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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο σχέδιο προδιαγραφών που ακολουθεί στις επόµενες σελίδες καταγράφεται το σύνολο των γνώσεων, δε-

ξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες πρέπει να αποκτηθούν από τους µαθητευόµενους κατά τη διάρκεια της 

πρακτικής άσκησης - µαθητείας στα δύο έτη των σπουδών τους και η κατ’ έτος χρονική ταξινόµησή τους 

σύµφωνα µε τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών της ειδικότητάς τους. 

Το παρόν σχέδιο προδιαγραφών αποτελεί αρχική προσέγγιση για την πρακτική - µαθητεία των µαθητών. Η 

τελική του διαµόρφωση θα προκύψει από τη συνεργασία των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στο πρόγραµ-

µα και των επαγγελµατικών τους οργανώσεων µε βάση και τις σχετικές τους προτάσεις. 

Οι χώροι µαθητείας διαφέρουν από επιχείρηση σε επιχείρηση. Το περιεχόµενο της πρακτικής άσκησης (οι 

τοµείς δραστηριοτήτων / µαθησιακοί στόχοι) είναι κοινό για όλες τις επιχειρήσεις. Η επιχείρηση στην οποία 

πραγµατοποιείται η πρακτική άσκηση είναι αυτή η οποία καθορίζει τη σειρά, τη χρονική διάρκεια και τον τό-

πο εκπαίδευσης στον οποίο θα υλοποιείται για κάθε χρόνο µαθητείας η κάθε δραστηριότητα. 

 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας “Τεχνίτης Ψυκτικών και Κλιµατιστικών Έργων” των ΕΠΑ.Σ είναι ένας ειδι-

κευµένος τεχνίτης µε πιστοποιηµένες γνώσεις, ικανότητες και επαγγελµατικές στάσεις, ικανός να εκτελεί 

αυτόνοµα, υπεύθυνα και εµπρόθεσµα εργασίες που αφορούν στη συναρµολόγηση, τοποθέτηση, σύνδεση, ε-

πισκευή, αντικατάσταση, δοκιµή, συντήρηση, επίβλεψη λειτουργίας και επιθεώρηση του εξοπλισµού διατά-

ξεων ψύξης και εξοπλισµού στον οικιακό, επαγγελµατικό, κτιριακό, βιοµηχανικό τοµέα και στον τοµέα των 

µεταφορών. 

Ο τεχνίτης ψυκτικών και κλιµατιστικών έργων:  

� ακολουθώντας τις τεχνικές οδηγίες του µελετητή και λαµβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές των κα-

τασκευαστών υλικών και εξαρτηµάτων της εγκατάστασης, 

� εφαρµόζοντας τους σχετικούς µε την ατοµική του προστασία και την ασφάλεια του χώρου εργασίας 

κανονισµούς, 

� τηρώντας τους σχετικούς µε την προστασία του περιβάλλοντος κανονισµούς και διατάξεις, 

� χρησιµοποιώντας µε ορθολογικό τρόπο τις απαραίτητες για τις επαγγελµατικές του δραστηριότητες 

συσκευές, τα κατάλληλα εργαλεία και όργανα ελέγχου και, 

� εργαζόµενος είτε αυτόνοµα, είτε µε την καθοδήγηση των υπευθύνων του έργου (ανάλογα µε την έ-

κταση και την ιαχή µιας εγκατάστασης), 

είναι σε θέση να εκτελεί τα παρακάτω επαγγελµατικά καθήκοντα: 

� Επιθεωρεί, συντηρεί και επισκευάζει τα ψυγεία, τις καταψύξεις, τις κλιµατιστικές συσκευές και γενι-

κότερα κάθε είδους ψυκτικές και κλιµατιστικές εγκαταστάσεις στον οικιακό, επαγγελµατικό, κτιρια-

κό, βιοµηχανικό τοµέα και τον τοµέα των µεταφορών. 

� Μελετά τα µηχανολογικά σχέδια µιας εγκατάστασης και σηµειώνει τις θέσεις που θα τοποθετηθούν 

τα µηχανήµατα και τα εξαρτήµατα της συγκεκριµένης εγκατάστασης. 

� Μελετά τα σχέδια και τα τεχνικά εγχειρίδια µε τις προδιαγραφές και τις σχετικές οδηγίες χρήσης των 

µηχανηµάτων και των εξαρτηµάτων πριν από την εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασής τους. 

� Συναρµολογεί, τοποθετεί και συνδέει τα µηχανήµατα, τα εξαρτήµατα, τους αυτοµατισµούς και τις δι-

ατάξεις ασφαλείας µεταξύ τους, ελέγχει τη στεγανότητα της εγκατάστασης, πληρώνει µε το κατάλ-

ληλο ψυκτικό µέσο. 

� Ελέγχει και δοκιµάζει τη λειτουργία της όλης εγκατάστασης, ώστε αυτή να είναι σε θέση να λειτουρ-

γήσει µε οµαλότητα, αποδοτικότητα και ασφάλεια. 

Ο απόφοιτος της συγκεκριµένης ειδικότητας κατέχει βασικές γνώσεις: 

� µηχανολογικού και ηλεκτρολογικού σχεδίου, 

� ηλεκτρολογίας, 

� θερµοδυναµικής, 

� µηχανικής των ρευστών, 

και έχει πλήρη γνώση: 

� της λειτουργίας των µηχανισµών, των εξαρτηµάτων και αυτοµατισµών και της εν γένει λειτουργίας 

των ψυκτικών και κλιµατιστικών εγκαταστάσεων, 

� της χρήσης των βασικών και ειδικών εργαλείων και συσκευών της ειδικότητάς του, 

� των ιδιοτήτων, της χρήσης και της διαχείρισης των ψυκτικών µέσων, 
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� των διαδικασιών ελέγχου και επιθεώρησης των ψυκτικών και κλιµατιστικών εγκαταστάσεων, 

� της δεοντολογίας του επαγγέλµατός του, 

� των κανόνων ατοµικής υγιεινής και ασφάλειας και των διατάξεων που αφορούν στην προστασία του 

περιβάλλοντος. 

Ο πτυχιούχος τεχνίτης ψυκτικών και κλιµατιστικών έργων µπορεί να εργασθεί: 

� ως τεχνίτης συντήρησης σε τεχνικές υπηρεσίες του ∆ηµόσιου τοµέα, ∆.Ε.Κ.Ο. και Ο.Τ.Α., 

� στον ιδιωτικό τοµέα ως µέλος οµάδας σε: 

� τεχνικές εταιρείες, τεχνικά γραφεία ή συνεργεία που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή εγκα-

ταστάσεων ψύξης - κλιµατισµού και σχετικών εφαρµογών, 

� συνεργεία συντήρησης ψυκτικών και κλιµατιστικών εγκαταστάσεων ιδιωτικών και δηµόσιων 

κτιρίων (κατοικιών, supermarkets, βιοτεχνιών, βιοµηχανικών και εµπορικών κτιρίων, ξενοδο-

χείων, νοσοκοµείων, αθλητικών κέντρων, εκπαιδευτηρίων, κτιρίων διοίκησης, κέντρων ψυχα-

γωγίας κ.ά.), 

� εµπορικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ειδών εξοπλισµού ψυκτικών και 

κλιµατιστικών εγκαταστάσεων, 

� βιοµηχανίες - βιοτεχνίες που κατασκευάζουν υλικά και εξαρτήµατα ψυκτικών και κλιµατιστι-

κών εγκαταστάσεων (µονάδες κατασκευής ψυκτικών στοιχείων, συµπυκνωτών, ηλεκτρολογι-

κών και ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων ψυκτικών και κλιµατιστικών εγκαταστάσεων κ.ά.), ως 

προσωπικό παραγωγής. 

� ως ελεύθερος επαγγελµατίας, ο οποίος ασχολείται µε την εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση οι-

κιακών και επαγγελµατικών ψυγείων αλλά και την εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση τοπικών 

κλιµατιστικών µονάδων. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
 

Κατά τη διάρκεια της συνολικής µαθητείας - πρακτικής άσκησης θα µεταδοθούν στους µαθητευόµε-

νους γνώσεις και δεξιότητες σχετικές µε τα ακόλουθα γνωστικά αντικείµενα: 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Επαγγελµατική εκπαίδευση. 

Εργατικό δίκαιο & συµβάσεις. 
� Επεξήγηση Συµφωνητικού Μαθητείας. 

� Ανάλυση υποχρεώσεων και δικαιωµάτων 

που απορρέουν από το Συµφωνητικό 

Μαθητείας. 

� Αναφορά στα σηµαντικότερα σηµεία του 

που έχουν σχέση µε τις ισχύουσες 

συλλογικές συµβάσεις εργασίας. 

� Ανάλυση προοπτικών επαγγελµατικής 

εξέλιξης και περαιτέρω εκπαίδευσης. 

 

 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Ενηµέρωση για το αντικείµενο της ειδικό-

τητάς τους. 
� Αναφορά στις διάφορες εφαρµογές 

ψύξης και δηµιουργίας συνθηκών 

άνεσης. 

� Ενηµέρωση για τις βασικές 

εγκαταστάσεις ψύξης και τις διάφορες 

κλιµατιστικές µονάδες. 

� Γνωριµία µε τα ψυκτικά ρευστά µε 

αναφορά στα χαρακτηριστικά τους και 

τις χρήσεις τους στις διάφορες 

εγκαταστάσεις. 

� Αναφορά στα εργαλεία, συσκευές και 

µηχανήµατα και στα όργανα µετρήσεων 

και ελέγχου του επαγγελµατικού τους 

εξοπλισµού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία. 

� Χρήση κανονισµών και βασικών αρχών 

λειτουργίας και ορθής χρήσης, 

συντήρησης και αποθήκευσης των 

εργαλείων και µηχανηµάτων. 

 

 

 
� Κατανοούν το θεωρητικό υπόβαθρο των ανθρώπινων 

και εργασιακών σχέσεων. 

� Προσδιορίζουν την έννοια της στελέχωσης και 

αναφέρουν τον σκοπό και τη σηµασία της, καθώς και τα 

βασικά συστατικά στοιχεία της. 

� Εντοπίζουν τις ιδιαιτερότητες της εργασίας του 

ξυλουργού- επιπλοποιού και γνωρίζουν τις σύγχρονες 

µορφές απασχόλησης. 

� Γνωρίζουν την έννοια του συνδικαλισµού και επεξηγούν 

την έννοια και το περιεχόµενο της συλλογικής 

σύµβασης εργασίας. 

� Μαθαίνουν να αναζητούν εργασία, καθώς και να 

εξετάζουν το ενδεχόµενο να αναπτύξουν τη δική τους 

επιχείρηση. 

 

� Αναφέρουν τις διάφορες οµάδες ψυκτικών ρευστών και 

τις χρήσεις τους. 

� Περιγράφουν τον τρόπο δηµιουργίας ψύξης µε τη χρήση 

ψυκτικών ρευστών, περιγράφουν τις θερµοδυναµικές 

µεταβολές τους στα τµήµατα µιας ψυκτικής εγκατάστα-

σης. 

� Αναφέρουν τα στοιχεία που παρέχουν οι πίνακες των 

χαρακτηριστικών µεγεθών κορεσµού και τα διαγράµµα-

τα Moldier (πίεσης - ενθαλπίας) των ψυκτικών ρευστών, 

µετρούν και υπολογίζουν τα κύρια θερµοδυναµικά χα-

ρακτηριστικά µιας µονάδας σε λειτουργία. 

� Αναφέρουν τα ψυχροµετρικά χαρακτηριστικά του αέρα 

και αναφέρουν τις µεθόδους και τα χρησιµοποιούµενα 

όργανα για τον προσδιορισµό τους. 

� Αναφέρουν τα θεµελιώδη και παράγωγα ηλεκτρικά µε-

γέθη, τα στοιχεία των ηλεκτρικών κυκλωµάτων (αντί-

σταση, πηνίο, πυκνωτής), τις πηγές ηλεκτρικής ενέργει-

ας και χρησιµοποιούν τα κατάλληλα κατά περίπτωση 

όργανα για τον έλεγχο και τη µέτρησή τους. 

� Κατονοµάζουν, περιγράφουν και αναγνωρίζουν τα στοι-

χεία των ηλεκτρικών και ηλεκτροµηχανικών µετατρο-

πέων (µετασχηµατιστές, ηλεκτρικές µηχανές, ηλεκτρο-

νόµους) και είναι ικανοί να τα ελέγχουν και στο µέτρο 

του δυνατού να τα επισκευάζουν. 

� Αναγνωρίζουν τα εργαλεία, τις συσκευές και τα 

µηχανήµατα του επαγγελµατικού τους εξοπλισµού, 

αξιολογούν τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά και 

αναφέρουν τις χρήσεις τους για τις διάφορες εργασίες 

που εκτελούν. 

 

� Οργανώνουν σωστά τις διάφορες εργασίες τους, 

ακολουθώντας βασικούς κανόνες στους χώρους που 

εργάζονται. 

� Κατανοούν τη σηµασία της ορθής χρήσης των 
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� ∆ιαχωρισµός κινδύνων σε τεχνικούς και 

φυσικούς. 

� Αναφορά των επικίνδυνων σηµείων 

στους χώρους απασχόλησης των 

εργαζοµένων και λήψη µέτρων για την 

αποφυγή τους. 

� Περιγραφή των κανόνων προστασίας σε 

περίπτωση εργατικού ατυχήµατος 

σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

� Αναφορά στους κανόνες ασφαλείας στη 

χρήση του ηλεκτρικού ρεύµατος. 

� Επεξήγηση του κανονισµού των 

προληπτικών µέτρων πυρασφάλειας και 

περιγραφή του σχεδίου δράσης σε 

περίπτωση πυρκαγιάς ή 

βραχυκυκλώµατος. 

� Ανάλυση των πρώτων βοηθειών που 

παρέχονται σε περίπτωση ατυχήµατος. 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Προστασία του Περιβάλλοντος. 
� Ανάλυση των κανόνων και των µέτρων 

που πρέπει να λαµβάνονται για την 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 

σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

� Περιγραφή των µέτρων που πρέπει να 

εφαρµόζονται από τους τεχνικούς 

προκειµένου να εξοικονοµηθεί ενέργεια 

και να διαχειριστούν σωστά τα διάφορα 

υλικά που χρησιµοποιούν. 

� Επεξήγηση του φιλικού προς το 

περιβάλλον τρόπου διαχείρισης των 

απορριµµάτων και της 

επαναχρησιµοποίησης τους 

(ανακύκλωση). 

µηχανηµάτων και εργαλείων και της ασφάλειας στον 

εργασιακό χώρο. 

� Λαµβάνουν µέτρα ατοµικής προστασίας και 

εφαρµόζουν κανόνες της υγιεινής και ασφάλειας. 

� Περιγράφουν τις κατάλληλες συνθήκες που πρέπει να 

επικρατούν στους χώρους εργασίας. 

� Αναγνωρίζουν τους κινδύνους στους χώρους εργασίας 

και απαριθµούν τους τρόπους αντιµετώπισής τους. 

� Αντιλαµβάνονται τη σηµασία της σωστής ανύψωσης και 

µεταφοράς φορτίων µε ασφάλεια. 

� Γνωρίζουν τρόπους αντιµετώπισης των πυρκαγιών και 

τις αρχές παροχής Α΄ βοηθειών. 

� ∆ιακρίνουν τις διάφορες σηµάνσεις των χώρων 

εργασίας. 

� Αναφέρουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις που πρέπει να 

ισχύουν για ένα καλό εργασιακό περιβάλλον. 

 

 

 

 

 

� Περιγράφουν τις βασικές αρχές οικολογικής ισορροπίας. 

� Αναγνωρίζουν τους φυσικούς πόρους της γης και το 

βαθµό εξάντλησής τους. 

� Περιγράφουν τα είδη ρύπανσης. 

� Εφαρµόζουν µέτρα πρόληψης και αποτροπής της 

ρύπανσης από τις επαγγελµατικές τους εργασίες, µε 

φιλική προς το περιβάλλον διάθεση και ανακύκλωση 

των διαφόρων υλικών και κατά βάση από τη συλλογή 

και διαχείριση των ψυκτικών ρευστών. 

� Αναφέρουν καλές πρακτικές εξοικονόµησης ενέργειας 

κατά την άσκηση των επαγγελµατικών τους 

καθηκόντων. 
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ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 

 

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να µεταδοθούν στους µαθητευόµενους κατά τη διάρ-

κεια της µαθητείας - πρακτικής άσκησης στα ακόλουθα γνωστικά αντικείµενα. 
 

ΓΝΩΣΕΙΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Εγκατάσταση και ρύθµιση λει-

τουργίας µικρής και µεσαίας ι-

σχύος µονάδων ψύξης µε συµπί-

εση ατµών ψυκτικών ρευστών. 
� Περιγράφουν τη βασική συ-

γκρότηση και διάταξη ενός 

τυπικού ψυκτικού κυκλώµα-

τος, κατονοµάζουν τα βασικά 

και βοηθητικά εξαρτήµατά 

του και αναφέρουν τη σκο-

πιµότητά τους. 

� Κατονοµάζουν τα είδη και 

περιγράφουν τα κατασκευα-

στικά χαρακτηριστικά όλων 

των τύπων εξατµιστών (ψύξης 

αέρα και υγρών) και συµπυ-

κνωτών (αερόψυκτων και υ-

δρόψυκτων), περιγράφουν τη 

λειτουργία τους και αναφέ-

ρουν τα κριτήρια επιλογής 

τους. 

� Αναφέρουν όλους τους τύ-

πους των εκτονωτικών διατά-

ξεων και περιγράφουν τα τε-

χνικά και λειτουργικά τους 

χαρακτηριστικά. 

� Κατονοµάζουν τα βοηθητικά 

εξαρτήµατα, όργανα αυτοµα-

τισµού λειτουργίας και προ-

στασίας της ψυκτικής εγκατά-

στασης, αναφέρουν για το κα-

θένα απ’ αυτά τη χρηστικότη-

τά του και περιγράφουν την 

κατασκευαστική τους διαµόρ-

φωση και τη λειτουργία τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Χρησιµοποιούν τους σχετι-

κούς πίνακες των κατασκευα-

στών, διακρίνουν και επιλέ-

γουν τους κατά περίπτωση 

κατάλληλους τύπους συµπιε-

στών, εκτονωτικών µέσων, 

συµπυκνωτών και εξατµιστών 

ανάλογα µε τη θέση της εγκα-

τάστασης, την ισχύ της και τις 

επιθυµητές θερµοκρασίες λει-

τουργίας της. 

� ∆ιαµορφώνουν το δίκτυο σω-

ληνώσεων της εγκατάστασης 

επιλέγοντας το κατάλληλο εί-

δος και τις διαµέτρους των 

σωλήνων, χρησιµοποιούν µε 

ασφάλεια τα κατάλληλα ερ-

γαλεία και συσκευές και 

πραγµατοποιούν εργασίες που 

αφορούν: 

� σε κοπή µαλακών και 

σκληρών χαλκοσωλήνων, 

� σε κάµψη µαλακών χαλ-

κοσωλήνων µε χρήση 

κουρµπαδόρων ή ελατη-

ρίων κάµψης, 

� σε σκληρή συγκόλληση 

µε ειδικά εξαρτήµατα για 

σύνδεση σκληρών χαλκο-

σωλήνων, 

� σε µαλακή συγκόλληση 

µε εκτόνωση του άκρου 

του ενός σωλήνα για σύν-

δεση µαλακών χαλκοσω-

λήνων και συγκολλητών 

ειδικών τεµαχίων ίδιας 

διαµέτρου, 

� σε εκχείλωση των άκρων 

και χρήση ειδικών βιδω-

τών εξαρτηµάτων αντί-

στοιχης διαµέτρου για 

σύνδεση µαλακών χαλκο-

σωλήνων διαφορετικής 

διαµέτρου µεταξύ τους ή 

µε εξαρτήµατα της εγκα-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Παρακολουθούν τις εξελί-

ξεις, ενηµερώνονται για τις 

καινοτοµίες στους τοµείς και 

στα θέµατα της ειδικότητάς 

τους και χρησιµοποιούν 

πληροφορίες και δεδοµένα 

στο πλαίσιο των επαγγελµα-

τικών δραστηριοτήτων τους. 
� Εκτελούν ακολουθώντας τις 

υποδείξεις του προϊστάµενου 

τεχνικού, εργασίες συντήρη-

σης και επισκευής µικρών 

ψυκτικών και κλιµατιστικών 

µονάδων, ελέγχουν και αξι-

ολογούν το αποτέλεσµα της 

εργασίας τους. 

� Εφαρµόζουν κανόνες εργο-

νοµίας και τηρούν µε υπευ-

θυνότητα όλα τα απαραίτητα 

µέτρα προσωπικής προστα-

σίας και ασφαλείας των χώ-

ρων στους οποίους εργάζο-

νται. 
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τάστασης. 

� Πραγµατοποιούν αρχικούς 

ελέγχους στην στεγανότητα 

όλων των συνδέσεων. 

� Τοποθετούν στις σωστές θέ-

σεις της εγκατάστασης: 

� τα βοηθητικά εξαρτήµατα 

(σιγαστήρα θερµού αερί-

ου, φίλτρο - ξηραντή, ε-

λαιοδιαχωριστή, παγίδα 

σταγόνων ψυκτικού ρευ-

στού, δείκτη ροής, µανό-

µετρα, αποφρακτικές 

βαλβίδες, βαλβίδες πλή-

ρωσης, συλλέκτη υγρού, 

βαλβίδες service, βαλβί-

δες ασφαλείας και αντε-

πιστροφής, διανεµητή 

ψυκτικού ρευστού), 

� τα όργανα ελέγχου λει-

τουργίας και προστασίας 

της εγκατάστασης (πρεσ-

σοστάτης πίεσης λαδιού, 

πρεσσοστάτης υψηλής - 

χαµηλής πίεσης, ρυθµι-

στής πίεσης εξατµιστή, 

ρυθµιστής πίεσης αναρ-

ρόφησης, ηλεκτροµαγνη-

τική βαλβίδα, θερµοστά-

τες χρονοδιακόπτες από-

ψυξης). 

� Πραγµατοποιούν την απαι-

τούµενη ηλεκτρική συνδε-

σµολογία και κατασκευάζουν: 

� το κύκλωµα παροχής η-

λεκτρικής ισχύος στον 

συµπιεστή της εγκατά-

στασης και στους ανεµι-

στήρες (εφόσον υπάρ-

χουν) του εξατµιστή και 

συµπυκνωτή, 

� τα κυκλώµατα ελέγχου 

της λειτουργίας και προ-

στασίας της εγκατάστα-

σης. 

� Εκτελούν τις απαραίτητες 

ρυθµίσεις στα όργανα ελέγχου 

µε βάση τις ιδιότητες του ψυ-

κτικού υγρού και τις επιθυµη-

τές συνθήκες λειτουργίας της 

εγκατάστασης (θερµοκρασία 

ψυκτικού θαλάµου, πιέσεις 

στην αναρρόφηση και κατά-

θλιψη, πίεση στροφαλοθαλά-

µου συµπιεστή. τρόπος από-

ψυξης κ.ά.). 

� Πραγµατοποιούν πλήρωση 
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Γνωστικό αντικείµενο: 

Βασικές εργασίες συντήρησης 

και επισκευής µικρής και µε-

σαίας ισχύος µονάδων ψύξης µε 

συµπίεση ατµών ψυκτικών ρευ-

στών. 
� Αναφέρουν τα χρησιµοποιού-

µενα όργανα, εργαλεία, υλικά 

και εξαρτήµατα και περιγρά-

φουν διαδικασίες και τεχνικές 

εκτέλεσης βασικών εργασιών 

σε ψυκτικές εγκαταστάσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Εγκατάσταση, συντήρηση και 

επισκευή µικρών κλιµατιστικών 

µονάδων αέρα-αέρα διαιρούµε-

νου τύπου (split-units). 
� Αναφέρουν την αρχή λειτουρ-

της εγκατάστασης µε ψυκτικό 

ρευστό, ελέγχουν την πιθανό-

τητα διαρροών του και απο-

καθιστούν, εκκινούν την ε-

γκατάσταση, παρακολουθούν 

καταγράφουν τις συνθήκες, 

λειτουργίας της και επιτυγχά-

νουν τις απαιτούµενες συνθή-

κες αφαιρώντας ή προσθέτο-

ντας κατά περίπτωση ψυκτικό 

ρευστό. 

 

� Συνδέουν την εγκατάσταση, 

την αποσυνδέουν, χρησιµο-

ποιούν σωστά την κάσα (set) 

µανοµέτρων. 

� Χειρίζονται τις βαλβίδες 

service του συµπιεστή. 

� ∆ηµιουργούν κενό στην ψυ-

κτική εγκατάσταση. 

� Ελέγχουν και προσδιορίζουν 

την ικανοποιητική φόρτιση 

της εγκατάστασης. 

� Φορτίζουν τη µονάδα κατά 

περίπτωση από την πλευρά 

της αναρρόφησης ή της κατά-

θλιψης. 

� Αφαιρούν ψυκτικό ρευστό 

από τη µονάδα. 

� Συλλέγουν το ψυκτικό ρευστό 

στον συµπυκνωτή - συλλέκτη. 

� Συµπληρώνουν ψυκτικό ρευ-

στό σε µονάδες κλειστού τύ-

που. 

� Ανιχνεύουν διαρροές. 

� Ελέγχουν τη στάθµη λαδιού 

στον συµπιεστή της µονάδας 

και προσθέτουν (αν απαιτείται 

ψυκτέλαιο). 

� Ελέγχουν και αν χρειασθεί 

αντικαθιστούν το θερµοστάτη. 

� Συνδέουν και ρυθµίζουν τους 

πιεζοστάτες (υψηλής και χα-

µηλής πίεσης και λαδιού). 

� Ρυθµίζουν πιεζοστατικές και 

θερµοστατικές βαλβίδες πάνω 

στη µονάδα αλλά και έξω απ’ 

αυτή. 

� Αντικαθιστούν εξαρτήµατα 

στα τµήµατα υψηλής και χα-

µηλής πίεσης της µονάδας. 

 

 

 

 

 

� Τοποθετούν το εσωτερικό και 
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γίας της µονάδας. 

� Περιγράφουν την κατασκευα-

στική δοµή του εσωτερικού 

και εξωτερικού τµήµατος της 

µονάδας, κατονοµάζουν τα 

επιµέρους στοιχεία τους και 

αναλύουν την λειτουργία 

τους. 

� Περιγράφουν τις διαδικασίες 

και τεχνικές εγκατάστασης, 

συντήρησης, ελέγχου της λει-

τουργίας και αποκατάστασης 

των βλαβών και δυσλειτουρ-

γιών της. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Το συγκεκριµένο γνωστικό αντι-

κείµενο διδάσκεται στη Σχολή στο 

δεύτερο έτος φοίτησης. Επειδή για 

πολλές επιχειρήσεις στις οποίες θα 

εκπαιδευτούν οι µαθητές αυτό απο-

τελεί ένα από τα βασικότερα πεδία 

της δραστηριότητά τους κρίνεται 

σκόπιµο να συµµετέχουν οι εκπαι-

δευόµενοι στις αναφερόµενες πρα-

κτικές µέσα από διαδικασίες ενδο-

επιχειρησιακής κατάρτισης. 

 

εξωτερικό τµήµα της µονάδας 

στις κατάλληλες θέσεις. 

� Συνδέουν τους σωλήνες ψυ-

κτικού ρευστού και αποχέ-

τευσης συµπυκνωµάτων. 

� Πραγµατοποιούν τις ηλεκτρι-

κές συνδέσεις. 

� Ρυθµίζουν και ελέγχουν την 

καλή και ασφαλή λειτουργία 

της µονάδας πριν την παρά-

δοση. 

� Εκτελούν εργασίες έκτακτης 

ή τακτικής συντήρησης που 

συνίστανται: 

� στον χηµικό καθαρισµό 

και στην απολύµανση του 

στοιχείου της εσωτερικής 

µονάδας και του φίλτρου 

αέρα, 

� στον καθαρισµό των κα-

λυµµάτων και περσίδων 

αερισµού, 

� στον καθαρισµό της λε-

κάνης συλλογής συµπυ-

κνωµάτων και του σωλή-

να αποχέτευσης, 

� στον καθαρισµό της εξω-

τερικής µονάδας µε τη 

χρήση πλυστικού µηχα-

νήµατος και κατάλληλων 

χηµικών υγρών, 

� στον καθαρισµό των φτε-

ρωτών των ανεµιστήρων, 

� στον καθαρισµό και λί-

πανση εδράνων των ανε-

µιστήρων, 

� στον έλεγχο ηλεκτρικών 

κυκλωµάτων και οργάνων 

αυτοµατισµού, 

� στον έλεγχο και αµπερο-

µέτρηση του συµπιεστή 

και των ανεµιστήρων, 

� στον έλεγχο των προστα-

τευτικών διακοπτών του 

συµπιεστή, 

� στον έλεγχο της στεγανό-

τητας του ψυκτικού κυ-

κλώµατος, 

� στη µέτρηση πιέσεων λει-

τουργίας (L.P & H.P) και 

πλήρωση µε ψυκτικό µέ-

σο αν απαιτείται, 

� στον έλεγχο στήριξης της 

εσωτερικής και εξωτερι-

κής µονάδας. 

� Επισκευάζουν - στο µέτρο του 

δυνατού - ή αντικαθιστούν 
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φθαρµένα ή ελαττωµατικά 

εξαρτήµατα του εξοπλισµού 

της µονάδας. 
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∆ΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 

 

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να µεταδοθούν στους µαθητευόµενους κατά τη διάρ-

κεια της µαθητείας - πρακτικής άσκησης στα ακόλουθα γνωστικά αντικείµενα. 
 

ΓΝΩΣΕΙΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Ψυκτικά ρευστά. 

� Αναφέρουν τις διάφορες οµά-

δες ψυκτικών ρευστών και τις 

χρήσεις τους. 

� Περιγράφουν τη διαδικασία 

συλλογής και ανακύκλωσης 

των ψυκτικών ρευστών. 

� Εξηγούν τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις της χρήσης τους 

και τις πρακτικές αντιµετώπι-

σής τους. 

� Αναφέρουν τις ιδιότητες και 

τις χρήσεις των νέων ψυκτι-

κών ρευστών. 

� Περιγράφουν τη διαδικασία 

αντικατάστασης των παλιών 

ψυκτικών ρευστών µε τα νέα 

οικολογικά. 

� Αναλύουν τους κανόνες που 

πρέπει να τηρούνται για την 

ασφαλή χρήση τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Αναγνωρίζουν τα διάφορα εν 

χρήσει ψυκτικά ρευστά από 

τους κωδικούς χρωµατισµού 

των φιαλών αποθήκευσής 

τους. 

� ∆ιακρίνουν τις περιπτώσεις 

που απαιτούν την αφαίρεση 

του ψυκτικού υγρού από την 

εγκατάσταση. 

� Εκτιµούν την κατάσταση λει-

τουργίας και την κατασκευα-

στική διαµόρφωση της ψυκτι-

κής µονάδας και αποφασίζουν 

τον τρόπο συλλογής του ψυ-

κτικού µέσου στη µονάδα 

συλλογής – ανακύκλωσης. 

� Εκτιµούν την κατάσταση του 

ψυκτικού ρευστού και απο-

φασίζουν για την επαναχρη-

σιµοποίησή του. 

� Εκτιµούν τις θερµοδυναµικές 

ιδιότητες και τη χηµική συ-

µπεριφορά των νέων - οικο-

λογικών ψυκτικών ρευστών, 

και χρησιµοποιούν το κατάλ-

ληλο για την αντικατάσταση 

του παλαιού ψυκτικού ρευ-

στού της µονάδας. 

� Αναζητούν στοιχεία από τον 

κατασκευαστή της µονάδας 

και τα ακολουθούν πιστά ώ-

στε να εξασφαλίζεται η κα-

ταλληλότητα των υλικών κα-

τασκευής της µονάδας µε το 

νέο ψυκτικό ρευστό και το λι-

παντικό, και ακολουθούν τις 

απαιτούµενες κατά περίπτωση 

διαδικασίες: 

� αφαίρεσης του παλαιού 

ψυκτικού ρευστού από τη 

µονάδα, 

� αντικατάστασης υλικών 

και εξαρτηµάτων, καταρ-

τίζοντας εκ των προτέρων 

τη σχετική λίστα αλλαγής 

ή πιθανής επέµβασης (από 

τον κατασκευαστή του) 

στον συµπιεστή της µονά-

δας, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Εργάζονται αυτόνοµα, ή ως 

µέλη οµάδας, αναλαµβάνο-

ντας πλήρως την ευθύνη για 

την ολοκλήρωσή και την α-

ξιοπιστία των εργασιών (κα-

τασκευής, συντήρησης, ε-

λέγχου) που αναλαµβάνουν. 

� Συνεργάζονται αρµονικά µε 

τους συναδέλφους της ίδιας 

ειδικότητας ή µε τεχνικούς 

συναφών ειδικοτήτων σε ερ-

γοτάξια, λειτουργώντας ως 

µέλη οµάδας, µε κατανόηση 

των αρµοδιοτήτων τους και 

των ευθυνών που αναλαµβά-

νουν και τηρούν πιστά τις 

οδηγίες του µελετητή και 

του υπευθύνου του έργου. 

� Συντάσσουν και ενηµερώ-

νουν τα προβλεπόµενα από 

τους σχετικούς κανονισµούς 

έντυπα και βιβλία και εκδί-

δουν τα απαιτούµενα πιστο-

ποιητικά ελέγχου. 

� Υπολογίζουν και κοστολο-

γούν τις εργασίες και τα υλι-

κά που αφορούν σε εργασίες 

κατασκευών, συντήρησης 

και επισκευών σε εγκατα-

στάσεις και συντάσσουν τα 

σχετικά τεύχη προσφορών. 
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Γνωστικό αντικείµενο: 

Συµπιεστές και ηλεκτροκινητή-

ρες εγκαταστάσεων ψύξης και 

κλιµατισµού. 

� Κατονοµάζουν τα είδη των 

συµπιεστών και αναφέρουν 

την αρχή λειτουργίας τους. 

� Περιγράφουν την κατασκευα-

στική τους διαµόρφωση και 

τη λειτουργία τους, αναφέ-

ρουν τα κύρια µηχανικά εξαρ-

τήµατά τους και τα υλικά κα-

τασκευής τους. 

� Αναφέρουν τα κριτήρια επι-

λογής του κατάλληλου τύπου 

και µεγέθους συµπιεστή, µε 

τα απαιτούµενα τεχνικά χα-

ρακτηριστικά για κάθε εφαρ-

µογή ψυκτικής εγκατάστασης 

και για διαφορετικές συνθή-

κες λειτουργίας. 

� Αναφέρουν τα είδη, τις αρχές 

λειτουργίας, και τα βασικά τε-

χνικά χαρακτηριστικά των η-

λεκτροκινητήρων και τις κυ-

ριότερες εφαρµογές τους σε 

συστήµατα ψύξης, κλιµατι-

σµού και αερισµού και περι-

γράφουν την κατασκευαστική 

τους διαµόρφωση. 

� Αναφέρουν και περιγράφουν 

τις διατάξεις εκκίνησης και 

προστασίας τους από υπερ-

φόρτιση και υπερθέρµανση. 

� Αναφέρουν τον ελέγχου της 

ικανότητας των συµπιεστών, 

επεξηγούν τη χρησιµότητά 

τους και περιγράφουν τις α-

ντίστοιχες διατάξεις τους. 

� Αναφέρουν τα κύρια σηµεία 

επιθεώρησης και προληπτικής 

συντήρησης συµπιεστών και 

ηλεκτροκινητήρων. 

� φόρτισης της µονάδας µε 

το νέο ψυκτικό ρευστό, 

� ρύθµισης των εξαρτηµά-

των ελέγχου και ασφαλεί-

ας (π.χ. πρεσσοστάτες), 

� ελέγχου και αποκατάστα-

σης (αν απαιτείται) της 

λειτουργίας της µονάδας. 

� Χρησιµοποιούν τον κατάλλη-

λο ατοµικό εξοπλισµό, ακο-

λουθούν τους απαραίτητους 

κανόνες για την ασφαλή χρή-

ση των ψυκτικών ρευστών και 

εξασφαλίζουν τις κατάλληλες 

συνθήκες υγιεινής και ασφά-

λειας στο χώρο εργασίας τους. 

 

 

� ∆ιακρίνουν τα διάφορα είδη 

συµπιεστών και ηλεκτροκινη-

τήρων που χρησιµοποιούνται 

στις διάφορες ψυκτικές και 

κλιµατιστικές µονάδες και ε-

γκαταστάσεις. 

� Χρησιµοποιούν τα τεχνικά εγ-

χειρίδια των κατασκευαστών 

και επιλέγουν τον κατάλληλο 

συµπιεστή σε σχέση µε το 

χρησιµοποιούµενο ψυκτικό 

ρευστό, την απαιτούµενη ψυ-

κτική ισχύ και τις θερµοκρα-

σίες λειτουργίας (αναρρόφη-

σης και κατάθλιψης) της ε-

γκατάστασης. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Η συγκεκριµένη δραστηριότητα 

αφορά στην επιλογή µικρής ισχύος 

ερµητικών ή ηµιερµητικών συµπιε-

στών για αντίστοιχες ψυκτικές µο-

νάδες σε περιπτώσεις: 

� συναρµολόγησης εξ αρ-

χής διάφορων επαγγελµα-

τικής χρήσης εγκαταστά-

σεων (ψυκτικοί θάλαµοι, 

βιτρίνες κ.ά.), 

� που απαιτούν αντικατά-

σταση ήδη υπαρχόντων 

συµπιεστών. 

� Αναγνωρίζουν τα διάφορα 

ήδη των ηλεκτροκινητήρων 

(συµπιεστών, αντλιών νερού 

και ψυκτικού υγρού, ανεµι-

στήρων κ.ά.) που χρησιµοποι-

ούνται σε κάθε µορφή ψυκτι-

κής και κλιµατιστικής µονά-

δας και εγκατάστασης και 

τους ακροδέκτες σύνδεσής 
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� Αναφέρουν τις συνηθέστερες 

βλάβες τους και περιγράφουν 

τις απαιτούµενες διαδικασίες 

για την επιτόπια αποκατάστα-

ση απλών βλαβών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Οικιακά και επαγγελµατικά ψυ-

γεία. 
� Περιγράφουν την κατασκευα-

στική διαµόρφωση οικιακών 

και διαφόρων τύπων µικρών 

επαγγελµατικών ψυγείων και 

καταψυκτών και αναγνωρί-

ζουν τα είδη των ψυκτικών 

θαλάµων, των συµπιεστών, 

των συµπυκνωτών και των 

εξατµιστών φυσικής και εξη-

ναγκασµένης κυκλοφορίας 

που χρησιµοποιούνται σ΄ αυ-

τά. 

� ∆ιακρίνουν τις µονάδες που 

χρησιµοποιούν τριχοειδή σω-

λήνα ή θερµοεκτονωτική 

βαλβίδα. 

� Αναφέρουν και περιγράφουν 

τις χρησιµοποιούµενες µεθό-

δους απόψυξης και αποµά-

κρυνσης των συµπυκνωµάτων 

απόψυξης. 

� Κατανοούν το πλήρες µονο-

γραµµικό ηλεκτρικό διάγραµ-

µα καλωδιώσεων των µονά-

δων µε ή χωρίς αντιστάσεις 

απόψυξης. 

� Κατονοµάζουν και αναγνωρί-

ζουν τα ηλεκτρολογικά εξαρ-

τους µε το ηλεκτρικό κύκλω-

µα τροφοδοσίας τους. 

� Αναγνωρίζουν τα όργανα ε-

λέγχου και προστασίας των 

ηλεκτροκινητήρων και κατα-

σκευάζουν το τροφοδοτικό 

τους κύκλωµα. 

� Χρησιµοποιούν τα κατάλληλα 

όργανα (µεγγερόµετρο, πολύ-

µετρο) και ελέγχουν το ρεύµα 

λειτουργίας και τις περιελίξεις 

τους. 

� Εφαρµόζουν τις κατάλληλες 

µεθόδους (προγραµµατισµέ-

νης και έκτακτης συντήρη-

σης) ηλεκτροκινητήρων και 

συµπιεστών εφαρµόζοντας τις 

οδηγίες των κατασκευαστών 

τους και ακολουθώντας τις 

οδηγίες του προϊσταµένου 

τους. 

� Συµπληρώνουν στα φύλλα 

συντήρησης τις επιτελούµενες 

εργασίες, ενηµερώνουν για 

πιθανές αστοχίες και βλάβες 

που απαιτούν επέµβαση από 

εξειδικευµένο προσωπικό. 

 

� Χρησιµοποιούν τα κατάλληλα 

όργανα και συσκευές και, ε-

φαρµόζοντας γνώσεις και δε-

ξιότητες που αποκτήθηκαν 

στο πρώτο έτος της µαθητείας 

τους, εκτελούν βασικές εργα-

σίες, συντήρησης, ανίχνευσης 

βλαβών και επισκευής σε οι-

κιακά και µικρά επαγγελµατι-

κά ψυγεία και καταψύκτες. 

� Συγκεκριµένα είναι σε θέση 

να: 

� Ανιχνεύουν διαρροές ψυ-

κτικού µέσου στα διάφο-

ρα εξαρτήµατα του ψυ-

κτικού κύκλου των µονά-

δων και να τις αποκαθι-

στούν. 

� Ελέγχουν τη λειτουργία 

των µονάδων, ανιχνεύουν 

περιπτώσεις λειτουργίας 

µε χαµηλό φορτίο ή υ-

περφόρτωσης και να τις 

αποκαθιστούν µε προ-

σθήκη ψυκτικού ρευστού 

ή αφαίρεση και συλλογή 

του αντίστοιχα. 

� Ελέγχουν τη λειτουργία 

του τριχοειδούς σωλήνα 
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τήµατα που χρησιµοποιούνται 

για την εκκίνηση και τον έ-

λεγχο λειτουργίας των διάφο-

ρων τύπων συµπιεστών και 

αναφέρουν τα βασικά χαρα-

κτηριστικά τους. 

� Αναφέρουν τις συνηθέστερες 

βλάβες των συγκεκριµένων 

µονάδων και τα αίτια που τις 

προκαλούν, περιγράφουν τις 

διαδικασίες συντήρησής τους 

και αποκατάστασης (στο µέ-

τρο του εφικτού) των βλαβών 

τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Εγκατάσταση και συντήρηση 

τοπικών κλιµατιστικών µονά-

δων µε ένα ή δύο στοιχεία νερού 

(fan coils units). 
� Αναφέρουν και διακρίνουν τα 

και να τον αντικαθιστούν 

αν χρειασθεί µε άλλον ί-

διας διαµέτρου ή διαφο-

ρετικής µε παράλληλο 

υπολογισµό του απαιτού-

µενου µήκους του, ώστε 

να εξασφαλίζεται η ίδια 

πτώση πίεσης του ψυκτι-

κού µέσου στο κύκλωµα. 

� Ελέγχουν τις λειτουργίες 

των διαφόρων οργάνων 

των µονάδων (της θερµο-

εκτονωτικής βαλβίδας, 

των θερµοστατών συντή-

ρησης και κατάψυξης, 

των χρονοδιακοπτών α-

πόψυξης, των αντιστάσε-

ων απόψυξης, της τετράο-

δης βαλβίδας αντιστροφής 

του κύκλου ψύξης) και τις 

αποκαθιστούν ή προβαί-

νουν (αν χρειασθεί) στην 

αντικατάστασή τους. 

� Ελέγχουν τη λειτουργία 

των συµπιεστών (µέτρηση 

ισχύος λειτουργίας), την 

κατάσταση των τυλιγµά-

των των ηλεκτροκινητή-

ρων τους και τις διατάξεις 

ελέγχου και προστασίας 

τους, αντικαθιστούν ελατ-

τωµατικούς συµπιεστές 

και όποιο εξάρτηµα απαι-

τηθεί. 

� Ελέγχουν τη θερµοκρασί-

α, τη σχετική υγρασία και 

τη στεγανότητα των ψυ-

κτικών θαλάµων και προ-

βαίνουν στις απαιτούµε-

νες ενέργειες για την απο-

κατάστασή τους (αντικα-

τάσταση λάστιχων στεγα-

νοποίησης, ευθυγράµµιση 

πόρτας θαλάµου, ρύθµιση 

διαφοράς θερµοκρασίας 

ψυκτικού θαλάµου και 

στοιχείου ψύξης). 

� Ελέγχουν τις ηλεκτρικές 

συνδέσεις των καλωδίων 

των ηλεκτρικών κυκλω-

µάτων των µονάδων και 

αποκαθιστούν τις φθαρ-

µένες ή χαλαρές συνδέ-

σεις τους. 

 

� Μελετούν το σχέδιο και τις 

απαιτήσεις των προδιαγραφών 
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είδη των τοπικών κλιµατιστι-

κών µονάδων µε στοιχεία νε-

ρού και περιγράφουν την κα-

τασκευαστική τους διαµόρ-

φωση. 

� Επιλέγουν από µια τυποποιη-

µένη σειρά µεγεθών µε βάση 

την παροχή του αέρα των α-

νεµιστήρων τους τις κατάλλη-

λες, για κάθε κλιµατιζόµενο 

χώρο, µονάδες µε βάση τις 

απαιτήσεις του, όπως αυτές 

προσδιορίζονται από τη µελέ-

τη. 

� Περιγράφουν τις διαδικασίες 

εγκατάστασής τους και σύν-

δεσης µε το δίκτυο σωληνώ-

σεων της εγκατάστασης, τις 

απαιτούµενες εργασίες τακτι-

κής συντήρησής τους, τις δια-

δικασίες ελέγχου της λειτουρ-

γίας τους και της αποκατά-

στασης – στο µέτρο του δυνα-

τού – των δυσλειτουργιών 

τους µε επισκευή ή αντικατά-

σταση των ελαττωµατικών 

τµηµάτων τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

της εγκατάστασης που αφο-

ρούν στο µέγεθος, στη δια-

µόρφωση του δικτύου σωλη-

νώσεων (δισωλήνιο, τρισωλή-

νιο ή τετρασωλήνιο) της ε-

γκατάστασης, το µέγεθος και 

τις προδιαγραφές των µονά-

δων και: 

� προµηθεύονται τις κατάλ-

ληλες µονάδες σύµφωνα 

µε τις προδιαγραφές και 

τις απαιτήσεις της µελέ-

της, 

� τις τοποθετούν στις κα-

τάλληλες θέσεις µε επιλο-

γή τους ή µε βάση τις α-

παιτήσεις του σχεδίου, 

� τις συνδέουν µέσω απο-

φρακτικών διακοπτών µε 

το δίκτυο σωληνώσεων 

και µέσω κατάλληλης κα-

λωδίωσης και οργάνων 

διακοπής και προστασίας 

µε το ηλεκτρολογικό δί-

κτυο του χώρου εγκατά-

στασής τους. 

� Εκτελούν εργασίες έκτακτης 

και περιοδικής συντήρησης 

και συγκεκριµένα: 

� Αφαιρούν τα καλύµµατα 

της µονάδας και καθαρί-

ζουν το εσωτερικό της, τις 

περσίδες αερισµού και τα 

πτερύγια των ανεµιστή-

ρων από σκόνες κ.ά. 

� Πραγµατοποιούν χηµικό 

καθαρισµό και απολύ-

µανση των εξωτερικών 

επιφανειών των στοιχείων 

τους και του φίλτρου αέ-

ρα µε χρήση εγκεκριµέ-

νων σκευασµάτων. 

� Καθαρίζουν τη λεκάνη 

απορροής των συµπυ-

κνωµάτων, πραγµατοποι-

ούν απόφραξη των σωλή-

νων απορροής (αν απαι-

τείται). 

� Λιπαίνουν τα έδρανα των 

κινητήρων των ανεµιστή-

ρων τους. 

� Ελέγχουν: 

� τη συνδεσµολογία και 

τις επαφές του κυ-

κλώµατος λειτουργίας 

και των οργάνων αυ-

τοµατισµού της µονά-
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Γνωστικό αντικείµενο: 

Εγκατάσταση και συντήρηση 

ηµικεντρικών κλιµατιστικών 

µονάδων (αντλίες θερµότητας 

αέρα/αέρα και µονάδες που 

τροφοδοτούνται από κεντρικό 

σύστηµα παραγωγής ψυχρού 

και θερµού νερού). 
� Αναφέρουν την αρχή λειτουρ-

γίας τους και κατατάσσουν τις 

αντλίες θερµότητας ανάλογα 

µε τη µορφή και το είδος των 

εναλλακτών θερµότητας του 

ψυκτικού τους κυκλώµατος. 

� Περιγράφουν την κατασκευα-

στική διαµόρφωση των δια-

φόρων τύπων αντλιών θερµό-

τητας. 

� Περιγράφουν τις διαδικασίες 

εγκατάστασής τους και σύν-

δεσης µε το εσωτερικό δίκτυο 

αεραγωγών ή σωληνώσεων 

της εγκατάστασης, τις απαι-

τούµενες εργασίες τακτικής 

συντήρησής τους, τις διαδι-

κασίες ελέγχου της λειτουργί-

ας τους και της αποκατάστα-

σης – στο µέτρο του δυνατού 

– των δυσλειτουργιών τους µε 

επισκευή ή αντικατάσταση 

των ελαττωµατικών τµηµάτων 

τους. 

 

 

 

 

 

 

δας, 

� τη λειτουργία του κι-

νητήρα. των ανεµι-

στήρων, των οργάνων 

αυτοµατισµού και της 

τρίοδης βάνας (αν 

υπάρχει), 

� τη σύνδεση των σω-

ληνώσεων για διά-

βρωση και διαρροή. 

� Εντοπίζουν βλάβες και 

δυσλειτουργίες της µονά-

δας και αντικαθιστούν τα 

φθαρµένα ή ελαττωµατι-

κά µέρη ή εξαρτήµατα της 

µονάδας. 

� Παρακολουθούν τη συµπερι-

φορά της µονάδας (µε την όλη 

εγκατάσταση σε λειτουργία), 

πραγµατοποιούν εξαέρωση 

των στοιχείων της και επεµ-

βαίνουν διορθωτικά όπου και 

εφόσον απαιτείται. 

 

 

� Εγκαθιστούν τη µονάδα και 

τη συνδέουν µε το ηλεκτρικό 

δίκτυο και το εσωτερικό δί-

κτυο διανοµής αέρα ή νερού. 

� Συµβουλεύονται το τεχνικό 

εγχειρίδιο του κατασκευαστή 

της µονάδας, εκκινούν τη µο-

νάδα, ρυθµίζουν τις πιέσεις 

αναρρόφησης και κατάθλιψης 

στις κατάλληλες τιµές και ε-

λέγχουν τη λειτουργία της. 

� Εκτελούν εργασίες έκτακτης 

και περιοδικής συντήρησης 

και: 

� Ελέγχουν την ποσότητα 

του ψυκτικού µέσου και 

του λαδιού λίπανσης και, 

αν χρειασθεί, ελέγχουν τη 

µονάδα για προσδιορισµό 

των σηµείων διαρροής, 

αποκαθιστούν τα σηµεία 

που παρατηρούνται οι συ-

γκεκριµένες διαρροές και 

συµπληρώνουν ψυκτικό 

ρευστό στη µονάδα και 

λάδι λίπανσης στο συµπι-

εστή. 

� Ελέγχουν τη λειτουργία 

των ηλεκτροκινητήρων 

του συµπιεστή και των 

ανεµιστήρων (µέτρηση 

τάσης και έντασης του 
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Γνωστικό αντικείµενο: 

Εγκατάσταση και συντήρηση 

κλιµατιστικών µονάδων µετα-

βλητής παροχής ψυκτικού ρευ-

στού (VRV) µε εσωτερικά στοι-

χεία απ’ ευθείας εκτόνωσης. 
� Αναφέρουν την αρχή λειτουρ-

γίας και περιγράφουν την κα-

τασκευαστική διαµόρφωση 

των µονάδων. 

� Περιγράφουν τη διαδικασίες 

τοποθέτησης του εξωτερικού 

τµήµατος της µονάδας και 

ρεύµατος λειτουργίας, έ-

λεγχος µόνωσης περιελί-

ξεων). 

� Ελέγχουν το φίλτρο του 

λαδιού λίπανσης και το 

φίλτρο ψυκτικού ρευστού, 

τα καθαρίζουν και αν α-

παιτηθεί τα αντικαθι-

στούν. 

� Ελέγχουν τη λειτουργία 

των οργάνων αυτοµατι-

σµού, ασφαλείας και λει-

τουργίας της µονάδας 

(Μ/Σ, relay, θερµικά, χρο-

νοδιακόπτη εκκίνησης, 

τετράοδη βαλβίδα, θερ-

µοστάτες, ασφαλιστικές 

διατάξεις υψηλής και χα-

µηλής πίεσης, ηλεκτρικά 

επαφών). 

� Πραγµατοποιούν χηµικό 

καθαρισµό του συµπυ-

κνωτή της µονάδας και 

απόξεση της πτερωτής 

του/των ανεµιστήρα/ων 

του. 

� Εκτελούν καθαρισµό του 

φίλτρου αέρα και τις ίδιες 

εργασίες, όπως παραπάνω 

εργασίες στον δεύτερο 

εναλλάκτη των αντλιών 

αέρα/αέρα. 

� Πραγµατοποιούν (σε µο-

νάδες αέρα/νερού) έλεγχο 

για διαρροή νερού, ελέγ-

χουν τη λειτουργία της 

αντλίας παροχής νερού 

και του διακόπτη ροής, 

καθαρίζουν το φίλτρο νε-

ρού και αποκαθιστούν την 

όλη λειτουργία του κυ-

κλώµατος. 

� Παρακολουθούν τη συµπερι-

φορά της µονάδας (µε την όλη 

εγκατάσταση σε λειτουργία) 

και αν χρειασθεί επεµβαίνουν 

διορθωτικά, όπου απαιτείται. 

 

� Λαµβάνουν υπόψη τους χώ-

ρους και τη διαµόρφωση του 

κτιρίου που πρόκειται να εξυ-

πηρετήσει η συγκεκριµένη 

µονάδα, καθορίζουν τον αριθ-

µό, τους τύπους και την απαι-

τούµενη ισχύ των εσωτερικών 

µονάδων, επιλέγουν την κε-

ντρική εξωτερική µονάδα και 
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ανάλογα µε τον τύπο τους 

(κονσόλες τοίχου και δαπέ-

δου, κονσόλες οροφής) των 

εσωτερικών κλιµατιστικών 

µονάδων. 

� Αναφέρουν τις δυνατότητες 

και τους περιορισµούς δια-

µόρφωσης και διαστασιολό-

γησης του δικτύου των σωλη-

νώσεων, όπως αυτές καθορί-

ζονται αυστηρά στα τεχνικά 

εγχειρίδια των διαφόρων κα-

τασκευαστών των µονάδων. 

� Περιγράφουν ακολουθούµε-

νες διαδικασίες ελέγχου και 

συντήρησης των συγκεκριµέ-

νων µονάδων µε βάσει τις ο-

δηγίες των κατασκευαστών 

τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λαµβάνοντας υπόψη τα εγχει-

ρίδια και τις οδηγίες που πε-

ριέχονται σ’ αυτά: 

� σχεδιάζουν τα κυκλώµατα 

τροφοδοσίας των εσωτε-

ρικών µονάδων, λαµβά-

νοντας υπόψη το µέγιστο 

επιτρεπόµενο µήκος σω-

ληνώσεων κάθε κυκλώ-

µατος και ακολουθώντας 

διαδροµές για την κατά το 

δυνατόν οικονοµικότερη 

διαµόρφωσή τους, 

� διαστασιολογούν τις σω-

ληνώσεις των γραµµών 

αναρρόφησης και των 

γραµµών υγρού του κάθε 

τµήµατος του δικτύου µε 

βάση τον ολικό δείκτη 

φόρτισης (όπως προσδιο-

ρίζεται από την κατα-

σκευάστρια εταιρεία) κά-

θε σωλήνα, 

� υπολογίζουν και επιλέ-

γουν τους απαιτούµενους 

διανοµείς, 

� κατασκευάζουν το δίκτυο 

σωληνώσεων και το µο-

νώνουν, 

� διαµορφώνουν το δίκτυο 

(αν απαιτείται από τη 

µορφολογία της εγκατά-

στασης) αποµάκρυνσης 

των συµπυκνωµάτων από 

τις εσωτερικές µονάδες, 

� θέτουν σε λειτουργία την 

όλη εγκατάσταση και την 

παρακολουθούν. 

� Εφαρµόζουν, σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις του κατασκευα-

στή, εργασίες προγραµµατι-

σµένου ελέγχου και συντήρη-

σης της όλης εγκατάστασης 

που αφορούν: 

� στον καθαρισµό των ε-

ναλλακτών θερµότητας µε 

χρήση αντλίας πίεσης και 

χηµικού υγρού και στο 

πλύσιµο των φίλτρων αέ-

ρα των εσωτερικών µονά-

δων, 

� στην επιθεώρηση των συ-

σκευών για διάβρωση ή 

φθορές, 

� στην επιθεώρηση των α-

νεµιστήρων των εσωτερι-

κών και της εξωτερικής 
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Γνωστικό αντικείµενο: 

Εγκαταστάσεις κεντρικού κλι-

µατισµού. 
� Αναφέρουν τις διάφορες κα-

τασκευαστικές διαµορφώσεις 

των διαφόρων συστηµάτων 

κεντρικού κλιµατισµού. 

� Περιγράφουν την κατασκευα-

στική διαµόρφωση και τη λει-

τουργία: 

µονάδας, 

� στην επιθεώρηση της κα-

τάστασης των σωληνώ-

σεων και των µονώσεων 

των ψυκτικών κυκλωµά-

των, 

� στον καθαρισµό του δι-

κτύου αποχέτευσης των 

συµπυκνωµάτων (αν υ-

πάρχει), 

� στον έλεγχο ψυκτικής ε-

γκατάστασης (µε διαδι-

κασίες ίδιες µε αυτές που 

έχουν ήδη αναφερθεί για 

άλλες κλιµατιστικές µο-

νάδες), 

� στον έλεγχο των καλω-

διώσεων των µονάδων και 

τη σύσφιξη των επαφών 

τους, 

� στον έλεγχο λειτουργίας 

των εκτονωτικών βαλβί-

δων, των πρεσσοστατών 

χαµηλής και υψηλής πίε-

σης, των τριόδων βαλβί-

δων, των ηλεκτροµαγνη-

τικών βαλβίδων και των 

λοιπών οργάνων αυτοµα-

τισµού του ψυκτικού κυ-

κλώµατος των µονάδων, 

� στον έλεγχο των ασφα-

λειοαποζευκτών, των 

θερµικών υπερθέρµανσης, 

των διακοπτών ροής αέ-

ρα, των ρελέ ενεργοποίη-

σης, των συστηµάτων αυ-

τοµατισµού και των µέ-

σων ηλεκτρικής προστα-

σίας (ασφάλειες, διακό-

πτες κ.ά.) των ηλεκτρικών 

αντιστάσεων. 

� Παρακολουθούν τη συµπερι-

φορά της µονάδας (µε την όλη 

εγκατάσταση σε λειτουργία) 

και αν χρειασθεί επεµβαίνουν 

διορθωτικά, όπου απαιτείται. 

 
∆ΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

� Συµµετέχουν ως µέλη οµάδας 

σε εργασίες κατασκευής των 

απαιτούµενων για κάθε εγκα-

τάσταση σωληνώσεων και 

συγκεκριµένα: 

� του δικτύου (δισωλήνιο, 

τρισωλήνιο ή τετρασωλή-

νιο) διανοµής θερµού και 

ψυχρού νερού στους κλι-
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� των δικτύων σωληνώσεων 

στα διάφορα συστήµατα 

κεντρικού κλιµατισµού µε 

προσαγωγή νερού, 

� των δικτύων αεραγωγών 

και των διαφόρων τύπων 

µονάδων επεξεργασίας 

αέρα στα διάφορα συστή-

µατα κεντρικού κλιµατι-

σµού µε προσαγωγή αέρα, 

� των αερόψυκτων και υ-

δρόψυκτων συστηµάτων 

παραγωγής ψυχρού νερού 

και των διαφόρων τύπων 

πύργων ψύξης. 

� Αναφέρουν και αναγνωρίζουν 

τα εξαρτήµατα και της συ-

σκευές ελέγχου και αυτοµατι-

σµού λειτουργίας όλων των 

συστηµάτων και των µηχανη-

µάτων τους. 

� Περιγράφουν τις απαιτούµε-

νες εργασίες για: 

� την εγκατάσταση τέτοιων 

συστηµάτων, 

� τον έλεγχο λειτουργίας 

και την προγραµµατισµέ-

νη συντήρησή τους, 

� την αποκατάσταση, στο 

µέτρο του δυνατού, των 

όποιων δυσλειτουργιών 

τους µε επισκευή ή αντι-

κατάσταση των ελαττω-

µατικών συσκευών, οργά-

νων και εξαρτηµάτων 

τους. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Στη διδακτέα ύλη της ειδικότητας 

δεν περιλαµβάνεται το γνωστικό 

αντικείµενο που αφορά στην εγκα-

τάσταση και συντήρηση των εγκα-

ταστάσεων παραγωγής θερµού νε-

ρού (λεβητοστάσιο). Επειδή για 

αρκετές επιχειρήσεις στις οποίες 

θα εκπαιδευτούν οι µαθητές αυτό 

πιθανά εντάσσεται στα πεδία της 

δραστηριότητά τους, κρίνεται σκό-

πιµο να συµµετέχουν κατά το δυνα-

τόν οι εκπαιδευόµενοι σε τέτοιου 

είδους δραστηριότητες µέσα από 

διαδικασίες ενδοεπιχειρησιακής 

κατάρτισης. 

 

 

 

 

µατιζόµενους χώρους, 

� των σωληνώσεων τροφο-

δοσίας των στοιχείων 

θέρµανσης και ψύξης της 

κεντρικής µονάδας επε-

ξεργασίας αέρα της εγκα-

τάστασης από τον λέβητα 

και τον ψύκτη νερού 

(chiller) αντίστοιχα, 

� των σωληνώσεων σύνδε-

σης του πύργου ψύξης µε 

το συµπυκνωτή του 

chiller, 

� των σωληνώσεων ψυκτι-

κού ρευστού µε τον συ-

µπυκνωτή του αερόψυ-

κτου συγκροτήµατος ψύ-

ξης νερού (όταν αυτό για 

ένα οποιοδήποτε λόγο δεν 

υφίσταται ως ενιαίο συ-

γκρότηµα). 

� ∆ιαµορφώνουν και συνδέουν 

τους σωλήνες µεταξύ τους µε 

συγκόλληση ή µέσω ειδικών 

εξαρτηµάτων, εφαρµόζοντας 

τις κατάλληλες τεχνικές ανά-

λογα µε το είδος τους (χαλυ-

βδοσωλήνες ή χαλκοσωλή-

νες). 

� Τοποθετούν σε κατάλληλες 

θέσεις στις σωληνώσεις τις 

αντλίες παροχής νερού, τα 

όργανα διακοπής και ρύθµι-

σης της ροής του νερού, τα 

απαιτούµενα φίλτρα καθαρι-

σµού. 

� Στηρίζουν και µονώνουν τις 

σωληνώσεις. 

� Ελέγχουν και συντηρούν το 

δίκτυο (έλεγχος διαρροών, 

στηριγµάτων και λειτουργίας 

αντλιών/κυκλοφορητών). 
∆ΙΑΜΟΝΗ ΑΕΡΑ - ∆ΙΚΤΥΑ ΑΕ-

ΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΜΙΑ 

� Αναγνωρίζουν τα είδη των 

χρησιµοποιούµενων αεραγω-

γών και στοµίων διανοµής και 

απαγωγής αέρα. 

� Συµµετέχουν σε εργασίες: 

� διαµόρφωσης των δικτύ-

ων αεραγωγών (διαµόρ-

φωση, τοποθέτηση, σύν-

δεση, και µόνωση), 

� τοποθέτησης των στοµίων 

αέρα, 

� τοποθέτησης των οργά-

νων ρύθµισης της ροής 
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και της ποιότητας του αέ-

ρα (αισθητήρες ταχύτητας 

αέρα, dampers ζώνης και 

bypass, κιβώτια ανάµει-

ξης, αισθητήρες θερµο-

κρασίας και σχετικής υ-

γρασίας, υγραντήρες, 

θερµαντικές αντιστάσεις 

κ.ά.). 

� Ελέγχουν και συντηρούν το 

δίκτυο αεραγωγών (καθαρι-

σµός στοµίων λήψης νωπού 

αέρα, έλεγχος στοµίων απόρ-

ριψης αέρα, καθαρισµός λε-

κανών συγκέντρωσης συµπυ-

κνωµάτων, αποκατάσταση 

στηριγµάτων τα οποία έχουν 

χαλαρώσει, αποκατάσταση 

ζηµιών µόνωσης, έλεγχος δι-

αρροών από εύκαµπτα κοµ-

µάτια σύνδεσης, έλεγχος ορ-

γάνων ρύθµισης ροής και 

ποιότητας αέρα). 
ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ (Υ∆ΡΟΨΥ-

ΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΨΥΚΤΕΣ ΜΟ-

ΝΑ∆ΕΣ 

ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΕΞΕΡ-

ΓΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ 

� Αναγνωρίζουν τα στοιχεία 

που αποτελούν µια κεντρική 

µονάδα επεξεργασίας αέρα 

και συµµετέχουν σε εργασίες 

συναρµολόγησης και εγκατά-

στασής της. 

� Συµµετέχουν σε εργασίες ε-

λέγχου της λειτουργίας της 

και τακτικής συντήρησής της 

εκτελώντας εργασίες που α-

φορούν: 

� Για τα υδρόψυκτα και 

αερόψυκτα συγκροτή-

µατα ψύξης νερού: 

� στον έλεγχο και στην α-

ποκατάσταση δυσλει-

τουργιών του ψυκτικού 

κυκλώµατος των µονάδων 

(έλεγχος στάθµης λαδιού 

και ποσότητας ψυκτικού 

ρευστού, καθαρισµός ή 

αντικατάσταση φίλτρου 

γραµµής ψυκτικού υγρού, 

φίλτρου σωλήνα αναρρό-

φησης συµπιεστή, φίλ-

τρου και λαδιού λίπανσης 

συµπιεστή, έλεγχος αι-

σθητηρίων πίεσης και 

θερµοκρασίας, ρύθµιση 
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πιέσεων κατάθλιψης και 

αναρρόφησης στις επι-

τρεπόµενες τιµές), 

� στον έλεγχο των ηλε-

κτροκινητήρων του συ-

µπιεστή και των ανεµι-

στήρων (έλεγχος έντασης 

και τάσης του ρεύµατος 

λειτουργία, έλεγχος ακρο-

δεκτών και περιελίξεων, 

λίπανση αξόνων και ε-

δράνων), 

� στον έλεγχο µετάδοσης 

κίνησης στους ανεµιστή-

ρες του πύργου ψύξης και 

του αερόψυκτου συµπυ-

κνωτή (έλεγχος φθοράς 

και τάνυση των ιµάντων), 

� στον έλεγχο λειτουργίας 

των αντλιών - κυκλοφο-

ρητών και του διακόπτη 

ροής και κανονικής παρο-

χής νερού στον ψύκτη και 

τον συµπυκνωτή της υ-

δρόψυκτης µονάδας, 

� στον έλεγχο και αποκατά-

σταση πιθανών διαρροών 

στα υδραυλικά µέρη και 

συνδέσµους, 

� στον έλεγχο λειτουργίας 

των οργάνων εκκίνησης. 

των προστατευτικών δια-

τάξεων των ηλεκτροκινη-

τήρων – relays και θερµι-

κά, των ηλεκτρικών επα-

φών και του πίνακα αυτο-

µατισµών, 

� στον χηµικό καθαρισµό 

των εναλλακτών των µο-

νάδων, 

� στην επιθεώρηση εσωτε-

ρικά και εξωτερικά του 

πύργου ψύξης για ύπαρξη 

ξένων σωµατιδίων στη 

λεκάνη και πιθανές δια-

βρώσεις αντίστοιχα, τον 

καθαρισµό και τη βαφή 

του (όπου και αν απαιτεί-

ται) µε ειδική αντισκωρι-

κή βαφή, 

� στον καθαρισµό των α-

κροφυσίων (µπεκ) των 

ψεκαστήρων του νερού 

λόγω πιθανής συγκέ-

ντρωσης αλάτων, 

� στη ρύθµιση του πλωτήρα 

στάθµης νερού και στον 



ΟΑΕ∆ / ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 

ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

23 

έλεγχο της λειτουργίας 

της ηλεκτροµαγνητικής 
βαλβίδας (αν υπάρχει) 

στη σωλήνωση σύνδεσής 

του πύργου ψύξης µε το 

δίκτυο πόλης. 
� Για την κεντρική µονά-

δα επεξεργασίας αέρα: 

� στο άνοιγµα της µονάδας, 

και τον καθαρισµό των 

εσωτερικών της µερών, 

� στον καθαρισµό (απόξε-

ση) της σκόνης από τα 

πτερύγια των φυγοκεντρι-

κών ανεµιστήρων, 

� στον καθαρισµό του ενός 

ψυκτικού/θερµαντικού ή 

των δύο διαφορετικής λει-

τουργίας (του ψυκτικού 

και του θερµαντικού) 

στοιχείων της, 

� στην αφαίρεση, το πλύσι-

µο των φίλτρων και τον 

έλεγχο της φθοράς των 

φίλτρων της, 

� στον καθαρισµό και την 

απόφραξη της λεκάνης 

αποχέτευσης (ύγρανση, 

συµπυκνώµατα), 

� στη λίπανση των εδράνων 

κινητήρων και ανεµιστή-

ρων, 

� στη λίπανση και τον έλεγ-

χο λειτουργίας των δια-

φραγµάτων νωπού αέρα 

και αέρα ανακυκλοφορίας 

και παράκαµψης, 

� στον έλεγχο καλής λει-

τουργίας των οργάνων 

αυτοµατισµού της, 

� στον έλεγχο των ιµάντων 

των ανεµιστήρων για 

φθορά και κανονική τά-

νυση, 

� στην αµπεροµέτρηση των 

κινητήρων των ανεµιστή-

ρων, στον έλεγχο της µό-

νωσης των περιελίξεών 

τους και στον έλεγχο θο-

ρύβων από φθορά των 

ρουλεµάν των αξόνων 

τους, 

� στον έλεγχο λειτουργίας 

της τρίοδης βάνας (σε µο-

νάδες µε ένα στοιχείο), 

� στη συντήρηση και στον 

έλεγχο καλής λειτουργίας 
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του υγραντήρα, 

� στον έλεγχο των συνδέ-

σεων των σωλήνων για 

διάβρωση ή διαρροή. 

� Παρακολουθούν τη συµπερι-

φορά της µονάδας σε λειτουρ-

γία και αν χρειασθεί επεµβαί-

νουν διορθωτικά, όπου απαι-

τείται. 

 


