
Βελτιώστε την ποιότητα του αέρα στους εσωτερικούς χώρους (IAQ)...

Εξοικονομήστε χρήματα μειώνοντας τον χρόνο λειτουργίας...

Ελαχιστοποιήστε τις βλάβες και προστατεύστε την υγεία σας...

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΑΝΑΣΑ 
ΦΡΈΣΚΟΥ ΑΈΡΑ

Ένας οδηγός αναφοράς για επαγγελματίες ψυκτικούς , εγκαταστάτες 
και διαχειριστές κτιρίων



           

                            

                                       

                         

                               

Γιατί να κρατάτε καθαρό το 
κλιματιστικό σας;

Όταν δημιουργούνται ακαθαρσίες στο στοιχείο του 
κλιματιστικού μειώνεται η λειτουργικότητά του, 
που σημαίνει φτωχή απόδοση, μεγάλη κατανάλωση 
και φθορά των εξαρτημάτων του. Επίσης είναι 
χώρος παραγωγής μικροβίων που ευθύνονται για 
τις δυσάρεστες οσμές, αλλεργικές αντιδράσεις 
και αερομεταφερόμενες ασθένειες…καθώς όλα 
αυτά ανακυκλώνονται σε όλο το κτίριο με τον 
κλιματιζόμενο αέρα.

Μια τυπική κλιματιστική μονάδα έχει δύο αλουμινένια 
στοιχεία – ένα εσωτερικό (εξατμιστής) και ένα 
εξωτερικό (συμπυκνωτής). Η συνεχής ροή αέρα μέσα 
από το σύστημα παρασέρνει μαζί της ως ένα βαθμό 
σκόνες και άλλες βρωμιές.

Καθώς ο αέρας του κτιρίου περνά μέσα από τον εξατμιστή, 
οι σκόνες του αέρα θα κολλήσουν πάνω στην κρύα του 
επιφάνεια. Συχνά εκεί υπάρχει ένα φίλτρο ώστε να περιορίσει 
αυτή την συσσώρευση, και να βοηθήσει στην πρόληψη της 
ανακυκλοφορίας της αιωρούμενης βρωμιάς. Δυστυχώς, 
τέτοιες μέθοδοι είναι σπανίως 100% αποτελεσματικές – 
ειδικά στο να σταματήσουν πολύ μικρά σωματίδια όπως η 
σκόνη και το σημαντικότερο, τα μικρόβια. 

Η εσωτερική μονάδα μπορεί να είναι υγρή και ζεστή, ειδικά 
στη λειτουργία της απόψυξης και της θέρμανσης – αυτές 
είναι οι κατάλληλες συνθήκες για να ευδοκιμήσουν και να 
εξαπλωθούν τα μικρόβια εκτός και αν συντηρείται σε 
συχνή βάση.

Οι συμπυκνωτικές μονάδες σπανίως έχουν φίλτρα, για 
αυτό το λόγο έχουν την τάση να συσσωρεύουν ακαθαρσίες 
σε πιο γρήγορο ρυθμό από τις εσωτερικές μονάδες. 
Οποιαδήποτε βρωμιά επικαθίσει πάνω στο στοιχείο δρα 
ως μόνωση και επηρεάζει σοβαρά την ικανότητά του να 
μεταφέρει την θερμότητα στον αέρα. Έτσι το σύστημα 
δουλεύει δυσκολότερα και λειτουργεί με μεγαλύτερη 
συχνότητα το συμπιεστή για να πετύχει την θερμοκρασία 
που έχουμε θέσει, χρησιμοποιώντας περισσότερη ενέργεια 
– πράγμα που σημαίνει μεγαλύτερη κατανάλωση ρεύματος 
– και γρηγορότερη φθορά των εξαρτημάτων του.

Ομοίως ένα στρώμα βρομιάς που λειτουργεί ως μόνωση 
πάνω στον εξατμιστή μειώνει την ικανότητα του ψυκτικού 
υγρού στο να απορροφά την θερμότητα από έναν 
χώρο. Σαν αποτέλεσμα, μπορεί να εμφανιστεί πάγος 
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ψύξης και να αρχίζει 
να λιώνει όταν το κλιματιστικό τεθεί εκτός λειτουργίας- 
ελευθερώνοντας μια ποσότητα νερού η οποία θα ρέει 
και μπορεί να προκαλέσει ζημιές στους γύρω τοίχους και 
στην επίπλωση. Ακόμα χειρότερα, ο πάγος στον εξατμιστή 
μπορεί να δημιουργήσει σοβαρή και ακριβή ζημιά στον 
συμπιεστή (την καρδιά του συστήματος ) όταν η μονάδα 
προσπαθεί να επανεκκινήσει.

είναι απλό – καθαριότητα σημαίνει απόδοση  
Γιατί να χρησιμοποιείται καθαριστικά Advanced για να κρατάτε καθαρό 
το κλιματιστικό σας;



           

                            

                                       

                         

                               

Γιατί να κρατάτε καθαρό το 
κλιματιστικό σας;

Η νομοθεσία  

Kατανάλωση ενέργειας

Στο μέρος “L” των κανονισμών των κτηρίων, που 
σχετίζεται με τα ημερολόγια των κτηρίων, αναφέρεται 
ότι ένα σύστημα πρέπει να δουλεύει όσο το δυνατόν 
πιο κοντά  στις προδιαγραφές του κατασκευαστή του 
για να έχει την μεγαλύτερη απόδοση – και για να γίνει 
αυτό με την κλιματιστική σας μονάδα πρέπει να περιέχει 
την κατάλληλη ποσότητα ψυκτικού υγρού…και να 
καθαρίζεται συστηματικά. 

 Οι νέοι κανονισμοί κτηρίων για την Αγγλία και την Ουαλία 
“εξοικονόμηση των καυσίμων και ενέργειας L2” για μη 
οικιακά κτήρια απαιτούν τα ημερολόγια των κτηρίων. Τα 
ημερολόγια είναι πλέον μια νόμιμη προϋπόθεση σε νέα 
κτήρια αλλά και σε ήδη υπάρχοντα όπου έχουν υπάρξει 
τεχνικές παρεμβολές. Τα ημερολόγια αυτά προορίζονται 
για να δώσουν στον διαχειριστή της εγκατάστασης μια 
καθαρή εικόνα για το κτήριο τους, τις υπηρεσίες του και την 
ενεργειακή του κατανάλωση. Θα είναι ένα μέσον καταγραφής 
της απόδοσης του κτηρίου, το οποίο θα υποδεικνύει τι πρέπει 
να γίνει για τη βελτίωση της ενεργειακής κατανάλωσης και τις 
εκπομπές CO2(διοξειδίου του άνθρακα).

*Building Log Books. CPG384 HMSO June 2003

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μεγάλη έρευνα στο 
να κατανοηθούν οι αιτίες για την κατάρρευση των 
μονάδων αλλά και το κόστος της ενέργειας χρήσης 
τους, συμπεριλαμβανομένης μιας ολοκληρωμένης 
μελέτης με κρατική εγγύηση, που πραγματοποιήθηκε 
από την ETSU*. 

Σαν αποτέλεσμα η έκθεση έδειξε βρώμικους συμπυκνωτές 
σαν τη νούμερο ένα αιτία για την κατάρρευση των μονάδων 
και το αυξημένο κόστος. Σαν αποτέλεσμα, ο συμπιεστής θα 
απορροφήσει το 75% ή και παραπάνω από το σύνολο της 
ενέργειας που απαιτείται από το σύστημα.

Ένα αναποτελεσματικό σύστημα φορολογείται περαιτέρω 
με την εισφορά της κλιματικής αλλαγής της κυβέρνησης - 
αύξηση του ενεργειακού κόστους έως και κατά 20%. (για 
να μην αναφέρουμε και τα επιπλέον ορυκτά καύσιμα που 
καταναλώνονται, αυξάνοντας το ενεργειακό αποτύπωμα μιας 
εταιρείας).

Η “εισφορά κλιματικής αλλαγής” είναι ένας φόρος πάνω στην 
χρησιμοποίηση της ενέργειας, που παρουσιάστηκε από την 
κυβέρνηση με σκοπό να μειωθεί η κατανάλωση της ενέργειας  
συμβάλλοντας έτσι από μέρος της Βρετανίας* στη μείωση της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη.

*(ισχύει και για την Ελλάδα ως μέλος της Ευρωζώνης)

Το Ηνωμένο Βασίλειο συμφώνησε για τη μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου από 12,5% μέσα στα χρόνια 2008-2012. 
O φόρος αυτός θα προσθέσει κατά μέσο όρο ένα 10-20% στο 
κόστος της ενέργειας των εταιρειών.

DEFRA

ένα σύστημα πρέπει 

να δουλεύει όσο το 

δυνατόν πιο κοντά  

στις προδιαγραφές 

του κατασκευαστή

*Μονάδα Υποστήριξης Ενεργειακών Τεχνολογιών – Τώρα ΑΕΑ Ενέργεια & Περιβάλλον



Βήμα 1. Kαθαρισμός
Τα εσωτερικά στοιχεία, οι δίσκοι συμπυκνωμάτων και η αποχέτευση  -  

πρέπει να καθαριστούν και να απομακρυνθούν ότι ακαθαρσίες υπάρχουν – 

αυτά τα στοιχεία είναι ευαίσθητα και δεν πρέπει να καθαρίζονται με τρίψιμο. 

Μια ειδική λύση για τον καθαρισμό, που να διαλύει τις ακαθαρσίες μόνο με 

την επαφή, πρέπει να χρησιμοποιείται για να αποφύγουμε τις ζημιές.

Γενικά προτείνονται καθαριστικά, ικανά για τον καθαρισμό και των 

εξατμιστών και των συμπυκνωτών. Χωρίς απολυμαντικές ουσίες, τείνουν 

στο να είναι ασφαλή, φιλικά προς το περιβάλλον και ικανά για μια γενική 

συντήρηση. Βασικό προϊόν: Condencide®  • EnviroCoil® 

Βήμα 2. Απολύμανση
Τα εσωτερικά στοιχεία, οι δίσκοι συμπυκνωμάτων και η αποχέτευση πρέπει 

να απολυμαίνονται ώστε να σκοτωθούν όλα τα μικρόβια. Πλέγματα και 

μέταλλα που περιβάλουν το σύστημα μπορούν επίσης να απολυμανθούν.

Το πιο οικονομικό είναι να διαλέξεις ένα συγκεκριμένο καθαριστικό, το 

οποίο να συνδυάζει τον καθαρισμό και την απολύμανση, ώστε να κάνετε 

και τα δύο πρώτα βήματα ταυτόχρονα. Αυτό πρέπει να αραιώνεται με 

νερό και να εφαρμόζεται χρησιμοποιώντας μια ψεκαστική αντλία χαμηλής 

πίεσης. Άλλες μέθοδοι εφαρμογών περιλαμβάνουν αεροζόλ και έτοιμα 

σπρέι χειρός, που μπορεί να αποτελέσουν μια τέλεια λύση για μικρά 

συστήματα ή για λύση της τελευταίας στιγμής. 

Βασικό προϊόν: CondenCide®  •  RTU® Coil cleaner & Disinfectant

Βήμα 3. Διατηρήστε τα καθαρά
Μετά τον καθαρισμό και την απολύμανση, η μονάδα είναι έτοιμη για να 

ενεργοποιηθεί. Τα στοιχεία είναι καθαρά και αποδοτικά, και όλα τα μικρόβια 

έχουν σκοτωθεί. 

Ωστόσο…όσο πιο σύντομα ξεκινήσει και δουλεύει το σύστημα, οι σκόνες 

και οι βρωμιές θα αρχίσουν πάλι να συγκεντρώνονται, τα μικρόβια θα 

αρχίσουν να αναπτύσσονται ξανά και οι οσμές θα επανέλθουν – κάποιες 

φορές ακόμα και σε διάστημα δύο εβδομάδων.(ανάλογα με την χρήση και 

τις συνθήκες).

Εφαρμόζοντας ένα καθαριστικό με δράση μακράς διαρκείας, είναι ο πιο 

αποτελεσματικός τρόπος για να σιγουρέψεις ότι η εσωτερική μονάδα 

παραμένει καθαρή και χωρίς μικρόβια μέχριτην επόμενη συντήρηση, 

κρατώντας την ποιότητα του εσωτερικού αέρα (IAQ) σε βέλτιστο επίπεδο 

για μήνες. Βασικό προϊόν:  Guardian®

Προτείνεται εργασία σε τρία βήματα :

Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΕΞΑΤΜΙΣΤΩΝ  



Οι επιστήμονες της Advanced Engineering δεν παύουν ποτέ 

την έρευνα και για την γκάμα των προϊόντων τους ψάχνουν 

τρόπους για το πώς θα κάνουν την επίδρασή του ακόμα πιο 

αποτελεσματική – συχνά σε απάντηση ειδικών καταστάσεων 

που αντιμετώπισαν οι μηχανικοί σε διάφορα πεδία. Ζητήθηκε 

ένας γρηγορότερος τρόπος για την προστασία των συστημάτων 

ενάντια στα μικρόβια. Στην Advanced βρήκαν το QX-60®.

Ένα νέο είδος απολυμαντικού, το QX-60® προστέθηκε στα 

υπόλοιπα καθαριστικά εξατμιστών της Advanced. Ήδη 

υπερβαίνει τα Βρετανικά και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα για 

τα βακτηριοκτόνα και τα μυκητοκτόνα, προσθέτοντας την 

μοναδική φόρμουλα του QX-60® ενισχύοντας επιπλέον την 

“φονική δύναμη” αυτών των καθαριστικών σε πρωτοφανή 

επίπεδα – δίνοντας γρήγορο, χωρίς προβλήματα καθαρισμό, με 

μοναδική άνεση.

”επιπλέον φονική 
δύναμη...”

Τα μικρόβια
Οι κύριοι ένοχοι πίσω από μια φτωχή ποιότητα αέρα εσωτερικών 

χώρων(IAQ) είναι οι μύκητες, τα βακτήρια και οι ιοί. Τα βακτήρια  

παράγουν σπόρια και τοξίνες που σε συνδυασμό με τη  σκόνη, 

δημιουργούν απόβλητα και με τα υποπροϊόντα της αποικίας των 

μικροβίων προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις. 

Τα βακτήρια είναι υπεύθυνα για τις δυσάρεστες οσμές και σε 

συνδυασμό με το βρώμικο κλιματιστικό και μαζί με τους ιούς, 

μπορούν να προκαλέσουν ασθένειες σε ανθρώπους από εναέρια 

λοίμωξη. Όλοι αυτοί οι μολυσματικοί παράγοντες αντλούνται συνεχώς 

στον αέρα από βρώμικα συστήματα κλιματισμού.

το αντιβακτηριδιακό σύστημα
Το Guardian® σπρέι είναι ένα ευκολόχρηστο, μακράς διάρκειας προϊόν 

που προλαμβάνει την ανάπτυξη βακτηρίων, μούχλας και μυκήτων για 

μήνες κάθε φορά.

Κανένας άλλος κατασκευαστής δεν 

μπορεί να προσφέρει το Guardian®. 

Είναι ένα μοναδικό προϊόν της 

Advanced Engineering...  

Ασφαλές στη χρήση του, βασισμένο στο νερό με τεχνολογία 

μικροφίλμ, εξαλείφει τις οσμές και μειώνει δραματικά τις πιθανότητες 

για εναέρια λοίμωξη – χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον 

Με το QX-60® , μπορείς να είσαι 

σίγουρος για την καταστροφή των 

99,9% των βακτηρίων και μυκήτων 

μόλις έρθουν σε επαφή σε λιγότερο 

από 60 δευτερόλεπτα.
Η γρήγορη επίδραση του QX-60® είναι αποτελεσματική 
πάνω σε όλους αυτούς τους μικροοργανισμούς και σε 
ακόμα περισσότερους...

M.R.S.A 
Legionella
P. aeruginosa
E.coli
E. hirae
S.aureous
A.niger
C.albicans

Για απόλυτη άνεση στον 
καθαρισμό, τσέκαρε το 
μπουκάλι για το σήμα QX-60® 

  



 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 
ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ

Η σημασία της αποδοτικότητας του συμπυκνωτή 

οι καθαροί συμπυκνωτές είναι απολύτως απαραίτητοι για τα ψυκτικά 

συστήματα ώστε να δουλεύουν αποδοτικά – ο συμπιεστής είναι το 

μεγαλύτερο εξάρτημα κατανάλωσης ενέργειας σε όλα τα συστήματα, άρα 

ένας καθαρός συμπυκνωτής δίνει το πιο σημαντικό και αποδοτικό όφελος.

Η ρύπανση του συμπυκνωτή και του εξατμιστή μπορεί να αυξήσει την 

κατανάλωση ενέργειας του συστήματός σας έως και 36%*.

Το ειρωνικό είναι ότι οι συμπυκνωτές τείνουν στο να γίνουν τα πιο 

παραμελημένα εξαρτήματα εξαιτίας των απομακρυσμένων θέσεων που 

συνήθως βρίσκονται. Όταν συσσωρεύονται οι ακαθαρσίες και τα μικρόβια 

είτε πάνω στον συμπυκνωτή είτε πάνω στον εξατμιστή, αυξάνεται η διαφορά 

της θερμοκρασίας συμπύκνωσης και εξάτμισης – για κάθε αύξηση 1°C το 

κόστος λειτουργίας ανεβαίνει από 2% έως 4% ..Αριστερά : η αύξηση της 

θερμοκρασίας συμπύκνωσης θα αναγκάσει τον συμπιεστή να καταναλώσει 

περισσότερη ενέργεια. Η μονάδα θα χρειαστεί να λειτουργήσει παραπάνω 

προκειμένου να πετύχει το ίδιο ψυκτικό αποτέλεσμα με αυτό που πετύχαινε 

όταν λειτουργούσε φυσιολογικά – αυξάνοντας φυσικά το κόστος λειτουργίας 

και μικραίνοντας τη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων. Δεξιά : Με μια 

μείωση στην ψυκτική απόδοση και την αύξηση του κύκλου λειτουργίας, 

η καταναλισκόμενη ενέργεια  επίσης αυξάνεται πέρα από τις κανονικές 

ανάγκες  που έχει η μονάδα σύμφωνα με τον κατασκευαστή.
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Cost of running commercial
refrigeration plant through 
Summer season
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Επιβαρυμένα στοιχεία Συμπυκνωτών & Εξατμιστών
Επιβαρυμένο στοιχείο Συμπυκνωτή
Καθαρά στοιχεία
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*βασισμένο σε chiller τύπου Carrier  με απαίτηση ψύξης 1500Kw για 24 ώρες.
Τιμές ενέργειας από 31 Ιουλίου 2007. Πηγή : NPower Southern Standart Tarrif. Για 
περισσότερες λεπτομέρειες για το τεστ παρακαλώ επικοινωνήστε με την Advanced 
Engineering.

Οι συμπυκνωτές είναι συνεχώς εκτεθειμένοι σε ρύπους 

Συντηρώντας αυτό το κρίσιμο εξάρτημα θα βελτιώσετε την αποδοτικότητα και 
θα εξοικονομήσετε ενέργεια 
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κόστος λειτουργίας εµπορικών 
εγκαταστάσεων ψύξης κατά τη 
διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου
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Συνολικός χρόνος λειτουργίας συµπιεστή (ώρες)

4962.49 5670.90 6510.77

κόστος λειτουργίας εµπορικών 
εγκαταστάσεων ψύξης κατά τη 
διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου
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Οι συμπυκνωτικές μονάδες παρουσιάζουν τεράστιες 

παραλλαγές στον σχεδιασμό τους, στην θέση που είναι 

τοποθετημένες και στους περιορισμούς τους, οπότε το να 

διαλέξεις την πιο κατάλληλη μέθοδο καθαρισμού του στοιχείου 

μπορεί να είναι δύσκολο. 

Για να είστε σίγουροι, εξετάστε τους παρακάτω παράγοντες :

1. Ασφάλεια

Για να χειριστείς το παχύ στρώμα σκόνης που είναι κολλημένο 

πάνω στα εξωτερικά στοιχεία συνήθως, τα καθαριστικά πρέπει 

να είναι ισχυρά και πολύ συμπυκνωμένα. Εδώ υπάρχει ένα 

ρίσκο γιατί και το πιο δυνατό καθαριστικό θα είναι ακατάλληλο 

για ορισμένα σημεία – απαιτώντας, τελικά μια πιο γενική λύση 

όπως, το να έχουμε έτοιμο ένα μίγμα γενικής χρήσης.

2 . Μορφή της μονάδας

Μονάδες με ιδιαίτερα βαθύ στοιχείο μπορεί να απαιτούν ένα 

αφρώδη καθαριστικό ώστε να διεισδύσει μέχρι το κέντρο 

και να πετάξει έξω όλη τη βρωμιά. Ένα καλά-συντηρημένο 

σύστημα μπορεί να χρειαστεί ένα πιο ήπιο καθαριστικό, 

ενώ ένα αρχικό καθάρισμα σε ένα σύστημα που δεν έχει 

συντηρηθεί για αρκετό καιρό θα  χρειαστεί ένα πιο ισχυρό ή 

πιο ειδικό καθαριστικό.

3 . Διαλέξτε τη μορφή που προτιμάτε

Η Advanced Engineering κατασκευάζει καθαριστικά σε 

συμπυκνωμένη μορφή, σε αεροζόλ και σε έτοιμα προς χρήση. 

Όλα είναι απολύτως ικανά, αλλά η κάθε μέθοδος έχει τα δικά της 

ξεχωριστά πλεονεκτήματα – το συμπυκνωμένο υγρό είναι το πιο 

οικονομικό,  το έτοιμο προς χρήση το πιο ασφαλές και το αεροζόλ 

είναι βολικό και επιτρέπει γρήγορες κινήσεις και εκτελέσεις.

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 
ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ

Το βασικό είναι η προσεκτική επιλογή 

Διαλέξτε το σωστό 

brand 
Διαλέξτε τα σωστά 

καθαριστικά 

Γιατί να διαλέξετε την Advanced;Οι συμπυκνωτές είναι συνεχώς εκτεθειμένοι σε ρύπους 
Η Advanced Engineering είναι ο αναγνωρισμένος ηγέτης στην 

παραγωγή και προμήθεια  καθαριστικών και παρεμφερών 

προϊόντων, με ένα μοναδικό, πολλών εκατομμυρίων λιρών 

κατασκευής εργοστάσιο στο οποίο γίνονται εκτεταμένες 

έρευνες ανάπτυξης και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Η 

ασυναγώνιστη γνώση του πάνω στην τεχνολογία και η βαθιά 

κατανόηση στις ανάγκες του τεχνικού για τις συντηρήσεις 

έχει κατακτηθεί με πάνω από 25 χρόνια συνεχούς ανάπτυξης. 

Το αποτέλεσμα είναι μια μεγάλη γκάμα προϊόντων που 

ανταποκρίνονται απόλυτα σε αυτές τις ανάγκες. 

Επιπλέον, οι μηχανικοί μπορούν έχουν ειδικές τεχνικές 

συμβουλές – ώστε να μπορέσουν να διαλέξουν το πιο 

κατάλληλο προϊόν για την κάθε εφαρμογή για να έχουν τα 

καλύτερα αποτελέσματα.

Η Advanced Engineering δίνει μεγάλη σημασία στα θέματα 

ασφαλείας και υγείας, συμβαδίζοντας αλλά  πηγαίνοντας και 

παραπάνω από τις νόμιμες απαιτήσεις διασφαλίζοντας την 

υγεία του χρήστη. Όλα μας τα δελτία δεδομένων ασφαλείας,  η 

συσκευασία και όλα τα συναφή υλικά συμμορφώνονται με τα 

Βρετανικά και Ευρωπαϊκά στάνταρ,  ενώ οι ενημερώσεις είναι 

διαθέσιμες σε 22 διαφορετικές γλώσσες.

Αν εσείς ή ο τεχνικός σας δεν χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή τα 

προϊόντα της  Advanced παρακαλώ διαθέστε λίγο χρόνο για να 

ελέγξετε εάν τα προϊόντα που προμηθεύεστε καλύπτουν όλες 

αυτές τις προδιαγραφές ασφαλείας. Μπορείτε να μας καλέσετε για 

μια δειγματοληπτική επίδειξη.

Πάνω: Εξειδικευμένα χημικά για καθαρισμό συμπυκνωτών από την Advanced

Πάνω : Το SuperClean™ σε εφαρμογή σε ένα πολύ επιβαρυμένο στοιχείο



Η Advanced Engineering, ο παγκόσμιος ηγέτης και αυθεντία στα προϊόντα 

συντήρησης κλιματισμού και ψύξης, έχει την λύση για κάθε περίπτωση που 

μπορείτε να φανταστείτε.

 

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε τα βασικά προϊόντα που καλύπτουν το 

μεγαλύτερο εύρος των κτηριακών εγκαταστάσεων. 

EnviroCoil®
Φιλικό προς το περιβάλλον 

γενικό καθαριστικό που μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια 

και στους εξατμιστές και στους 

συμπυκνωτές. Ένα γενικό προϊόν 

για συντήρηση που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε κάθε εργασία 

συντήρησης. 

SuperClean™
Ισχυρό μη τοξικό καθαριστικό 

με δημιουργία αφρού για 

συμπυκνωτές. Είναι σαφώς το πιο 

ισχυρό καθαριστικό της αγοράς! 

Δεν πρόκειται όμως να προκαλέσει 

ζημιά στο στοιχείο σας.

Condencide®
Αλκαλικό καθαριστικό και 

αποσμητικό για εξατιμστές 

με QX-60. Ακολουθείται από 

το StayClean για συνεχή 

αντιβακτηριδιακή προστασία. 

Γενικής συντήρησης (για εξατμιστές και συμπυκνωτές)

Σημείωση : Η Advanced Engineering ακολουθεί μια πολιτική συνεχούς βελτίωσης των 
προϊόντων της. Για το λόγο αυτό, ορισμένα από τα υλικά και από τις προδιαγραφές θα 
μπορούσαν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ...

“Η Advanced, δεν παρέχει μόνο παγκόσμιας κλάσης προϊόντα… 

παρέχει στον χρήστη, στον πελάτη, στον εργολάβο την πιο 

ολοκληρωμένη υπηρεσία που  δύναται να παρέχει. Αυτή η 

υπηρεσία περιλαμβάνει δωρεάν αναρτημένες τεχνικές οδηγίες και 

απεριόριστες ειδικές συμβουλές, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά 

τη χρησιμοποίηση των προϊόντων μας.

Καταλαβαίνουμε τις απαιτήσεις της διαχείρισης των 

εγκαταστάσεων – ότι κάποιες περιπτώσεις συντηρήσεων είναι πιο 

απαιτητικές από άλλες. 

Ξέρουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη επιθυμία να μειωθεί 

η κατανάλωση ενέργειας – για οικονομικούς και για 

περιβαλλοντικούς λόγους. 

Γνωρίζουμε για το υψηλό επίπεδο της κοινής ανησυχίας για 

τα μικρόβια όπως MRSA και του Λεγεωνάριου – αυτό είναι 

ένα σημείο στο οποίο πρέπει να αντιδράσετε. Δεν είμαστε 

κινδυνολόγοι αλλά πιστεύουμε ότι είναι απολύτως απαραίτητο να 

εκμηδενίσετε την πιθανότητα ότι το κλιματιστικό σας συνδέεται 

με την εξάπλωση των ασθενειών. 

Εξακριβώνοντας ότι το κλιματιστικό σας λειτουργεί με τις 

σχεδιασμένες προδιαγραφές σας βοηθάει ώστε να τηρείτε τη 

νομική υποχρέωσή σας ως Υπεύθυνος Συντήρησης που φροντίζει 

να διατηρεί τον εξοπλισμό σας καθαρό, αποδοτικό και χωρίς 

μικρόβια όσο το δυνατόν. 

Ίσως έχετε ήδη ένα συμβόλαιο συντηρήσεως – αλλά είστε εντελώς 

σίγουροι ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα; Παρακαλούμε, 

χρησιμοποιείστε την ειδικότητα και τη φήμη της βιομηχανίας μας 

για να σας βοηθήσουμε ώστε να βεβαιωθείτε ότι στο συμβόλαιό 

σας υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού και ότι 

χρησιμοποιούνται κατάλληλα υλικά και μέθοδοι. 

Επικοινωνήστε σήμερα με την Advanced Engineering ή τον 

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό της , ώστε να λύσουμε με 

μεγάλη ευχαρίστηση οποιαδήποτε απορία σας…ή ακόμα 

να συνεργαστούμε μαζί σας και να συντάξουμε ένα ειδικά 

προσαρμοσμένο σε σας σχέδιο συντήρησης. Ανυπομονούμε να 

σας ακούσουμε.”

Vern Klein
Director

και δυο λόγια για τις 

δραστηριότητές σας  

Για εξωτερικές μονάδες (για συμπυκνωτές)

Διανέμεται από:
Γ. ΣΟΛΔΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ 17  Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ: 210-2280384    FAX : 210-2286912
E-mail : george@soldatos.gr
Web-site : www.soldatos.gr

Κατασκευάζεται από την:
Advanced Engineering Ltd  

Guardian House, Stroudley Road
Basingstoke, Hampshire, RG24 8NL. UK

T: +44 (0)1256 460300
E: sales@advancedengineering.co.uk
www.advancedengineering.co.uk

 Για εσωτερικές μονάδες (για εξατμιστές)


