗ:..........…KW (……BTU)/ ΗΛΔΚΣΡΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ:…….KW, …….Amp, ……..V                  

ΘΔΡΜΙΚΗ ΑΠΟΓΟΗ:...........KW (……BTU)/ ΗΛΔΚΣΡΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ:…….KW, …….Amp, ……..V 

(Δ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ)                  

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ:                                             ΔΙΓΟ & ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΠΙΔΣΧΝ           

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ:                                                          ΣΤΠΟ/ΜΟΝΣΔΛΟ:                                       

ΦΤΚΣΙΚΟ ΜΔΟ:……… ΠΟΟΣΗΣΑ:………Kg  GWP:……..  CO2 ηζνδ = Kg x GWP =…………….  

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ:                                          ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ: 

ΙΓΙΟΚΣΗΣΗ/ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΑΣΟΜΟ: 

  
 
Γηκεληαίνη     Δμακεληαίνη 
 
ΓΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΔ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ  
 

 

ΤΜΠΙΔΣΧΝ / ΑΝΔΜΙΣΗΡΧΝ / ΦΤΚΣΙΚΟΤ ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ 

Α/Α ΔΛΔΓΥΟ – ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΤΜΠ 1 ΤΜΠ 2 ΤΜΠ 3 ΤΜΠ 4 

1 Πίεζε .αλαξξόθεζεο (suction)     

2 Πίεζε εθηόλσζεο (discharge)     

3 Θεξκνθξαζία αλαξξόθεζεο (0C)     

4 Θεξκνθξαζία εθηόλσζεο (0C)     

5 Πίεζε Λαδηνύ πκπηεζηή (bar)     

6 Έιεγρνο ζηάζκεο ιαδηνύ θαη ρξώκαηνο 
ιαδηνύ 

    

7 Έιεγρνο γηα νπνηαλδήπνηε δηαξξνή ιαδηνύ     

8 Έιεγρνο ζεξκάζηξαο ιαδηνύ (crankcase 
heater) 

    

 ηξνθέο αλεκηζηήξσλ     

 Οπηηθόο Έιεγρνο επζπγξάκκηζεο 
αλεκηζηήξσλ  

    

 Έιεγρνο θαηάζηαζεο ςπθηηθνύ πγξνύ 
δηακέζνπ ηεο παινζπξίδαο (sight glass) 

    

 Έιεγρνο ςπθηηθνύ θπθιώκαηνο γηα 
δηαξξνέο 

    

 Έιεγρνο εθηνλσηηθήο βαιβίδαο(expansion 
valve) 
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ΗΛΔΚΣΡΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

Α/Α ΔΛΔΓΥΟ – ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΤΜΠ 1 ΤΜΠ 2 ΤΜΠ 3 ΤΜΠ 4 

1 Έληαζε ξεύκαηνο ζπκπηεζηώλ:     

 L1:     

 L2:     

 L3:     

2 Σάζε ξεύκαηνο ζπκπηεζηώλ:     

 L1:     

 L2:     

 L3:     

3 Έληαζε ξεύκαηνο αλεκηζηήξσλ: Aλ.1 Αλ.2 Αλ.1 Αλ.2 Αλ.1 Αλ.2 Αλ.1 Αλ.2 

 L1:         

 L2:         

 L3:         

4 Έιεγρνο όισλ ησλ ειεθηξηθώλ 
επαθώλ θαη ζπξκαηώζεσλ 

 
……………………………… 

 
ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΛΔΓΥΟΤ 

Γηαθόπηεο ξνήο (flow switch)  

Γηαθόπηεο πξνζηαζίαο από ππεξθόξησζε 
(thermal overload) 

 

Όξγαλα ειέγρνπ  

Γηαθόπηεο πξεζζνζηαηεο (pressure switch)  

Γηαθόπηεο ζεξκνθξαζίαο (Σthermostats)  

Γηαθόπηεο ιαδηνύ (oil pressure switch)  

 

Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο λεξνύ εμαηκηζηή  ΔΙΑΓΧΓΗ  ΔΞΑΓΧΓΗ 

0 C 0C 

Έιεγρνο πίεζεο λεξνύ ΔΙΑΓΧΓΗ  ΔΞΑΓΧΓΗ 

bar bar 

Έιεγρνο λεξνύ ζπζηήκαηνο ςύμεσο (πδξόςπθηνη ςύθηεο)  

Πύξγνο ςύμεσο, πδξόςπθηνο ζπκππθλσηήο, αληιίεο 
θπθιώκαηνο 

 

Έιεγρνο, επζπγξάκκηζε θαη ζθίμηκν ηξνραιηώλ (όπνπ 
ρξεηάδεηαη) 

 

Λίπαλζε (όπνπ ρξεηάδεηαη)  

Έιεγρνο γηα νπνηνδήπνηε αζπλήζηζην ζόξπβν  

Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο λεξνύ πύξγνπ ςύμεο  ΔΙΑΓΧΓΗ  ΔΞΑΓΧΓΗ 

0 C 0C 

 
ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΔ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 
(εθαξκόδεηαη θαη νη δηκεληαίνη έιεγρνη)        
 

 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΡΓΑΙΑ  Παξαηεξήζεηο  

Καζαξηζκόο πηεξπγίσλ κνλάδσλ ζπκπίεζεο 
(condensers)  

 

Έιεγρνο πνηόηεηαο ιαδηνύ ζπκπηεζηώλ   

΄Διεγρνο θίιηξσλ ςπθηηθώλ θπθισκάησλ  

΄Διεγρνο ειεθηξνκαγλεηηθώλ βαιβίδσλ (solenoid 
valves) θαη θαζαξηζκόο ησλ δηπιηζηώλ (strainers) 
ςπθηηθώλ κέζσλ (θύθισκα αεξίνπ) 
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 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΡΓΑΙΑ  Παξαηεξήζεηο  

΄Διεγρνο εύθακπησλ ζπλδέζεσλ, γηα ηπρόλ 
δηαξξνέο θαη ζθίμηκν ηνπο 

 

΄Διεγρνο θαη θαζαξηζκόο δηπιηζηώλ λεξνύ, 
(strainers) (θύθισκα λεξνύ) 

 

΄Διεγρνο επαθέσλ (contactors) θαη ζθίμηκν 
ειεθηξηθώλ ζπλδέζεσλ 

 

΄Διεγρνο εθθηλεηήξσλ ζπκπηεζηώλ (starters)  

΄Διεγρνο αληιηώλ θπθινθνξίαο λεξνύ θαη ξνήο 
λεξνύ  

 

΄Διεγρνο ζσιελώζεσλ θαη κνλώζεσλ  

΄Διεγρνο ζηήξημεο κεραλήκαηνο  

 
ΑΛΛΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΠΟΤ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 
 

α/α Πεξηγξαθή Κσδηθόο Σηκή 

1.    

2.    

3.    

   
ύλνιν:               € 
.......................... 

 
ΔΡΓΑΣΙΚΑ 

α/α ΄Ολνκα Θέζε ΄Χξεο Υξέσζε Οιηθό 

1.      

2.      

3.      

     
ύλνιν: 

 
€........................ 

 
ΤΝΟΛΙΚΑ ΔΞΟΓΑ                                               ΒΔΒΑΙΧΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ 
ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 
  
Δξγαηηθά: €.......................  Όλνκα πληεξεηή:...................................................…. 

 

Τιηθά:  €.......................   Τπνγξαθή & Σαπηόηεηα πληεξεηή:............................ 

 

Γηάθνξα: €......................  Ολνκα Τπεύζπλνπ ....................................................... 

 

ύλνιν: €.......................  Τπνγξαθή Τπεύζπλνπ:................................................ 

 

Αξ. Σηκνινγίνπ ................................ Ηκεξνκελία: ........../.........../............... 
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Μνλάδεο Κιηκαηηζκνύ Σύπνπ Αλεκηζηήξα ηνηρείνπ (FCU) 
 
Δμακεληαίνη έιεγρνη θαη εξγαζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο 
 
 

Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη απόδνζεο θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο (έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο / ξνήο 
αέξα θαη ζύγθξηζε κε έλδεημε από ζεξκνζηάηε ρώξνπ, έιεγρνο γηα αζπλήζηζηνπο ζνξύβνπο, 
έιεγρνο γηα ζεκάδηα δηαξξνή ςπθηηθνύ λεξνύ ή λεξνύ ζπκππθλσκάησλ θιπ). 

 
Έιεγρνο θαη θαζαξηζκόο ηνπ θίιηξνπ αέξα (αληηθαηάζηαζε θίιηξνπ αλ ρξεηάδεηαη). Γηα ηνλ 
θαζαξηζκό ηνπ θίιηξνπ αέξα, ν ζπληεξεηήο / ηερληθόο, ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεπηεί ηηο 
νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.  

 
εκείσζεηο: 

 Ο θαζαξηζκόο ησλ θίιηξσλ γίλεηαη κε ηελ ρξήζε δεζηνύ λεξνύ –ην ειάρηζην- 
ή/θαηθαηάιιεισλ ρεκηθώλ. Αθνύ ην θίιηξν ζηεγλώζεη πξηλ επαλαηνπνζεηεζεί ζηελ 
θιηκαηηζηηθή κνλάδα, θξνληίδεηαη θαη ειέγρεηαη ην εζσηεξηθό ηεο κνλάδαο πξηλ ηελ 
εγθαηάζηαζε ηνπ θίιηξνπ 
 

 Η αληηθαηάζηαζε ηνπ θίιηξνπ ελαπόθεηηαη ζηελ θξίζε ηνπ ζπληεξεηή. Χζηόζν εάλ ην 
θίιηξν, αθνύ έρεη θαζαξηζηεί, ην ρξώκα ηνπ παξακέλεη ζθνύξν θαη ε επηθάλεηα δελ είλαη 
πιένλ δηάθαλε απέλαληη ζην θώο, ην θίιηξν ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί άκεζα (Γελ 
εθαξκόδεηαη γηα θίιηξα πιελόκελνπ ηύπνπ/ κόληκα θίιηξα).  

 

 Διάρηζηε ζπρλόηεηα πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο θίιηξσλ: Πέληε (5) αιιαγέο ηελ 
πεληαεηία. (Γελ εθαξκόδεηαη γηα θίιηξα πιελόκελνπ ηύπνπ/ κόληκα θίιηξα). 
 

 Πξηλ ηελ πξόζβαζε ζηε θιηκαηηζηηθή κνλάδα, ε ειεθηξηθή παξνρή ηεο κνλάδαο ζα 
πξέπεη λα δηαθνπεί, αζθαιηζηεί θαη ζεκαηνδνηεζεί γηα ιόγνπο αζθάιεηαο. Με ην πέξαο 
ησλ εηεζίσλ ειέγρσλ θαη εξγαζηώλ ζπληήξεζεο, ε κνλάδα ζα πξέπεη λα ηεζεί ζε πιήξε 
ιεηηνπξγηά θαη λα επηβεβαησζεί ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο. ΟΙ όιεο εξγαζίεο γίλνληαη 
ζπκθώλσο ηεο θαιήο πξθηηθήο, ηεε λνκνζεζίαο θαη ησλ νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 
Έιεγρνο θαη θαζαξηόηεηα ςπθηηθνύ ζηνηρείνπ.  

 
εκείσζε: Η θαζαξηόηεηα ηνπ ςπθηηθνύ ζηνηρείνπ γίλεηαη κε ηελ ρξήζε ειεθηξηθήο 

ζθνύπαο ή/θαη πηλέινπ. ε θακία πεξίπησζε δελ δηεμάγεηαη κε πηεζκέλν αέξα. 
 

 Δμαέξσζε ηνπ ςπθηηθνύ ζηνηρείνπ κέζσ ηεο βαιβίδαο εμαέξσζεο. 

 Καζαξηόηεηα θαη έιεγρνο ηνπ ζπιιέθηε ζπκππθλσκάησλ θαη ηεο γξακκήο 
απνζηξάγγηζεο (αλ είλαη εθηθηό) γηα ηπρόλ ζεκάδηα θζνξάο, δηάβξσζεο, δεκίαο, 
δηαξξνέο λεξνύ ζπκππθλσκάησλ θιπ. 

 Έιεγρνο θαη θαζαξηόηεηα ηνπ αλεκηζηήξα θαη ηεο θηεξσηήο. ( αλ απαηηείηαη) 
 

εκείσζε: Η θαζαξηόηεηα ηνπ αλεκηζηήξα θαη ηεο θηεξσηήο γίλεηαη κε ηελ ρξήζε 
ειεθηξηθήο ζθνύπαο θαη πηλέινπ. ε θακία πεξίπησζε δελ δηεμάγεηαη κε 
πηεζκέλν αέξα. 

 

 .Έιεγρνο θαη θαζαξηόηεηα ηεο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο (ζέξκαλζεο) κε ηελ ρξήζε ειεθηξηθήο 
ζθνύπαο θαη πηλέινπ.  
 

 Έιεγρνο θαη θαζαξηόηεηα ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο (Έιεγρνο γηα ζεκάδηα θζνξάο ή 
θαθήο επαθήο ησλ ειεθηξηθώλ θαισδίσλ). 
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ΔΝΣΤΠΟ Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο Μνλάδαο Κιηκαηηζκνύ Σύπνπ Αλεκηζηήξα ηνηρείνπ 
(FCU) 
 
ΑΤΞΧΝ ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΛΔΓΥΟΤ:..............................................................ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:......../........../........... 
 

ΙΓΙΟΚΣΗΣΗ/ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΑΣΟΜΟ: 

ΤΝΣΗΡΗΣΗ:                                                                 ΑΡ. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ:  

ΚΣΙΡΙΟ: 

ΦΤΚΣΙΚΗ ΑΠΟΓΟΗ:............KW (……BTU)/ ΗΛΔΚΣΡΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ:…….KW, …….Amp, ……..V                  

ΘΔΡΜΙΚΗ ΑΠΟΓΟΗ:...........KW (………BTU)/ ΗΛΔΚΣΡΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ:…….KW, …….Amp, …..V                  

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ:                                                          ΣΤΠΟ/ΜΟΝΣΔΛΟ:                                       

ΦΤΚΣΙΚΟ ΜΔΟ:…… ΠΟΟΣΗΣΑ:……Kg  GWP:…………..  CO2 ηζνδ = Kg x GWP =…………….  

ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΡΑ: 

ΑΡΙΘΜΟ ΔΓΚΑΣΔΣΗΜΔΝΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ 

 
 
ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ  
ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΔ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ     ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ / 
ΥΟΛΙΑ 
 
Καζάξηζκα ησλ θίιηξσλ θαη αληηθαηάζηαζε 
όπνπ εθαξκόδεηαη                                        
 
Έιεγρνο γηα αζπλήζηζην ζόξπβν 
ή θξαδαζκό                                               
           
Έιεγρνο ιεηηνπξγηάο θαη απόδνζεο κνλάδαο 
 
Έιεγρνο/θαζαξηζκόο 
αληηθαηάζηαζε θίιηξνπ (όπνπ εθαξκόδεηαη) 
 
 
Έιεγρνο ειεθηξνθηλεηήξα, θαζάξηζκα θαη ιίπαλζε  
(όπνπ εθαξκόδεηαη) 
 
 
Έιεγρνο θαη θαζάξηζκα θηεξσηήο 
 
 
Έιεγρνο/θαζαξηζκνο ζσιήλσλ θαη πηεξπγίσλ  
ησλ ςπθηηθώλ θαη ζεξκαληηθώλ ζηνηρείσλ  
(coils) θαη ζπιιεθηώλ ζπκπύθλσζεο 
 
 
Έιεγρνο/θαζαξηζκνο ειεθηξηθώλ  
Θεξκαληηθώλ ζηνηρείσλ αέξα 
 
 
Έιεγρνο/θαζαξηζκα ηεο ειεθηξηθήο  
εγθαηάζηαζεο 
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Έιεγρνο ζσιελώζεσλ/κνλσζεσλ 
 
Έιεγρνο απηόκαησλ ηξηόδσλ/δηνδσλ  
βαιβίδσλ 
 
Έιεγρνο ρεηξνθίλεησλ βαιβίδσλ 
 
Έιεγρνο ζπλδέζεσλ κε αεξαγσγνύο 
 
 
 
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΠΟΤ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 
 

α/α Πεξηγξαθή Κσδηθόο Σηκή 

1.    

2.    

3.    

   
ύλνιν:               € 
.......................... 

 
ΔΡΓΑΣΙΚΑ 
 

α/α ΄Ολνκα Θέζε ΄Χξεο Υξέσζε Οιηθό 

1.      

2.      

3.      

     
ύλνιν: 

 
€........................ 

 
ΤΝΟΛΙΚΑ ΔΞΟΓΑ                                               ΒΔΒΑΙΧΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ 
ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 
  
Δξγαηηθά: €.......................  Όλνκα & Σαπηόηεηα πληεξεηή:.............................…. 

 

Τιηθά:  €.......................   Τπνγξαθή πληεξεηή:................................................. 

 

Γηάθνξα: €......................  Όλνκα Τπεύζπλνπ ...................................................... 

 

ύλνιν:  €....................... Τπνγξαθή Τπεύζπλνπ:................................................ 

 

Αξ. Σηκνινγίνπ ................................ Ηκεξνκελία: ........../.........../............... 
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Κεληξηθέο Μνλάδεο Δπεμεξγαζίαο Αέξα (AHUs)  
 
Σξηκεληαίνη έιεγρνη θαη εξγαζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο: 
 

Φίιηξα 

 Έιεγρνο/ Καζαξηζκόο/ Αληηθαηάζηαζε πξνθίιηξνπ 

 Έιεγρνο/ Καζαξηζκόο/ Αληηθαηάζηαζε θίιηξνπ ηύπνπ θαζέηαο (όπνπ εθαξκόδεηαη) 

 Έιεγρνο/ αληηθαηάζηαζε θίιηξνπ ηύπνπ ζαθνύιαο 

 Έιεγρνο/ Αληηθαηάζηαζε απόιπηνπ θίιηξνπ (όπνπ εθαξκόδεηαη) 

 Έιεγρνο ζπζηεκάησλ πξνεηδνπνίεζεο κπινθαξίζκαηνο θίιηξσλ, πξεζνζηαηώλ 
θιπ 

 
εκείσζε:  

 Πξόθηιηξα θαη θίιηξα ηύπνπ θαζέηα: Η αληηθαηάζηαζε ησλ θίιηξσλ ελαπόθεηηαη 
ζηελ θξίζε ηνπ ζπληεξεηή. Χζηόζν εάλ ην θίιηξν, αθνύ έρεη θαζαξηζηεί, ην ρξώκα 
ηνπ παξακέλεη ζθνύξν θαη ε επηθάλεηα δελ είλαη πιένλ δηάθαλε απέλαληη ζην θώο ή 
θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ε πηώζε πίεζεο (δηαθνξηθή πίεζε) είλαη κεγαιύηεξε από 
ηελ πξνθαζνξηζκέλε ηηκή, ην θίιηξν ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί άκεζα. 

 Απόιπηα θίιηξα θαη θίιηξα ηύπνπ ζαθνύια: Όπσο θαη ηα πην πάλσ θίιηξα, ε 
αληηθαηάζηαζε ηνπο ελαπόθεηηαη ζηελ θξίζε ηνπ ζπληεξεηή. Χζηόζν εάλ ε πηώζε 
πίεζεο (δηαθνξηθή πίεζε) ππεξβεί ηελ πξνθαζνξηζκέλε ηηκή, ην θίιηξν ζα πξέπεη 
λα αληηθαηαζηαζεί άκεζα.  

 Διάρηζηε ζπρλόηεηα πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο θίιηξσλ: Σνπιάρηζηνλ κία (1) 
θνξά  ην ρξόλν ή όηαλ ππεξβεί ηε πξνθαζνξηζκέλε ηηκή πηώζεο πίεζεο πνπ δίδεη ν 
θαηαζθεπαζηήο. 

 
 Ικάληεο 
 

 Έιεγρνο αθεξαηόηεηαο ηκάληα 

 Έιεγρνο ηάζεο ηκάληα θαη ζύζθημε αλ απαηηείηαη  
 

 εκείσζε:  

 Η αληηθαηάζηαζε ησλ ηκάλησλ ελαπόθεηηαη ζηελ θξίζε ηνπ ζπληεξεηή. Χζηόζν εάλ 
ν ηκάληαο παξνπζηάζεη ζεκάδηα θζνξάο ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί άκεζα. 

 Διάρηζηε ζπρλόηεηα πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο ηκάλησλ: Πέληε (5) αιιαγέο ηελ 
πεληαεηία. 

 
 Ηιεθηξνινγηθό ζύζηεκα ειέγρνπ 
 

 Έιεγρνο ειεθηξηθώλ ζπλδέζεσλ θαη πηλάθσλ 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ζπζηεκάησλ έιεγρνπ 
 

Έιεγρνο απόδνζεο  
 

 Θεξκνθξαζία ρώξνπ 

 Τγξαζία ρώξνπ 

 Θεξκνθξαζία εηζόδνπ λεξνύ 

 Θεξκνθξαζία εμόδνπ λεξνύ 
 
Δηήζηνη έιεγρνη θαη εξγαζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο: 
 

Ηιεθηξνθηλεηήξαο/αλεκηζηήξαο  
 

 Έιεγρνο ειεθηξνθηλεηήξα/ ιίπαλζε 

 Έιεγρνο θαη θαζαξηζκόο αλεκηζηήξα 

 Έιεγρνο ειαζηηθώλ ζπλδέζεσλ 

 Έιεγρνο άμνλα θαη ξνπιεκάλ 

 Λίπαλζε, έιεγρνο θαη θαζάξηζκα θηεξσηήο 
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 Έιεγρνο ηκάληα θαη επζπγξάκκηζε ηξνραιηώλ 

 Έιεγρνο εδξάλσλ απνξξόθεζεο θξαδαζκώλ 
 

Μνλάδα & ηνηρεία  
 

 Καζάξηζκα θαη απνιύκαλζε εζσηεξηθνύ κέξνπο 

 Έιεγρνο/Καζαξηζκόο ζσιήλσλ θαη πηεξπγίσλ ησλ ςπθηηθώλ θαη ζεξκαληηθώλ 
ζηνηρείσλ (Coils) θαη ζπιιεθηώλ ζπκπύθλσζεο 

 Έιεγρνο/ Καζαξηζκόο ειεθηξηθώλ ζεξκαληηθώλ ζηνηρείσλ αέξα 

 Έιεγρνο/ Λίπαλζε δηαθξαγκάησλ (Dampers) ιεηηνπξγίαο (Υεηξνθίλεησλ θαη 
απηόκαησλ) 

 Έιεγρνο ησλ «Back Pressure louvers» 

 Έιεγρνο/ Λίπαλζε ησλ δηαθξαγκάησλ θσηηάο (Fire Dampers) 

 Έιεγρνο ζηήξημεο κεραλήκαηνο 

 Έιεγρνο ζπλδέζεσλ κε αεξαγσγνύο 
 
 σιελώζεηο/κνλώζεηο  
 

 Έιεγρνο ζσιελώζεσλ/ κνλώζεσλ 

 Έιεγρνο απηόκαησλ ηξίνδσλ/ δίνδσλ βαιβίδσλ 

 Έιεγρνο ρεηξνθίλεησλ βαιβίδσλ 
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ΔΝΣΤΠΟ Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Αέξα (AHU) 
 
ΑΤΞΧΝ ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΛΔΓΥΟΤ:..............................................................ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:......../........../........... 
 

ΙΓΙΟΚΣΗΣΗ/ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΑΣΟΜΟ: 

ΤΝΣΗΡΗΣΗ:                                                                 ΑΡ. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ:  

ΚΣΙΡΙΟ:………………………………………………………. 

ΡΟΗ ΑΔΡΑ ΠΑΡΟΥΗ:.....................Μ3/Hr              ΣΑΘΔΡΗ /ΜΔΣΑΒΛΗΣΗ:.................................... 
 
ΡΟΗ ΑΔΡΑ ΔΠΙΣΡΟΦΗ:.................Μ3/Hr           ΣΑΘΔΡΗ /ΜΔΣΑΒΛΗΣΗ:.................................... 
 

ΑΝΔΜΙΣΗΡΑ ΠΑΡΟΥΗ-ΣΤΠΟ:..............…  ΜΟΣΔΡ ΗΛΔΚΣΡΙΚΑ :…….KW, …….Amp, ……..V                  

ΑΝΔΜΙΣΗΡΑ ΔΠΙΣΡΟΦΗ-ΣΤΠΟ:.........…  ΜΟΣΔΡ ΗΛΔΚΣΡΙΚΑ :…….KW, …….Amp, ……..V                  

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ:……………………………… 

ΣΤΠΟ/ΜΟΝΣΔΛΟ:…………………………….. 

ΦΤΚΣΙΚΟ ΣΟΙΥΔΙΟ: ΣΤΠΟ…………….…../………..KW  

ΘΔΡΜΙΚΟ ΣΟΙΥΔΙΟ: ΣΤΠΟ………………../…….….KW 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ:…………………………….  

 
 
Σξηκεληαίνη       Δηήζηνη  
 
 
ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ  
ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΔ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ    ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ / ΥΟΛΙΑ 
 
Έιεγρνο/ Καζαξηζκόο/ Απνιύκαλζε 
Αληηθαηάζηαζε πξνθίιηξνπ 
 
Έιεγρνο/ Καζαξηζκόο/ Απνιύκαλζε / Αληηθαηάζηαζε  
θίιηξνπ ηύπνπ θαζέηαο (όπνπ εθαξκόδεηαη) 
 
 
Έιεγρνο/ αληηθαηάζηαζε θίιηξνπ ηύπνπ ζαθνύιαο 
 
 
Έιεγρνο/ Αληηθαηάζηαζε απόιπηνπ θίιηξνπ 
 (όπνπ εθαξκόδεηαη) 
 
Έιεγρνο ζπζηεκάησλ πξνεηδνπνίεζεο  
κπινθαξίζκαηνο θίιηξσλ, πξεζνζηαηώλ θιπ 
 
 
Έιεγρνο αθεξαηόηεηαο ηκάληα 
 
 
Έιεγρνο ηάζεο ηκάληα θαη ζύζθημε αλ απαηηείηαη  
 
 
Έιεγρνο ειεθηξηθώλ ζπλδέζεσλ θαη πηλάθσλ 
 
 
Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ζπζηεκάησλ έιεγρνπ 
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Έιεγρνο Θεξκνθξαζία ρώξνπ……………………..oC 
 
 
Έιεγρνο Θεξκνθξαζία εηζόδνπ λεξνύ  …………..oC 
 
Έιεγρνο Θεξκνθξαζία εμόδνπ λεξνύ ………...…..oC 
 
 
Έιεγρνο Τγξαζία ρώξνπ 
 

ΔΣΗΙΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΔ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ        
(εθαξκόδνληαη θαη νη ηξηκεληαίνη έιεγρνη) 
          ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ / ΥΟΛΙΑ 
 
Ηιεθηξνθηλεηήξαο/αλεκηζηήξαο  
 
Έιεγρνο θαη ιίπαλζε ειεθηξνθηλεηήξα 
 
 
Έιεγρνο, θαζαξηζκόο θαη απνιύκαλζε αλεκηζηήξα 
 
 
Έιεγρνο ειαζηηθώλ ζπλδέζεσλ 
 
 
Έιεγρνο άμνλα θαη ξνπιεκάλ 
 
Έιεγρνο, ιίπαλζε, θαη θαζάξηζκα θηεξσηήο 
 
 
Έιεγρνο ηκάληα θαη επζπγξάκκηζε ηξνραιηώλ 
 
 
Έιεγρνο εδξάλσλ απνξξόθεζεο θξαδαζκώλ 
 
 
Μνλάδα & ηνηρεία  
 
 
Καζάξηζκα θαη απνιύκαλζε εζσηεξηθνύ κέξνπο 
 
Έιεγρνο/Καζαξηζκόο ζσιήλσλ θαη πηεξπγίσλ  
ησλ ςπθηηθώλ θαη ζεξκαληηθώλ ζηνηρείσλ (Coils)  
θαη ζπιιεθηώλ ζπκπύθλσζεο 
 
 
Έιεγρνο/ Καζαξηζκόο ειεθηξηθώλ ζεξκαληηθώλ 
 ζηνηρείσλ αέξα 
 
Έιεγρνο/ Λίπαλζε δηαθξαγκάησλ (Dampers)  
ιεηηνπξγίαο (Υεηξνθίλεησλ θαη απηόκαησλ) 
 
Έιεγρνο ησλ «Back Pressure louvers» 
 
 
Έιεγρνο/ Λίπαλζε ησλ δηαθξαγκάησλ θσηηάο  
(Fire Dampers) 
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Έιεγρνο ζηήξημεο κεραλήκαηνο 
 
Έιεγρνο ζπλδέζεσλ κε αεξαγσγνύο 
 
 
σιελώζεηο/κνλώζεηο  
 
 
Έιεγρνο ζσιελώζεσλ/ κνλώζεσλ 
 
Έιεγρνο απηόκαησλ ηξίνδσλ/ δίνδσλ βαιβίδσλ 
 
 
Έιεγρνο ρεηξνθίλεησλ βαιβίδσλ 
 
 
 
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΠΟΤ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 
 

α/α Πεξηγξαθή Κσδηθόο Σηκή 

1.    

2.    

3.    

   
ύλνιν:    € .......................... 

ΔΡΓΑΣΙΚΑ 
 

α/α ΄Ολνκα Θέζε ΄Χξεο Υξέσζε Οιηθό 

1.      

2.      

3.      

     
ύλνιν: 

 
€........................ 

 
ΤΝΟΛΙΚΑ ΔΞΟΓΑ                                               ΒΔΒΑΙΧΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ 
ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 
  
Δξγαηηθά: €.......................  Όλνκα πληεξεηή & Σαπηόηεηα:.................................. 

 

Τιηθά:  €.......................   Τπνγξαθή πληεξεηή:.................................................. 

 

Γηάθνξα: €......................  Όλνκα Τπεύζπλνπ ....................................................... 

 

ύλνιν: €.......................  Τπνγξαθή Τπεύζπλνπ:................................................ 

 

Αξ. Σηκνινγίνπ ................................ Ηκεξνκελία: ........../.........../............... 
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Μνλάδεο θιηκαηηζκνύ Διέγρνπ Τγξαζίαο / Θεξκνθξαζίαο (CCUs) 
 
Σξηκεληαίνη έιεγρνη θαη εξγαζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο: 
 
 Δζσηεξηθή Μνλάδα: 
 

 Έιεγρνο απξόζθνπηεο ιεηηνπξγίαο αλεκηζηήξα ρσξίο θξαδαζκνύο θαη αζπλήζηζηνο 
ζνξύβνπο 
 

 Έιεγρνο, θαζάξηζκα θαη απνιύκαλζε θίιηξσλ αλ απαηηείηαη 
 

 Έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο κέζσ ηεο κνλάδαο ειέγρνπ (ιπρλίεο 
ιεηηνπξγίαο,  
εηδνπνίεζε ζθάικαηνο θιπ) 
 

 Έιεγρνο ηεο ζπζθεπήο δηαηήξεζεο πγξαζίαο 
 

 Πξόζβαζε ζηε κνλάδα θαη έιεγρνο θπιίλδξνπ παξαγσγήο πγξαζίαο θαη θαζάξηζκα 
αιάησλ από ηα ειεθηξόδηα, όπνπ εθαξκόδεηαη, ή αιιαγή κε θαηλνύξγην θύιηλδξν 
 

 Καζάξηζκα ηεο γξακκήο, ηεο βαιβίδαο θαη ηνπ ζπιιέθηε ζπκππθλσκάησλ 
 

 Καζάξηζκα ηεο γξακκήο θαη ηεο βαιβίδαο παξνρήο λεξνύ (θαη θίιηξνπ αλ ππάξρεη) 
 

 Έιεγρνο θαη θαζάξηζκα ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο θαη ζύζθημε όισλ ησλ επαθώλ 
αλ απαηηείηαη 
 

 Έιεγρνο θπθιώκαηνο ςπρξνύ λεξνύ (αλ εθαξκόδεηαη) 
 

 Έιεγρνο ςπθηηθνύ θπθιώκαηνο  
 
εκείσζε: Διάρηζηε ζπρλόηεηα πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο θίιηξσλ: Οθηώ (8) αιιαγέο 

ηελ πεληαεηία ή αλαιόγσο ζπζηάζεσλ ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 
 Δμσηεξηθή Μνλάδα: 
 

 Έιεγρνο, θαζάξηζκα θαη απνιύκαλζε ηνπ ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο (condenser)  
 

 Καζάξηζκα ησλ ειεθηξηθώλ / ειεθηξνληθώλ εμαξηεκάησλ από ηελ ζθόλε 
 

 Έιεγρνο θαη ζύζθημε όισλ ησλ ειεθηξηθώλ / ειεθηξνληθώλ ζπλδέζεσλ  
 

 Έιεγρνο γηα αζπλήζηζην ζόξπβν ή θξαδαζκό  
 

 Λίπαλζε (αλ εθαξκόδεηαη) θαη θαζάξηζκα ηνπ αλεκηζηήξα 
 

 Έιεγρνο ζηήξημεο ηεο κνλάδαο 
 

 Έιεγρνο γηα ζθνπξηαζκέλα ζεκεία 
 

 Έιεγρνο ζσιελώζεσλ θαη κνλώζεσλ 
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ΔΝΣΤΠΟ Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο Μνλάδαο Κιηκαηηζκνύ Διέγρνπ  Θεξκνθξαζίαο θαη 
Τγξαζίαο (CCU)  
 

ΙΓΙΟΚΣΗΣΗ/ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΑΣΟΜΟ: 

ΤΝΣΗΡΗΣΗ:                                                                 ΑΡ. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ:  

ΚΣΙΡΙΟ: 

ΡΟΗ ΑΔΡΑ:.....................Μ3/Hr                   ΣΑΘΔΡΗ /ΜΔΣΑΒΛΗΣΗ:.................................... 

ΦΤΚΣΙΚΗ ΑΠΟΓΟΗ:..........…KW (………BTU)/ΗΛΔΚΣΡΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ:…..KW, …….Amp, ……..V                  

ΘΔΡΜΙΚΗ ΑΠΟΓΟΗ:...............KW (……………BTU)/ ΗΛΔΚΣΡΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ:…….KW, …….Amp, 
……..V                  

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ:                                                          ΣΤΠΟ/ΜΟΝΣΔΛΟ:                                       

ΦΤΚΣΙΚΟ ΜΔΟ:…… ΠΟΟΣΗΣΑ:………Kg  GWP:………..  CO2 ηζνδ = Kg x GWP =…………….  

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ:                                 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ: 

 
 
ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ                        ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ / ΥΟΛΙΑ 
 
Δζσηεξηθή Μνλάδα: 
 
Έιεγρνο απξόζθνπηεο ιεηηνπξγίαο αλεκηζηήξα  
ρσξίο θξαδαζκνύο θαη αζπλήζηζηνο ζνξύβνπο 
 
 
Έιεγρνο, θαζάξηζκα θαη απνιύκαλζε θίιηξσλη 
 
 
Έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο κέζσ  
ηεο κνλάδαο ειέγρνπ  
 
 
Έιεγρνο ηεο ζπζθεπήο δηαηήξεζεο πγξαζίαο 
 
 
Πξόζβαζε ζηε κνλάδα θαη έιεγρνο θπιίλδξνπ  
παξαγσγήο πγξαζίαο θαη θαζάξηζκα αιάησλ από  
ηα ειεθηξόδηα, όπνπ εθαξκόδεηαη,  
ή αιιαγή κε θαηλνύξγην θύιηλδξν 
 
 
Καζάξηζκα ηεο γξακκήο, ηεο βαιβίδαο θαη ηνπ  
ζπιιέθηε ζπκππθλσκάησλ 
 
 
Καζάξηζκα ηεο γξακκήο θαη ηεο βαιβίδαο 
 παξνρήο λεξνύ 
 
 
Έιεγρνο θαη θαζάξηζκα ηεο ειεθηξηθήο  
εγθαηάζηαζεο θαη ζύζθημε όισλ ησλ επαθώλ  
αλ απαηηείηαη 
 
Έιεγρνο θπθιώκαηνο ςπρξνύ λεξνύ  
(αλ εθαξκόδεηαη) 
 
Έιεγρνο ςπθηηθνύ θπθιώκαηνο  
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Δμσηεξηθή Μνλάδα: 
 
Έιεγρνο, θαζάξηζκα θαη απνιύκαλζε ηνπ  
ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο (condenser)  
 
Καζάξηζκα ησλ ειεθηξηθώλ / ειεθηξνληθώλ  
εμαξηεκάησλ από ηελ ζθόλε 
 
Έιεγρνο θαη ζύζθημε όισλ ησλ ειεθηξηθώλ  
θαη ειεθηξνληθώλ ζπλδέζεσλ  
 
Έιεγρνο γηα αζπλήζηζην ζόξπβν ή θξαδαζκό  
Λίπαλζε (αλ εθαξκόδεηαη), θαζάξηζκα  
θαη απνιύκαλζε ηνπ αλεκηζηήξα 
 
Έιεγρνο ζηήξημεο ηεο κνλάδαο 
 
Έιεγρνο γηα ζθνπξηαζκέλα ζεκεία 
 
Έιεγρνο ζσιελώζεσλ θαη κνλώζεσλ 
 
Έιεγρνο θαη θαηαγξαθή ησλ πην θάησ ζηνηρείσλ: 
 
      (α) Σάζε Λεηηνπξγίαο 
            Φάζε                 Volts                      Φάζε                     Volts    

            R - N              ................                   R - S                ...................                         

            S - N              ................                   R - T                ................... 

            T - N              .................                  S - T                 .................... 

      (β) Έληαζε Ρεύκαηνο 
                                        R                                 S                              T 
            Amperes:     …...............                 ...................               ................... 
 
      (γ)  Πηέζεηο (Να κεηξνύληαη όηαλ ε εμσηεξηθή κνλάδα βξίζθεηαη ζε πιήξε θόξηηζε) 
             Καηάζιηςεο: ……..………. bar          Αλαξξόθεζεο: ……………… bar 
 
      (δ)  Θεξκνθξαζίεο 
             Θεξκνθξαζία εηζόδνπ αέξα ζην ζπκππθλσηή (Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο) : ..............νC  
 
             Θεξκνθξαζία εμόδνπ αέξα από ην ζπκππθλσηή: ..............................................................νC   

 
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΠΟΤ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 
 

α/α Πεξηγξαθή Κσδηθόο Σηκή 

1.    

2.    

3.    

  ύλνιν:    € .......................... 

ΔΡΓΑΣΙΚΑ 
 

α/α ΄Ολνκα Θέζε ΄Χξεο Υξέσζε Οιηθό 

1.      

2.      

3.      

    ύλνιν: €........................ 
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ΤΝΟΛΙΚΑ ΔΞΟΓΑ                                               ΒΔΒΑΙΧΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ 
ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 
  
Δξγαηηθά: €.......................  Όλνκα πληεξεηή & Σαπηόηεηα........................ 

 

Τιηθά:  €.......................   Τπνγξαθή πληεξεηή:................................................. 

 

Γηάθνξα: €......................  Όλνκα Τπεύζπλνπ ........................................... 

 

ύλνιν: €.......................  Τπνγξαθή Τπεύζπλνπ:........................ 

 

Αξ. Σηκνινγίνπ ................................ Ηκεξνκελία: ........../.........../............... 
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Απηόλνκεο Κεληξηθέο Μνλάδεο Κιηκαηηζκνύ Σύπνπ Αληιίαο Θεξκόηεηαο (PACKAGE UNITS) 
 
Σξηκεληαίνη Έιεγρνη θαη εξγαζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο: 
 

 Έιεγρνο ηνπ επηπέδνπ ηνπ ιαδηνύ ησλ ζπκπηεζηώλ. Δάλ δηαπηζησζεί δηαξξνή θαη 
απώιεηα ηόηε γίλνηαη δηαδηθαζίεο ζπκπιήξσζεοή αλαπιήξσζεο πάληνηε ζπκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπηαζηή θαη ηεο Ννκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ηε δηαρείξεζε ησλ όπνησλ 
απνβιήησλ. 

 ηακάηεκα ηνπ ζπκπηεζηή θαη έιεγρνο ηεο ζηεγαλόηεηαο ηνπ άμνλα γηα δηαξξνή ιαδηνύ. 
Δάλ ππάξρεη, ειέγμεηε ηε ζηεγλόηεηα κε έλαλ αληρλεπηή δηαξξνώλ ςπθηηθνύ κέζνπ. 
Έιεγρνο γηα άιια νξαηά ζεκεία δηαξξνώλ. 

 Έιεγρνο ειεθηξηθήο ηάζεο ιεηηνπξγίαο γηα θάζε θάζε. 

 Έιεγρνο έληαζεο ξεύκαηνο ηνπ ζπκπηεζηή. 

 Έιεγρνο ζεξκαληήξα πεξηβιήκαηνο ζηξνθάινπ/ δησζηήξα (crankcase heater). 

 Έιεγρνο θαη θαηαγξαθή πίεζεο ςπθηηθώλ κέζσλ ζηελ αλαξόθεζε (Υακειή πιεπξά LP) 
θαη ζηελ Δθηόλσζε (Φειή Πιεπξά HP). 

 Έιεγρνο ςπθηηθνύ πγξνύ κέζσ ηνπ γπαιηνύ επηζεώξεζεο. 

 Έιεγρνο θαη θαηαγξαθή ηεο ζεξκνθξαζίαο αλαξξόθεζεο αεξίνπ θαη ζεξκνθξαζίαο εμόδνπ 
από εμαηκηζηή (evaporator) κε ζθνπό ηε δηαπίζησζε θαηάιιειεο ππεξζέξκαλζεο 
(superheat). 

 Έιεγρνο θαη θαηαγξαθή έληαζεο ξεύκαηνο ησλ θηλεηήξσλ ησλ αλεκηζηήξσλ ησλ 
ζπκππθλσηώλ. Έιεγρνο ζνξύβνπ ξνπιεκάλ θηλεηήξσλ. 

 Έιεγρνο όισλ ησλ ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο. 

 Έιεγρνο όισλ ησλ ειεθηξηθώλ επαθώλ ησλ εθθηλεηώλ. 

 Έιεγρνο ησλ βαιβίδσλ εθηόλσζεο. 

 Έιεγρνο θαη θαηαγξαθή ηεο ηαρύηεηαο ησλ αλεκηζηήξσλ ησλ ζπκππθλσηώλ. 

 Λίπαλζε ησλ ξνπιεκάλ ησλ θηλεηήξσλ ησλ αλεκηζηήξσλ ησλ ζπκππθλσηώλ (αλ 
ρξεηαζηεί). Οη πξνδηαγξαθέο ιηπαληηθώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνύλ. 

 Έιεγρνο ηεο έληαζεο θαη ηεο επζπγξάκκηζεο ησλ ηκάλησλ αλεκηζηήξσλ (αλ απαηηείηαη).  

 Έιεγρνο θαη ζθίμηκν ησλ ηξνραιηώλ ησλ αλεκηζηήξσλ. Πξηλ ην ζθίμηκν ζα πξέπεη λα 
πξνεγεζεί επζπγξάκκηζε. 

 
Δμακεληαία Έιεγρνη θαη εξγαζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο: 
 

 Δθηέιεζε όισλ ησλ κεληαίσλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ. 

 Έιεγρνο θαη θαηαγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ιαδηνύ ησλ ζπκπηεζηώλ. 

 Έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο ησλ θαζεηώλ θίιηξνπ αθαίξεζεο πγξαζίαο (filter drier cartridges). 

 θίμηκν όισλ ησλ ειεθηξηθώλ ζπλδέζεσλ. 

 Έιεγρνο ησλ επαθώλ ησλ θηλεηήξσλ ησλ αλεκηζηήξσλ θαη ησλ εθθηλεηώλ ησλ 
ζπκπηεζηώλ. 

 Έιεγρνο θαη θαζαξηζκόο ησλ πηεξπγίσλ ησλ ζπκππθλσηώλ. Έιεγρνο ησλ ζσιελώζεσλ 
ησλ ζπκππθλσηώλ θαη θαζαξηζκόο (αλ απαηηείηαη). 

 Έιεγρνο ησλ αλεκηζηήξσλ θαη ησλ κνλσηώλ δόλεζεο θαη ζηεξέσζε (αλ απαηηείηαη). 

 Έιεγρνο ηεο ζηεγαλόηεηαο ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο βαιβίδαο (solenoid valve) ζηελ πγξή 
γξακκή. Καζαξηζκόο ηνπ θίιηξνπ ςπθηηθνύ κέζνπ (refrigerant strainer).  

 Έιεγρνο ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο ηεο κνλάδαο γηα δηαπίζησζε ηεο νξζόηεηαο ηνπο (γηα 
ζθνπνύο ζύγθξηζεο κπνξεί λα γίλεη ζύγθξηζε κε βαζκνλνκεκέλα όξγαλα κέηξεζεο). 
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Γηαδηθαζίεο Δθηέιεζεο Δξγαζηώλ πληήξεζεο 

ΓΟΚΙΜΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΧΗ ΦΤΚΣΙΚΟΤ ΜΔΟΤ ΣΟ ΣΤΣΗΜΑ 
 
Έιεγρνο γηα δηαξξνέο: 
 
Η αλίρλεπζεο, πξέπεη λα είλαη πνιύ επαίζζεηεο. Σέζζεξηο (4) κέζνδνη ζπζηήλνληαη: 
 

 Οπηηθναθνπζηηθόο. 

 Αληρλεπηήο δηαξξνώλ θαλώλ αινγνληδίσλ. 

 Ηιεθηξνληθόο αληρλεπηήο δηαξξνώλ Ηιεθηξνληθόο αληρλεπηήο δηαξξνώλ. 

 απνπληά. 
 
Καηά ηε ρξεζηκνπνίεζε ελόο ειεθηξνληθνύ αληρλεπηή δηαξξνώλ, ειαρηζηνπνηήζηε ηα ξεύκαηα κε 
ηνλ απνθιεηζκό ησλ αλεκηζηήξσλ ή άιισλ ζπζθεπώλ πνπ πξνθαινύλ ηε κεηαθίλεζε αέξα. Πάληα 
ηνπνζεηείηε ηνλ αηζζεηήξα θάησ από ηελ πηζαλή δηαξξνή. Κηλήζηε ηελ άθξε αξγά. 
 
Η δνθηκή πξέπεη λα πεξηιάβεη όια ηα άιια κέξε πνπ θέξνπλ ην ςπθηηθό κέζν. 
 
Δπηζθεπή δηαξξνώλ: 
 

 Αθαηξέζηε ην ςπθηηθό κέζν από εθείλν ην ηκήκα (ή από ην πιήξεο ζύζηεκα ζε κεξηθέο  
πεξηπηώζεηο). 

 Διέγμηε ηελ πίεζε θαη εμαζθαιίζηε όηη είλαη κεδέλ. (Σν ζύζηεκα δελ πξέπεη λα είλαη ππό 
πίεζε ή θελό).ή ππό ειεθηξνινγηθή παξνρή 

 Αληηθαηαζηήζηε νπνηνδήπνηε ειαηησκαηηθό ηκήκα, θαζαξίζηε θαη ζπλαξκνινγήζηε. 

 Δάλ κηα ζπγθνιιεκέλε έλσζε δηαξξέεη ζα πξέπεη λα απνζπλαξκνινγεζεί θαη 
επαλαζπλαξκνινγεζεί ζπκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Καηαζθεπαζηή θαζώο θαη ηηο 
Ννκνζεζίαο ηνπ εθάζηνηε Κξάηνπο Δπαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία αλίρλεπζεο δηαξξνήο. 

 Απνθύγεηε λα ζεξκαίλεηε θαηά ηελ απνζπλαξκνιόγεζε άιια ηκήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Πνηέ κελ ζεξκαίλεηαη ην θίιηξν αθαίξεζεο πγξαζίαο. 
 
Κέλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο: 
 

 Όηαλ έλα ζύζηεκα θξηζεί όηη πξέπεη λα αλνηρζεί γηα νπνηαδήπνηε επηζθεπή 
πξνεγνπκέλσο πξέπεη λα εθθελσζεί εληειώο γηα λα αλαηξεζεί ν αέξαο θαη ε πγξαζία, 
όπσο επίζεο θαη ε ειεθξηηθή ηνπ παξνρή λα θιείζεη 

 Αθόηνπ δηαπηζηώλεηαη όηη ην ζύζηεκα έρεη ζηεγαλνπνηεζεί, αθαηξέζηε όιν ηνλ αέξα θαη 
ηελ πγξαζία από ην ζύζηεκα ρξεζηκνπνηώληαο κηα αληιία θελνύ. 

 πλδέζηε κηα ζπζθεπή κέηξεζεο θελνύ. Αλνίμηε θαη ηηο βαιβίδεο θαηάζιηςεο θαη 
αλαξξόθεζεο θαη δεκηνπξγείζηε θελό ζην όιν ζύζηεκα ζε πηέζεηο ζπκθσλα κε ηνπ 
Γηεζλείο θαλνληζκνύο 

 βήζηε ηελ αληιία (θιείζηε ηε βαιβίδα). Κάλεηε κηα κέηξεζε έλα ιεπηό κεηά από ην 
θιείζηκν ηεο αιβίδαο θαη κηα άιιε κέηξεζε 30 ιεπηά αξγόηεξα. Δάλ δελ ππάξρεη θακία 
άλνδνο πίεζεο δείρλεη όηη, ην ζύζηεκα είλαη ζηεγαλό θαη είλαη ειεύζεξν πγξαζίαο. 

  ε πεξίπησζε έλδεημεο κεδέλ (0) ηόηε ζην ζύζηεκα ππάξρεη δηαξξνή αθνινπζνιπληαη νη 
δηαδηθαέο επηζθεπήο δηαξξνώλ, θέλσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 
 
Έιεγρνο ηεο επάξθεηαο ςπθηηθνύ αεξίνπ:  
 
Δπάξθεηα ηνπ ςπθηηθνύ πιηθνύ θαζνξίδεηαη ΜΟΝΟ κε αλάθηεζε θαη δύγηζκα ηνπ ςπθηηθνύ.  
Γηα δηαθξίβσζε ηεο αθξηβήο πνζόηεηαο ηνπ ςπθηηθνύ ζην ζύζηεκα (πξίλ ή κεηά από εξγαζίεο 
επηδηνξζσζεο ζην ζύζηεκα) γίλεηαη όηαλ δηαπηζησζεί απώιεηα  ζην ζύζηεκα θαη γίλεηαη κε ην 
κεράλεκα ζε κε ιεηηνπξγεία θαη ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο αζθαιείεο θαη όπσο νξίδεηαη ζηελ 
λνκνζεζία 
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Πιήξσζε κε ςπθηηθό αέξην: ΠΑΝΣΑ ΤΜΦΧΝΧ ΣΗ Ννκνζεζίαο, & νδεγία ηνπ θαηαζθεπαζηή  
 

Πιήξσζε ζηελ πιεπξά ρακειήο πίεζεο (Low side charging) 
 

Μηθξέο πνζόηεηεο ςπθηηθνύ κέζνπ κπνξνύλ λα πξνζηεζνύλ ζην ζύζηεκα ζηελ πγξή θάζε 
κέζσ ηνπ backseat port ηεο βαιβίδαο αλαξξόθεζεο. 

 

 πλδέζηε ηνλ θύιηλδξν ςπθηηθνύ κέζνπ επάλσ ζηελ δπγαξηά.κε ηελ εηδηθή ζπζθεπή 
ζπκπιήξσζεο (καλνκεηξηθά ξνιόγηα). 

 Μέζσ ησλ βαιβίδσλ ζιίςεο & αλαξξόθεζεο ζα πξέπεη λα θελσζεί ε γξακκή 
πιήξσζεο πξνηνύ γίλεη ε ζύζθημε ηεο ζύλδεζεο ηεο βαιβίδαο. 

 Ξεθηλήζηε ην ζπκπηεζηή, αλνίμηε ηε βαιβίδα ηνπ θπιίλδξνπ ηνπ ςπθηηθνύ κέζνπ θαη 
κέζσ ησλ καλνκεηξηθώλ ξνινγηώλ βάιηε δπγηζκέλε ηελ νξζή πνζόηεηα ςπθηηθνύ 
κέζνπ ζε πγξή κνξθή (αλά ηαθηά δηαζηήκαηα αλ ρξεηαζηεί) 

 Ο ηερληθόο ζπληήξεζεο πξέπεη λα είλαη παξώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκπιήξσζεο. 

 Μεηά ην πέξαο ηεο ζπκπιήξσζεο ςθηηθνύ κέζνπ , ε πνζόηεηα πνπ ππάξρεη κέζα ζηα 
καλόκεηξα πξέπεη λα εηζαρζεί ζην ζύζηεκα (κέζσ ηεο βαιβίδαο αλαξόθεζεο) θαη 
αθήλεηαη ην ζύζηεκα ζε ιεηηνπξγεία. 

 
 

(β) Πιήξσζε ζηελ πιεπξά ςειήο πίεζεο (high side charging). ΠΑΝΣΑ ΤΜΦΧΝΧ ΣΗ 
Ννκνζεζίαο, & νδεγία ηνπ θαηαζθεπαζηή 

 

 Πνζόηεηεο ςπθηηθνύ κέζνπ κπνξνύλ λα πξνζηεζνύλ ζην ζύζηεκα ζηελ πγξή θάζε 
ηνπ. Η δηαδηθαζία γίλεηαη ΠΑΝΣΑ κε ηνπο θαλόλεο θαιήο πξαθηηθήο, ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή θαη από πξνζσπηθό πηζηνπνηεκέλν θαη πξνζνληνύρν.  

 
 
εκείσζε: Όιεο νη απαξαίηεηεο πνζόηεηεο ςπθηηθώλ κέζσλ ζα πξνκεζεύνληαη από ηνλ 

Αλάδνρν. Αλαιόγσο ηεο πεξίπησζεο ζα γίλνληαη νη απαξαίηεηεο δηεπζεηήζεηο γηα 
πιεξσκέο 

 
 
ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΧΗ ΛΑΓΙΟΤ  
(ΠΑΝΣΑ ΤΜΦΧΝΧ ΣΗ Ννκνζεζίαο, & νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή) 
 
Έιεγρνο ηεο πεξίζζεηαο ιαδηνύ: 
 

 Διέγμηε ην επίπεδν ιαδηνύ όηαλ ιεηηνπξγεί ν ζπκπηεζηήο. 

 Πξνζζέζηε ή αθαηξέζηε ην επηπιένλ ιάδη εάλ είλαη απαξαίηεην. ζπκθώλσο ησλ 
νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 Γεληθώο δελ αθαηξείηε νύηε πξνζζέηεηαη ιάδη εθηόο ζηελ πεξίπησζε εύξεζεο 
απώιεηαο. 

 
Πξνζζήθε ηνπ ιαδηνύ ζην ζπκπηεζηή. 
 

 Θα πξέπεη λα αθνινπζεζνύλ νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή (θαη ζε ζρέζε κε ην ημώδεο 
ηνπ    
ιαδηνύ) θαζώο επίζεο θαη κε ην όηη πξνβιέπεηαη από ηελ Ννκνζεζία ηόζν γηα ηελ 
αθαίξεζε όζν θαη ηελ δηαρείξηζε ηνπ ιαδηνύ. 

 
εκείσζε: Όιεο νη απαξαίηεηεο πνζόηεηεο ιηπαληηθώλ ζα πξνκεζεύνληαη από ηνλ Αλάδνρν. 
                      Αλαιόγσο ηεο πεξίπησζεο ζα γίλνληαη νη απαξαίηεηεο δηεπζεηήζεηο γηα πιεξσκέο 
 
Αθαίξεζε επηπιένλ πνζόηεηαο ιαδηνύ 
 

 Θα πξέπεη λα αθνινπζεζνύλ νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή (θαη ζε ζρέζε κε ην ημώδεο 
ηνπ    
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ιαδηνύ) θαζώο επίζεο θαη κε ην όηη πξνβιέπεηαη από ηελ Ννκνζεζία ηόζν γηα ηελ 
αθαίξεζε όζν θαη ηελ δηαρείξηζε ηνπ ιαδηνύ. 
 

 
ΔΠΟΥΙΑΚΗ ΓΙΑΚΟΠΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Ή/ΚΑΙ ΞΔΚΙΝΗΜΑ  (Όπνπ εθαξκόδεηαη) 
 
Καη’ αξρήλ ζα πξέπεη λα πξνεγεζεί αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο θαη ζπιινγή ηνπ ςπθηηθνύ κέζνπ, γηα 
λα ειαρηζηνπνηεζνύλ νη απώιεηεο.  
 

 Γεληθώο αθνινπζνύληαη νη εξγαζίεο εηήζηαο ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 Θα πξέπεη λα αθνινπζεζνύλ νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή (θαη ζε ζρέζε κε ην ημώδεο 
ηνπ    
ιαδηνύ) θαζώο επίζεο θαη κε ην όηη πξνβιέπεηαη από ηελ Ννκνζεζία ηόζν γηα ηελ 
αθαίξεζε όζν θαη ηελ δηαρείξηζε ηνπ ιαδηνύ. 

 
ΣΜΗΜΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΑΔΡΑ ΑΤΣΟΝΟΜΗ ΜΟΝΑΓΑ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ 
 
ΔΛΔΓΥΟ ΦΙΛΣΡΧΝ (ΜΗΝΙΑΙΟ) 

 Έιεγρνο/ Καζαξηζκόο/ Αληηθαηάζηαζε Πξνθίιηξνπ 

 Έιεγρνο/ Καζαξηζκόο/ Αληηθαηάζηαζε Φίιηξνπ Σύπνπ Καζέηαο (όπνπ εθαξκόδεηαη) 

 Έιεγρνο/ Καζαξηζκόο /Αληηθαηάζηαζε Φίιηξνπ Σύπνπ αθνύιαο 

 Έιεγρνο/ Αληηθαηάζηαζε Απόιπηνπ Φίιηξνπ (όπνπ εθαξκόδεηαη) 

 Έιεγρνο πζηεκάησλ Πξνεηδνπνίεζεο Μπινθαξίζκαηνο Φίιηξσλ, Πξεζνζηαηώλ θιπ 
 
ΔΛΔΓΥΟ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΔΛΔΓΥΟΤ (ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟ) 

 

 Έιεγρνο Ηιεθηξηθώλ πλδέζεσλ Καη Πηλάθσλ 

 Έιεγρνο Λεηηνπξγίαο πζηεκάησλ Έιεγρνπ 
 

ΔΛΔΓΥΟ ΑΠΟΓΟΗ (ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ-ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ/ΥΔΙΜΧΝΑ)  

 Θεξκνθξαζία Υώξνπ 

 Τγξαζία Υώξνπ 
 
ΔΛΔΓΥΟ ΗΛΔΚΣΡΟΚΙΝΗΣΗΡΑ/ΑΝΔΜΙΣΗΡΑ (ΔΣΗΙΟ)  

 Έιεγρνο Ηιεθηξνθηλεηήξα/ Λίπαλζε 

 Έιεγρνο Καη Καζαξηζκόο Αλεκηζηήξα 

 Έιεγρνο Διαζηηθώλ πλδέζεσλ 

 Έιεγρνο Άμνλα Καη Ρνπιεκάλ 

 Λίπαλζε, Έιεγρνο Καη Καζάξηζκα Φηεξσηήο 

 Έιεγρνο Ικάληα Καη Δπζπγξάκκηζε Σξνραιηώλ 

 Έιεγρνο Δδξάλσλ Απνξξόθεζεο Κξαδαζκώλ 
 
ΔΛΔΓΥΟ ΜΟΝΑΓΑ (ΔΣΗΙΟ) 

 Καζάξηζκα Καη Απνιύκαλζε Δζσηεξηθνύ Μέξνπο 

 Έιεγρνο/Καζαξηζκόο σιήλσλ Καη Πηεξπγίσλ Σσλ Φπθηηθώλ Καη Θεξκαληηθώλ 
ηνηρείσλ (Coils) Καη πιιεθηώλ πκπύθλσζεο 

 Έιεγρνο/ Καζαξηζκόο Ηιεθηξηθώλ Θεξκαληηθώλ ζηνηρείσλ Αέξα 

 Έιεγρνο/ (Λίπαλζε όπνπ επηηξέπεηαη) Γηαθξαγκάησλ (Dampers) Λεηηνπξγίαο 
(Υεηξνθίλεησλ Καη Απηόκαησλ) 

 Έιεγρνο Σσλ «Back Pressure louvers» 

 Έιεγρνο/ Λίπαλζε Σσλ Γηαθξαγκάησλ Φσηηάο (Fire Dampers) 

 Έιεγρνο ηήξημεο Μεραλήκαηνο 

 Έιεγρνο πλδέζεσλ Με Αεξαγσγνύο 
 

ΔΛΔΓΥΟ ΧΛΗΝΧΔΧΝ/ΜΟΝΧΔΧΝ (ΔΣΗΙΟ) 

 Έιεγρνο ζσιελώζεσλ/ κνλώζεσλ (ηεξίγκαηα, θαηάζηαζε) 

 Έιεγρνο απηόκαησλ ηξίνδσλ/ δίνδσλ βαιβίδσλ 

 Έιεγρνο ρεηξνθίλεησλ βαιβίδσλ 
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ΔΝΣΤΠΟ Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο Απηόλνκσλ Κεληξηθώλ Μνλάδσλ Κιηκαηηζκνύ Σύπνπ 
Αληιίαο Θεξκόηεηαο (PACKAGE UNITS) 
 
 
 

ΙΓΙΟΚΣΗΣΗ/ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΑΣΟΜΟ: 

ΤΝΣΗΡΗΣΗ:                                                                 ΑΡ. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ:  

ΚΣΙΡΙΟ: 

ΦΤΚΣΙΚΗ ΑΠΟΓΟΗ:............…KW                     ΗΛΔΚΣΡΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ:…….KW, …….Amp, 
……..V                  

ΘΔΡΜΙΚΗ ΑΠΟΓΟΗ:...............KW                     ΗΛΔΚΣΡΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ:…….KW, …….Amp, 
……..V 

(Δ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ)                  

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ:                                                      ΣΤΠΟ/ΜΟΝΣΔΛΟ:                                       

ΦΤΚΣΙΚΟ ΜΔΟ:…… ΠΟΟΣΗΣΑ:………Kg  GWP:………..  CO2 ηζνδ = Kg x GWP =…………….  

ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΡΑ: 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ:                                          ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ: 

ΙΓΙΟΚΣΗΣΗ/ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΑΣΟΜΟ: 

 

ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΔ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ  ΤΝΣΗΡΗΗ   

ΔΛΔΓΥΟ – ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΤΜΠΙΔΣΧΝ ΤΜΠ 1 ΤΜΠ 2 ΤΜΠ 3 ΤΜΠ 4 

Πίεζε .αλαξξόθεζεο (suction)     

Πίεζε εθηόλσζεο (discharge)     

Θεξκνθξαζία αλαξξόθεζεο (0C)     

Θεξκνθξαζία εθηόλσζεο (0C)     

Πίεζε Λαδηνύ πκπηεζηή (bar) όπνπ 

εθαξκόδεηαη 

    

Έιεγρνο ζηάζκεο ιαδηνύ θαη ρξώκαηνο 

ιαδηνύ 

    

Έιεγρνο γηα νπνηαλδήπνηε δηαξξνή ιαδηνύ     

Έιεγρνο ζεξκάζηξαο ιαδηνύ (crankcase 

heater) 

    

ΔΛΔΓΥΟ – ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΑΝΔΜΙΣΗΡΧΝ 

 

    

ηξνθέο / ξνή (m3/hr) αλεκηζηήξσλ         

Έιεγρνο επζπγξάκκηζεο αλεκηζηήξσλ (NAI 

ή ΟΥΙ) 

        

ΔΛΔΓΥΟ – ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΦΤΚΣΙΚΟ 

ΚΤΚΛΧΜΑ 

ΤΜΠ 1 ΤΜΠ 2 ΤΜΠ 3 ΤΜΠ 4 

Έιεγρνο ςπθηηθνύ θπθιώκαηνο γηα δηαξξνέο         

Έιεγρνο εθηνλσηηθήο βαιβίδαο(expansion 

valve) 
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ΔΛΔΓΥΟ – ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ 

ΗΛΔΚΣΡΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

ΤΜΠ 1 ΤΜΠ 2 ΤΜΠ 3 ΤΜΠ 4 

Έληαζε ξεύκαηνο ζπκπηεζηώλ:     

L1:     

L2:     

L3:     

Σάζε ξεύκαηνο ζπκπηεζηώλ:     

L1:     

L2:     

L3:     

Έληαζε ξεύκαηνο αλεκηζηήξσλ: Aλ.1 Αλ.2 Αλ.1 Αλ.2 Αλ.1 Αλ.2 Αλ.1 Αλ.2 

L1:         

L2:         

L3:         

Έιεγρνο όισλ ησλ ειεθηξηθώλ 

επαθώλ θαη ζπξκαηώζεσλ 

 

 
 

ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΛΔΓΥΟΤ    ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ / ΥΟΛΙΑ 
 
 
Γηαθόπηεο ξνήο (flow switch) 
 
Γηαθόπηεο πξνζηαζίαο από ππεξθόξησζε (overload)  
 
 
Όξγαλα ειέγρνπ 
 
 
Γηαθόπηεο (pressure switch) 
 
 
Γηαθόπηεο ζεξκνθξαζίαο (Σhermostats) 
 
 
Γηαθόπηεο ιαδηνύ (oil pressure switch) 
 
 
Κπθιώκαηνο 
 
 
Έιεγρνο, επζπγξάκκηζε θαη ζθίμηκν ηξνραιηώλ  
 
 
Λίπαλζε όπνπ ρξεηάδεηαη 
 
 
Έιεγρνο γηα νπνηνδήπνηε αζπλήζηζην ζόξπβν 
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Φίιηξα 
 
Έιεγρνο θαη θαζάξηζκα πξνθίιηξνπ 
 
Έιεγρνο όισλ ησλ ηκάλησλ θίλεζεο γηα πηζαλή θζνξά 
 
Έιεγρνο θαη θαζάξηζκα πξνθίιηξνπ 
 
Έιεγρνο θαη θαζάξηζκα θίιηξνπ ηύπνπ θαζέηαο  
 
(όπνπ εθαξκόδεηαη) 
 
Έιεγρνο θαη θαζάξηζκα θίιηξνπ ηύπνπ ζαθνύιαο 
(όπνπ εθαξκόδεηαη) 
 
Έιεγρνο θαη θαζάξηζκα απόιπηνπ θίιηξνπ 
(όπνπ εθαξκόδεηαη) 
 
Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο αηζζεηεξίσλ δηαθνξηθήο  
πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο 
 
Έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο 
 
Θεξκνθξαζία θαη πγξαζία ρώξνπ 
 
 
ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ  ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ / ΥΟΛΙΑ 
(εθαξκόδνληαη θαη νη ηξηκεληαίνη έιεγρνη) 
 
Δθηέιεζε όισλ ησλ κεληαίσλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο 
 θαη ειέγρσλ. 
 
Έιεγρνο θαη θαηαγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ηνπ  
ιαδηνύ ησλ ζπκπηεζηώλ. 
 
Έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο ησλ θαζεηώλ θίιηξνπ 
 αθαίξεζεο πγξαζίαο (filter drier cartridges) όπνπ 
εθαξκόδεηαη. 
 
θίμηκν όισλ ησλ ειεθηξηθώλ ζπλδέζεσλ. 
 
Έιεγρνο ησλ επαθώλ ησλ θηλεηήξσλ ησλ αλεκηζηήξσλ  
θαη ησλ εθθηλεηώλ ησλ ζπκπηεζηώλ. 
 
Έιεγρνο θαη θαζαξηζκόο ησλ πηεξπγίσλ  
ησλ ζπκππθλσηώλ.  
 
Έιεγρνο ησλ ζσιελώζεσλ ησλ ζπκππθλσηώλ  
θαη θαζαξηζκόο (αλ απαηηείηαη). 
 
Έιεγρνο ησλ αλεκηζηήξσλ θαη ησλ κνλσηώλ δόλεζεο 
 θαη ζηεξέσζε (αλ απαηηείηαη). 
 
Έιεγρνο ηεο ζηεγαλόηεηαο ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο  
βαιβίδαο (solenoid valve) ζηελ πγξή γξακκή.  
 
Έιεγρνο ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο ηεο κνλάδαο γηα  
δηαπίζησζε ηεο νξζόηεηαο ηνπο (γηα ζθνπνύο  
ζύγθξηζεο κπνξεί λα γίλεη ζύγθξηζε κε βαζκνλνκεκέλα όξγαλα κέηξεζεο). 
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ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΠΟΤ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 
 

α/α Πεξηγξαθή Κσδηθόο Σηκή 

1.    

2.    

3.    

   
ύλνιν: .........................€  

 

ΔΡΓΑΣΙΚΑ 
 

α/α ΄Ολνκα Θέζε ΄Χξεο Υξέσζε Οιηθό 

1.      

2.      

3.      

     
ύλνιν: 

 
€........................ 

 
 
ΤΝΟΛΙΚΑ ΔΞΟΓΑ    ΒΔΒΑΙΧΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ 
ΤΝΣΗΡΗΗ 
  
Δξγαηηθά: €.......................  Όλνκα & Σαπηόηεηα πληεξεηή:……………………..... 

 

Τιηθά:  €.......................   Τπνγξαθή πληεξεηή:.................................................. 

 

Γηάθνξα: €......................  Όλνκα Τπεύζπλνπ:...................................................... 

 

ύλνιν: €.......................  Τπνγξαθή Τπεύζπλνπ:............................................... 

 

Αξ. Σηκνινγίνπ................................  Ηκεξνκελία: ........../.........../.......... 
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ΔΝΣΤΠΟ ΚΛΗΗ ΓΙΑ ΒΛΑΒΗ 
 
ΑΠΟ……..……..…………………………………………..…………………………... 
 
Πξνο: …………...................................................................................................... 
 
Αξ. Σειενκνηόηππνπ: .......................................................................................... 
 
Α/Α ΚΛΗΗ: ……..…/…………..** 
 
A. ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΜΒΑΗ: 
 
Αλάδνρνο: ................................................................................................................................……. 

Αξ. ύκβαζεο: ..........................................................................................................................……. 

Πεξηγξαθή ύκβαζεο: ...............................................................................................................…… 

 
Β. ΣΟΙΥΔΙΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ: 
 
Δίδνο Μεραλήκαηνο: ...................................................................................................................…… 

Καηαζθεπαζηήο Μεραλήκαηνο: ....................................................................................................….. 

Σύπνο/ εηξά Μεραλήκαηνο: ........................................................................................................….. 

 
Γ. ΣΟΙΥΔΙΑ ΒΛΑΒΗ: 
 
Σνπνζεζία/ ρώξνο: ......................................................................................................................….. 

Πεξηγξαθή Βιάβεο: 

....................................................................................................................….................................... 

..................................................…………………………………………………………………………… 

..................................................…………………………………………………………………………… 

..................................................…………………………………………………………………………… 

 
Γ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:     
..................................................…………………………………………………………………………… 

..................................................………………………………………………………………………… 

..................................................…………………………………………………………………………… 

 
Από: 
 
Όλνκα: ...........................................................................Τπνγξαθή: ................................................. 
 
Ηκεξνκελία: ........../........./............. 
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ΔΝΣΤΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΙΓΙΟΡΘΧΗ ΒΛΑΒΗ 
 
ΑΠΟ……..……..…………………………………………..…………………………... 
 
Πξνο: …………...................................................................................................... 
 
Αξ. Σειενκνηόηππνπ: .......................................................................................... 
 
Α/Α ΚΛΗΗ: ……..…/…………..* 
 
Α. ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΜΒΑΗ:  Β. ΣΟΙΥΔΙΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ 

1. Αλάδνρνο:   1. Δίδνο:  

2. Αξ. ύκβαζεο:   2. Καηαζθεπαζηήο:  

3. Πεξηγξαθή 
ύκβαζεο: 

  3. Μνληέιν:  

    4. Αξηζκόο εηξάο:  

 
Γ. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΙΟΡΘΧΗ  

1. Ηκεξνκελία Δπίζθεςεο: ____ / _____ /___________ 

2. Ώξα Δπίζθεςεο: ___________________________ 

3. Ηκεξνκελία Απνπεξάησζεο: ____ / _____ /___________ 

4. Ώξα Απνπεξάησζεο: __________________________ 

5. πλνιηθόο ρξόλνο: __________________________ 

 
Γ. ΣΟΙΥΔΙΑ ΒΛΑΒΗ  
1. Σνπνζεζία/Υώξνο:  

   

   

2. Πεξηγξαθή 

Βιάβεο: 

 

   

   

3. Γηάγλσζε/Λνγνη Πξόθιεζεο ηεο 

Βιάβεο: 

 

  

  

  

4. Δλέξγεηεο γηα Δπηδηόξζσζε/ Απνθαηάζηαζε 

Λεηηνπξγίαο: 
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Δ. ΑΝΑΛΤΗ ΔΞΟΓΧΝ   

    

Δ1. ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΠΟΤ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ   

    

α/α Πεξηγξαθή Κσδηθόο Σηκή 

1.    

2.    

3.    

4.    

    ύλνιν: €........................ 

      

Δ2. ΔΡΓΑΣΙΚΑ     

α/α Όλνκα Θέζε Ώξεο Υξέσζε Οιηθό 

1.      

2.      

3.      

    ύλνιν: €........................ 

      

Δ3. 
ΓΙΑΦΟΡΑ (εμσηεξηθέο 
ππεξεζίεο) 

   

Πεξηγξαθή:  

  

  

  

    ύλνιν: €........................ 

 
ΤΝΟΛΙΚΑ ΔΞΟΓΑ    ΒΔΒΑΙΧΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ 
ΤΝΣΗΡΗΗ 
  
Δξγαηηθά: €.......................  Όλνκα & Σαπηόηεηα πληεξεηή:……………………..... 

 

Τιηθά:  €.......................   Τπνγξαθή πληεξεηή:.................................................. 

 

Γηάθνξα: €......................  Όλνκα Τπεύζπλνπ:...................................................... 

 

ύλνιν: €.......................  Τπνγξαθή Τπεύζπλνπ:............................................... 

 

Αξ. Σηκνινγίνπ................................  Ηκεξνκελία: ........../.........../.......... 
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ΔΝΣΤΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΣΗΙΧΝ ΧΡΧΝ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ, 
ΔΛΔΓΥΧΝ ΚΑΙ ΓΙΟΡΘΧΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 
 
ΑΠΟ……..……..…………………………………………..…………………………... 
 
Πξνο: …………...................................................................................................... 
 
Αξ. Σειενκνηόηππνπ: .......................................................................................... 
 
Α. ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΜΒΑΗ: 
 
1. Αλάδνρνο: ........................................................................................................................... 

2. Αξ. ύκβαζεο: .................................................................................................................... 

3. Πεξηγξαθή ύκβαζεο: .......................................................................................................... 

4. Σνπνζεζία/ Υώξνο: .............................................................................................................. 

5. Σύπνο Δμνπιηζκνύ: .............................................................................................................. 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 
 

Β. ΠΔΡΙΟΓΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 
 
ΑΠΟ: ____ /___ /________ ΜΔΥΡΙ: ____ /___ /________ 
 
 
Γ. ΠΙΝΑΚΑ ΧΡΧΝ 
 

Α/Α ΔΙΓΟ ΔΡΓΑΙΑ ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ 

1. Δξγαζίεο Διέγρσλ  

2. Δξγαζίεο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο  

3. Δξγαζίεο Γηνξζσηηθήο πληήξεζεο ιόγσ βιαβώλ  

 
Βεβαηώλσ όηη ηα ζηνηρεία πνπ δίλνληαη ζηνλ πην πάλσ Πίλαθα είλαη νξζά θαη 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο ώξεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο επηκέξνπο εθζέζεηο Διέγρσλ, 
Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο θαη Δξγαζηώλ Γηνξζσηηθήο πληήξεζεο. 
 
Όλνκα Αλαδόρνπ : ............................................................................................................ 

Τπνγξαθή Αλαδόρνπ : ............................................................................................................ 

Ηκεξνκελία : ........../.........../........... 
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ΔΝΣΤΠΟ ΔΙΓΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ / ΔΛΔΓΥΟ 
 
ΑΠΟ……..……..…………………………………………..…………………………... 
 
Πξνο: …………...................................................................................................... 
 
Αξ. Σειενκνηόηππνπ: .......................................................................................... 
 
 
Α/Α ΤΝΣΗΡΗΗ/ΔΛΔΓΥΟΤ: ........................ 
 
Α. ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΜΒΑΗ 
 

1. Αλάδνρνο:         ............................................................................. 

2. Αξ. ύκβαζεο:        ............................................................................. 

     3.  Πεξηγξαθή ύκβαζεο: .............................................................................. 

 
Β. ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ/ΔΛΔΓΥΟΤ: 
 

1. Σνπνζεζία/ρώξνο: ........................................................................................ 

2. Σύπνο Δμνπιηζκνύ: ...................................................................................... 

3. Πεξηγξαθή: Δβδνκαδηαίνο/Μεληαίνο/Σξηκεληαίνο/Δμακεληαίνο/Δηήζηνο 

...........................................................................................................................................

................................................................................................. 

4. Ηκεξνκελία Έλαξμεο Δξγαζηώλ: ........../........../........... 

5. Αλακελόκελνο Υξόλνο Οινθιήξσζεο Δξγαζηώλ: 

......................................................................... 

6. Όλνκα (ηα) ηερληθώλ ζπληήξεζεο:  1.............................................................................. 

2.............................................................................. 

3.............................................................................. 

 
Γηα Αλάδνρν (όλνκα): ................................................................................................................... 
 
 
Τπνγξαθή: ...........................................         Ηκεξνκελία: ......../.........../............. 
 
 
 
 
 


