
 

 

 

 
 

Η σωστή και συστηματική συντήρηση του κλιματιστικού  είναι κάτι περισσότερο από 

απαραίτητη ώστε να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή λειτουργιά του κλιματιστικού 

σας και για περισσότερο χρόνο.  Το πρώτο πράγμα που οφείλετε να κάνετε πριν από 

οτιδήποτε άλλο για να διατηρήσετε σε καλή κατάσταση το κλιματιστικό σας  είναι να 

φροντίσετε την συχνή καθαριότητα του κλιματιζόμενου χώρου.  Μην αφήνετε να 

μαζεύεται σκόνη σε χώρο που υπάρχει  κλιματιστικό  και να μην καπνίζεται στο χώρο 

αυτό. Και τα δυο, σκόνη και κάπνισμα,  μπορούν να συμβάλουν στην δημιουργία 

βλάβης του κλιματιστικού. Καλύτερα να γίνετε λίγο πιο προσεκτικοί πάρα να χρειαστεί 

να πληρώνετε επισκευές για τα κλιματιστικά σας. Επίσης, μην ξεχνάτε να αερίζετε σε 

τακτικά χρονικά διαστήματα τον χώρο που υπάρχει το κλιματιστικό ώστε να 

αποφεύγετε την ανακύκλωση του ίδιου αέρα που μπορεί να είναι επιβλαβής για όσους 

διαμένουν σε αυτό. 

 

 

  

  



Έκτος όμως από αυτά, υπάρχουν και  διαδικασίες συντήρησης τις οποίες πρέπει να 

προγραμματίζετε  ώστε να διατηρείτε τα κλιματιστικά σας αποδοτικότερα και 

οικονομικότερα με την πάροδο του χρόνου. Αναμφίβολα θα πρέπει να ασχοληθείτε με 

τον καθαρισμό  στις γρίλιες και τα πτερύγια του εσωτερικού μηχανήματος όπως και με 

των καθαρισμό των φίλτρων αέρα του κλιματιστικού. 

 

 

Τα φίλτρα αέρα συνήθως είναι  μεμβράνες που μπορείτε να αφαιρέσετε από την 

εσωτερική μονάδα, να τις πλύνετε με νερό, να τις αφήσετε να στεγνώσουν και να τις 

επανατοποθετήσετε στο μηχάνημα. Αυτή είναι μια απλή διαδικασία που όμως μπορεί 

να καλυτερεύσει την απόδοση του κλιματιστικού. 

 

Η απλή συντήρηση του κλιματιστικού είναι στο χέρι σας και μπορείτε να τα κάνετε 

οπότε κρίνεται ότι απαιτείται. Πέρα από αυτή την απλή συντήρηση θα πρέπει να 

αναθέσετε τον βαθύ καθαρισμό τόσο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής μονάδας 

σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο/ψυκτικό. Η σωστή συντήρηση θα εξασφαλίσει ότι το 

κλιματιστικό σας δεν θα χρειαστεί αντικατάσταση για πολλά χρόνια ακόμα. 

 

 
Να θυμάστε ότι ο κόπος που θα καταβάλετε για να εφαρμόσετε αυτές τις 

συμβουλές  δεν είναι τίποτα μπροστά στα χρήματα που θα εξοικονομήσετε . Μην το 

σκέφτεστε λοιπόν και εφαρμόστε τις πιο πάνω συμβουλές. Δεν θα το μετανιώσετε!  
 


