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 Εξαρτήματα συστημάτων κλιματισμού αυτοκινήτων 
Συμπιεστής 
Τα εσωτερικά μέρη του συμπιεστή αποτελούν μια μονάδα τμημάτων ακρίβειας, με εξαιρε- 
τικά υψηλής ποιότητας υλικά, που απαιτούν συνεχώς τη μεγαλύτερη δυνατή τεχνογνωσία 
επενδύσεις και έρευνα. Τα εξαρτήματα στο εσωτερικό του συμπιεστή πρέπει να είναι τόσο 
υψηλής ποιότητας ώστε να συνδυάζονται άριστα με το υπόλοιπο συγκρότημα και να μην 
αποτελούν παραφωνία. 
Ο συμπιεστής επηρεάζει σημαντικά τα εξής: 
• Αποτυχία του συμπιεστή όταν λειτουργεί ο κινητήρας, μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά στον 
κινητήρα με μεγάλο κίνδυνο για την ασφάλεια του οδηγού 
και των επιβατών. 
•  άνεση ως προς τον τομέα της σωστής θερμοκρασίας. 
•  άνεση ως προς τον τομέα των επιπέδων θορύβου. 
•  εξοικονόμηση ενέργειας. 
Η λειτουργία του είναι να συμπιέζει το εισερχόμενο αέριο ψυκτικό μέσο με αποτέλεσμα 
να εξέρχεται από αυτόν με υψηλότερη θερμοκρασία και πίεση. 
Τοποθετείται στο χώρο του κινητήρα σε ειδική βάση και παίρνει κίνηση μέσω ιμάντα 
από το στροφαλοφόρο άξονα του οχήματος. Ο σκοπός του είναι να κυκλοφορεί το ψυκτι- 
κό μέσο και να δημιουργεί μια διαφορά πίεσης μεταξύ υψηλής και χαμηλής πλευράς του 
κυκλώματος έτσι ώστε να δημιουργούνται οι συνθήκες μετακίνησης και μεταφοράς της 
θερμότητας. 
Είδη συμπιεστών 
Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά τα είδη των συμπιεστών που χρησιμοποιούν οι κατα- 
σκευαστές αυτοκινήτων. 
Παλινδρομικός συμπιεστής 
Πρόκειται για τον κλασικό εμβολοφόρο συμπιεστή ο οποίος λειτουργεί παρόμοια με τον 
εμβολοφόρο κινητήρα που συναντούμε στα αυτοκίνητα. 
Λειτουργεί σε δύο χρόνους όπου στον πρώτο χρόνο, της εισαγωγής ή αναρρόφησης, 
αναρροφά το χαμηλής πίεσης ψυκτικό αέριο, ενώ στο δεύτερο χρόνο, κατάθλιψης ή συ- 
μπίεσης, συμπιέζει το αέριο με αποτέλεσμα να εξέρχεται προς το συμπυκνωτή με αυξημέ- 
νη πίεση. Ο τύπος αυτός συμπιεστή δεν έχει σήμερα εφαρμογή στα αυτοκίνητα λόγω του 
μεγάλου του όγκου και των μεγάλων απαιτήσεων σε ισχύ για τη λειτουργία του. Στο Σχήμα 
1.3.2.1 φαίνονται τα εξαρτήματα και ο τρόπος λειτουργίας ενός εμβολοφόρου συμπιεστή. 
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Περιστροφικός συμπιεστής μεταβλητού όγκου 
Πρόκειται για περιστροφικό συμπιεστή με πέντε έως επτά κοίλα έμβολα της αμερικανικής 
εταιρείας Sanden που χρησιμοποιείται στα περισσότερα αυτοκίνητα. 
Ο όγκος συμπίεσης του ψυκτικού υγραερίου μπορεί και μεταβάλλεται από 30% έως 
100% ανάλογα με τις απαιτήσεις σε ψύξη του συστήματος. Στη χαμηλή απαίτηση η δια- 
δρομή του εμβόλου είναι ελάχιστη, ενώ στο μέγιστο της απόδοσης χρησιμοποιείται ολό- 
κληρη. 
Περιστροφικός συμπιεστής μεταβλητού όγκου χωρίς μαγνητικό συμπλέκτη εξωτε- 
ρικά ελεγχόμενο 
Πρόκειται για ένα νέου τύπου περιστροφικό συμπιεστή με 5 έως 7 κοίλα έμβολα 
Η καινοτομία του είναι ότι περιστρέφεται συνεχώς όσο λειτουργεί ο κινητήρας και μια 
εξωτερική ηλεκτροβαλβίδα ελέγχει την πίεση και τη ροή του ψυκτικού από το συμπιεστή. 
Η ηλεκτροβαλβίδα επιτρέπει στο συμπιεστή να λειτουργεί σε όλη την περιοχή απόδοσής 
του από 2% - 98% και ρυθμίζεται συνεχώς από τον εγκέφαλο του κλιματιστικού 
Οι περισσότεροι κατασκευαστές συμπιεστών χρησιμοποιούν σήμερα διαφορετικούς 
λυόμενους τύπους «εξωτερικά» ελεγχόμενοι. Εδώ αναφέρονται οι πιο συνηθισμένοι τύποι 
μ 
της αγοράς που χρησιμοποιούνται σχεδόν από όλους τους κατασκευαστές οχημάτων. 
«Εξωτερικά ελεγχόμενοι» σημαίνει ότι ο κυβισμός του συμπιεστή καθορίζεται σε σχέση 
με διάφορες παραμέτρους του συστήματος, όπως η εξωτερική / επιθυμητή θερμοκρασία, 
η υψηλή / χαμηλή πίεση, ο αριθμός στροφών, το φορτίο κινητήρα, μέσω μιας ενσωματω- 
μένης βαλβίδας ρύθμισης ελεγχόμενης από το σύστημα κλιματισμού. «Χωρίς συμπλέκτη» 
σημαίνει ότι ο συμπιεστής δεν διαθέτει πια έναν ηλεκτρομαγνητικό συμπλέκτη. Αυτό σημαί- 
νει ότι ο συμπιεστής κινείται συνεχώς από την τροχαλία ιμάντα και λειτουργεί ακόμα και 
όταν το σύστημα κλιματισμού είναι απενεργοποιημένο. 
Η μονάδα τροχαλίας ιμάντα του συμπιεστή αποτελείται, π.χ., από ένα σύνδεσμο και την 
ίδια την τροχαλία ιμάντα 
Η τροχαλία συνδέσμου αποτελείται από ένα ελαστικό στοιχείο και αποτελεί τη σύνδεση 
μεταξύ της τροχαλίας ιμάντα και του άξονα συμπιεστή. Από τη μία λειτουργεί ως ένας απο- 
σβεστήρας κραδασμών και από την άλλη προστατεύει το συμπιεστή και τα άλλα κινούμενα 
συγκροτήματα από την υπερφόρτωση και τις βλάβες. Εάν ο συμπιεστής, π.χ. μπλοκάρει, 
αυξάνονται πολύ οι δυνάμεις μετάδοσης στην περιοχή του ελαστικού στοιχείου μεταξύ της 
τροχαλίας ιμάντα και της τροχαλίας συνδέσμου. Ανάλογα με τον κατασκευαστή συμπιε- 
στών και τον τύπο η σύνδεση διακόπτεται από την παραμόρφωση του ελαστικού στοιχείου 
ή την ενεργοποίηση της «ασφάλειας υπερφόρτωσης». Η τροχαλία ιμάντα λειτουργεί μόνο 
άδεια. Επομένως, αποτρέπεται μία βλάβη του ιμάντα ή άλλων συγκροτημάτων που κινού- 
νται μέσω αυτού. 

Η βαλβίδα ρύθμισης βρίσκεται στο συμπιεστή και λαμβάνει παλμικά 



διαμορφωμένα σήματα (ΡWM) από τη μονάδα ελέγχου κλιματισμού. Το ρεύμα, που οδη- 
γείται από τη μονάδα ελέγχου στη βαλβίδα ρύθμισης και σε τελική ανάλυση καθορίζει την 
απόδοση του συμπιεστή, μπορεί να εμφανιστεί με τη βοήθεια μιας συσκευής διάγνωσης 
ως ομάδα τιμών μέτρησης Οι συμπιεστές χωρίς συμπλέκτη διαθέτουν επίσης μια βαλβίδα 
ασφαλείας η οποία προστατεύει το συμπιεστή και τα υπόλοιπα εξαρτήματα του συστήματος 
κλιματισμού από την πολύ υψηλή πίεση. Η βαλβίδα ενεργοποιείται συνήθως μεταξύ των 
35 και 45 bar (ανάλογα με τον κατασκευαστή συμπιεστών). Η βαλβίδα ανοίγει μόνο μέχρι 
να εκτονωθεί η υπερπίεση. Στη συνέχεια κλείνει ξανά για να μην διαρρεύσει ολόκληρη η 
ποσότητα ψυκτικού στην ατμόσφαιρα. Το μέγιστο ρεύμα που μεταφέρεται από τη μονάδα ελέγχου 
στη βαλβίδα ρύθμισης, ανέρχεται, π.χ. στο Α3, με τη χαμηλότερη ρύθμιση θερμοκρασίας στα 0,65 
Α περίπου. Για το σκοπό αυτό, ο συ πιεστής επιτυγχάνει επίσης τη μέγιστη απόδοσή του. Στην 
κανο ική λειτουργία ρέει ένα μέσο ρεύμα 0,3 Α. Το πρόβλημα στα νέα οχήματα έγκειται στο ότι 
δεν είναι ακόμα δυνατή μια διάγνωση εκτός του εύρους της διαχείρισης του κινητήρα με 
πολλές συσκευές ελέγχου. Ιδανικά κατάλληλη για το σκοπό αυτό είναι η χρήση του παλ- 
μογράφου. Με τη βοήθεια κατάλληλων ακίδων ελέγχου, το παλμικά διαμορφωμένο σήμα 
ΡWM μπορεί να καταγραφεί στη σύνδεση (φις) του συμπιεστή. Ο παλμογράφος πρέπει να 
ρυθμιστεί στα 5 V/Div και 0,5 ms/Div. 
Στην οθόνη του παλμογράφου μπορούν να παρουσιαστούν οι μεμονωμένοι τρόποι λει- 
τουργίας με ενεργό κινητήρα. Με χαμηλότερη ρύθμιση θερμοκρασίας (“Lo”) εμφανίζεται 
ένα σήμα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σήμα με έναν συντελεστή παλμών περ. 75% (Σχή- 
μα 1.3.2.6 β). Ο συντελεστής παλμών προκύπτει από τη σχέση του εύρους παλμού -Β- και 
της απόστασης του σήματος - C (σε αυτή την περίπτωση 75% διάρκεια ενεργοποίησης, 
25% διάρκεια απενεργοποίησης). 
Παράλληλα, με βάση τις τμηματικές τάσεις (Α=5V), μπορείτε να διαβάσετε το ύψος 
της τάσης του οχήματος (περ. 13,5 V). Η τιμή τάσης που εμφανίζεται ως αριθμός (9,8 V) 
είναι μόνο μια μέση τιμή. Το εύρος παλμού εξαρτάται από την επιθυμητή απόδοση ψυ 
ξης και την τάση του οχήματος. Σε όλο το εύρος -Β- το ρεύμα προς τη βαλβίδα ρύθμισης 
«ρυθμίζεται» από τη μονάδα ελέγχου. Ανάλογα με τη ρύθμιση του χειριστηρίου και τις πε- 
ριβαλλοντικές επιδράσεις (π.χ. εξωτερική θερμοκρασία) το εύρος παλμού του ορθογώνιου 
παραλληλόγραμμου σήματος αλλάζει και η βαλβίδα ρύθμισης ενεργοποιείται με τέτοιο 
τρόπο ώστε να αποφέρουν την απόδοση συμπιεστή που απαιτείται για την επίτευξη της 
επιθυμητής θερμοκρασίας. Με βάση αυτή τη μέθοδο μπορεί να διαπιστωθεί κατά πόσον η αλλαγή 
του σήματος πραγματοποιείται μέσω της μονάδας ελέγχου. Εάν πραγματοποιείται μια λογική 
αλλαγή των σημάτων, αλλά δεν προκύπτει καμία αλλαγή της θερμοκρασίας στους αε- 
ραγωγούς και μείωση της θερμοκρα ίας εσωτερικού χώρου, τότε προφανώς υπάρχει 
ένα ελάττωμα στο συμπιεστή. 
Επιπλέον, υπάρχουν στην αγορά διαγνωστικές συσκευές, με τις οποίες είναι δυνα- 
τόν να παράγεται ένα σήμα ΡWM, με διαφορετική διάρκεια παλμού. Έτσι μπορεί να 
διαπιστωθεί εάν μια ενεργοποίηση του συμπιεστή οδηγεί σε αλλαγή της πίεσης ψυκτι- 
κού. Ένας έλεγχος λειτουργίας μέσω σήματος ΡWM μπορεί, επίσης, να διεξαχθεί με 
μια γεννήτρια λειτουργίας. Γι’ αυτό το σκοπό απαιτείται οπωσδήποτε η σύνδεση στην 
πλευρά της μονά ας ελέγχου του συστήματος κλιματισμού ενός «φορτίου», το οποίο 
να αντιστοιχεί σε εκείνο μιας ηλεκτρονικής βαλβίδας ρύθμι ης. Διαφορετικά, η μονά- 
δα ελέγχου εντοπίζει ένα σφάλμα στο σύστημα και το αποθηκεύει στη μνήμη σφαλμά- 
των. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βλάβες λειτουργίας ή σε αστοχία του συστήματος. Σε 
αυτή την περίπτωση, πρέπει να διαβαστεί η μνήμη σφαλμάτων και να διαγραφεί μέσω 
μιας διαγνωστικής συσκευής. 
Περιστροφικός συμπιεστής σταθερού όγκου με διπλά έμβολα 
Ο συμπιεστής αποτελείται από 3 έως 6 διπλά έμβολα που όταν είναι σε λειτουργία 
παλινδρομούν και αφού αναρροφήσουν στους κυλίνδρους το χαμηλής πίεσης ψυκτικό 

αέριο το συμπιέζουν και το οδηγούν έξω προς το συμπυκνωτή. 



Ο άξονας κινεί συνεχώς τον κεκλιμένο δίσκο έτσι ώστε να παλινδρομούν εναλλάξ τα 
έμβολα στο αριστερό και δεξί σώμα των κυλίνδρων. 
Ελικοειδής συμπιεστής (με σπείρες τύπου scroll) 
Πρόκειται για ένα συμπιεστή με δύο σπείρες όπου κινείται η μία μέσα στην άλλη. Η μια 
σπείρα είναι σταθερή στο κέλυφος του συμπιεστή ενώ η δεύτερη είναι στερεωμένη σε 
έναν κινούμενο άξονα. Ανάμεσα στις δύο σπείρες υπάρχουν θάλαμοι συμπίεσης σε σχήμα 
μισοφέγγαρου οι οποίοι αυξομειώνουν το σχήμα τους ανάλογα με την κίνηση της κινούμε- 
νης σπείρας. Έτσι, όταν οι θάλαμοι μεγαλώνουν, αναρροφούν το χαμηλής πίεσης ψυκτικό 
αέριο, ενώ, όταν μικραίνουν συμπιέζουν το αέριο με αποτέλεσμα να εξέρχεται προς το 
συμπυκνωτή με αυξημένη πίεση. Στην έξοδο υπάρχει μια ανεπίστρεπτη βαλβίδα για να 
αποτρέπει την επιστροφή του ψυκτικού όταν ο συμπιεστής απενεργοποιείται. 
Περιστροφικός συμπιεστής με πτερύγια (rotary) 
Η λειτουργία αυτού του τύπου συμπιεστή στηρίζεται σε μια βαλβίδα κατάθλιψης η οποία 
εμποδίζει το ψυκτικό αέριο υψηλής πίεσης να εισέλθει στο συμπιεστή όταν έχει τελειώσει 
ο κύκλος ή όταν δεν λειτουργεί ο συμπυκνωτής. Ο άξονας του συμπιεστή περιστρέφεται 
με τα πτερύγιά του να ακουμπούν στα τοιχώματά του, σχηματίζοντας έτσι θαλάμους συ- 
μπίεσης ανάλογους του αριθμού των πτερυγίων. Τα πτερύγια, με την περιστροφή τους, 
αφορούν το χαμηλής πίεσης ψυκτικό αέριο και αφού το συμπιέσουν το οδηγούν έξω από 
τη βαλβίδα κατάθλιψης του συμπυκνωτή. 
Ηλεκτροκίνητος συμπιεστής 
Οι παραπάνω κατηγορίες συμπιεστών αφορούν συμπιεστές που η κίνησή τους γίνεται 
μέσω ιμάντα από τον κινητήρα. 
Σε σύγχρονα οχήματα όπως τα υβριδικά ή και τα ηλεκτρικά χρησιμοποιούνται 
ηλεκτρικοί συμπιεστές υψηλής τάσης, οι οποίοι δεν εξαρτώνται από τη λειτουργία του 
κινητήρα εσωτερικής καύσης. 
Ο ηλεκτρικός συμπιεστής τίθεται σε λειτουργία με τη χαμηλότερη δυνατή ισχύ λαμβά- 
νοντας υπόψη τις εκάστοτε απαιτήσεις κλιματισμού και τη χωρητικότητα της μπαταρίας 
του οχήματος. Στους ηλεκτρικούς συμπιεστές που χρησιμοποιούνται σήμερα η ρύθμιση 
της ισχύος γίνεται με ανάλογη προσαρμογή του αριθμού στροφών σε βαθμίδες των 50 
στροφών ανά λεπτό. Γι’ αυτό το λόγο δεν είναι απαραίτητη μια εσωτερική ρύθμιση της 
ισχύος. 
Οι ηλεκτρικοί συμπιεστές συνήθως είναι τύπου scroll για τη συμπίεση του ψυκτικού 
μέσου, σε αντίθεση με τους συμπιεστές με μετάδοση κίνησης με ιμάντα από τον κινητήρα 
που είναι συνήθως ταλαντευόμενου δίσκου. Τα πλεονεκτήματα είναι μια εξοικονόμηση 
βάρους γύρω στο 20% και ανάλογη μείωση του κυβισμού για επίτευξη της ίδιας απόδοσης. 
nn 
Ηλεκτρομαγνητικός συμπλέκτης (clutch) 
Οι κατασκευαστές κλιματιστικών αυτοκινήτων χρησιμοποιούν ένα ηλεκτρομαγνητικό συ- 
μπλέκτη για να θέτουν εντός ή εκτός λειτουργίας το συμπιεστή. Είναι ουσιαστικά το ηλε- 
κτρικό εξάρτημα που ενώνει τον άξονα περιστροφής του συμπιεστή με το στροφαλοφόρο 
άξονα του κινητήρα του αυτοκινήτου. Όλοι οι συμπλέκτες στηρίζουν τη λειτουργία τους 
στην αρχή της μαγνητικής έλξης. 
Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι ηλεκτρομαγνητικών συμπλεκτών: 
α) με σταθερό (στατικό) πηνίο και β) με περιστρεφόμενο πηνίο. 
Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται πιο πολύ οι ηλεκτρομαγνητικοί συμπλέκτες με 
σταθερό πηνίο, επειδή έχουν λιγότερα τριβόμενα μέρη. Το πηνίο συνδέεται από το ένα 
άκρο με το θερμοστάτη και πρεσσοστάτες (θετικό άκρο) και με το άλλο στη γείωση (σασί). 
Η λειτουργία του ηλεκτρομαγνητικού συμπλέκτη ελέγχεται από το θερμοστάτη χώρου που 
τοποθετείται στον αέρα που επιστρέφει από το σαλόνι του αυτοκινήτου (επιστροφή) ή από 
τους διακόπτες χαμηλής πίεσης (πρεσσοστάτες). Όταν η θερμοκρασία του χώρου ικανο- 
ποιηθεί, ο θερμοστάτης διακόπτει την παροχή ρεύματος προς το πηνίο του ηλεκτρομαγνη- 
τικού συμπλέκτη. Έτσι το πηνίο του ηλεκτρομαγνητικού συμπλέκτη απομαγνητίζεται και ο 



συμπλέκτης απεμπλέκεται από το συμπιεστή και περιστρέφεται ελεύθερα. Ο συμπιεστής 
σταματάει να περιστρέφεται και το A/C σταματάει να δίνει ψύξη. 
Ο συμπιεστής παίρνει κίνηση από το στροφαλοφόρο με τη βοήθεια του ηλεκτρομαγνη- 
τικού συμπλέκτη. Μόλις ξεκινήσει ο κινητήρας, η τροχαλία (4) αρχίζει να περιστρέφεται 
ελεύθερα επάνω στον κινητήριο άξονα του συμπιεστή. Με το πάτημα του διακόπτη λει- 
τουργίας του κλιματιστικού, αρχίζει να ρέει ηλεκτρικό ρεύμα μέσα από το πηνίο διέγερσης 
με αποτέλεσμα να το μαγνητίζει. Με αυτό τον τρόπο έλκεται η πλάκα κίνησης (1) η οποία 
είναι σταθερά συνδεδεμένη με τον κινητήριο άξονα του συμπιεστή, προς την τροχα- 
λία. Έτσι, επιτυγχάνεται η σύμπλεξη και ο συμπιεστής επιταχύνεται στη συνέχεια ανάλογα 
με τις στροφές του κινητήρα. Όταν το ηλεκτρικό ρεύμα σταματάει να ρέει μέσα από το 
πηνίο διέγερσης, τότε η πλάκα κίνησης απελευθερώνεται από την τροχαλία με τη βοήθεια 
ελατηρίων επαναφοράς. Για να επιτευχθεί η άψογη λειτουργία του ηλεκτρομαγνητικού 
συμπλέκτη, πρέπει το διάκενό του να είναι ρυθμισμένο σωστά. Γι’ αυτό το λόγο τοποθετού- 
νται μεταξύ της τροχαλίας και της πλάκας κίνησης διαχωριστικές προσθήκες με αυστηρά 
συγκεκριμένο πάχος. 
Συμπυκνωτής (ψυγείο a/c) 
Ο συμπυκνωτής είναι το δεύτερο από τα βασικά εξαρτήματα του ψυκτικού κύκλου, η λει- 
τουργία του οποίου στηρίζεται στους κανόνες μεταφοράς θερμότητας. Λειτουργεί δηλαδή 
σαν εναλλάκτης θερμότητας, με το περιβάλλον ή με το μέσο αποβολής της θερμότητας που 
χρησιμοποιεί το ψυκτικό κύκλωμα. 
Σκοπός του συμπυκνωτή στο ψυκτικό κύκλωμα είναι η αποβολή της θερμότητας, ώστε 
να αλλάζει μορφή το ψυκτικό ρευστό και από αέριο να γίνεται υγρό. 
Στο συμπυκνωτή το ψυκτικό ρευστό μπαίνει σε αέρια μορφή υψηλής θερμοκρασίας και 
πίεσης με θερμοκρασία 700C και πίεση 15 Bar και βγαίνει σε υγρή μορφή υψηλής πίεσης 
και μειωμένης θερμοκρασίας, λόγω υπόψυξης. Άρα από το συμπυκνωτή τα ποσά της θερ- 
μότητας που αποβάλλονται είναι λανθάνοντα φορτία, εκτός από τις τελευταίες σωληνώ- 
σεις, που δημιουργείται στο ήδη υγροποιημένο ρευστό μία μικρή πτώση της θερμοκρασίας, 
που είναι η υπόψυξη και αποτελεί ποσό αισθητής θερμότητας. 
Στο συμπυκνωτή το ψυκτικό ρευστό αποβάλλει τα φορτία θερμότητας που έχει απάγει 
α) στον εξατμιστή, β) στο συμπιεστή, λόγω τριβών και θερμότητας κινητήρα και γ) στο 
μήκος της γραμμής αναρρόφησης. Η επιφάνεια του συμπυκνωτή είναι ανάλογη του θερ- 
μικού φορτίου που πρέπει να αποβληθεί από το ψυκτικό κύκλωμα. Οι συμπυκνωτές που 
χρησιμοποιούνται στον κλιματισμό αυτοκινήτου είναι αερόψυκτοι, δηλαδή χρησιμοποιούν 
ως μέσο αποβολής της θερμότητας τον αέρα. Στους αερόψυκτους συμπυκνωτές των κλι- 
ματιστικών αυτοκινήτων, η συμπύκνωση πρέπει να γίνεται σε μία διαφορά θερμοκρασίας 
από τον αέρα του περιβάλλοντος από 180C – 200C. Ο συμπυκνωτής αποτελείται από σωλήνες 
αλουμινίου και πτερύγια αλουμινίου. Τοπο- 
θετείται μπροστά από το ψυγείο του κινητήρα του αυτοκινήτου, ώστε να ψύχεται με επάρ- 
κεια και ο συμπυκνωτής και το ψυγείο του κινητήρα. 

Ο ανεμιστήρας του συμπυκνωτή είναι το εξάρτημα που βοηθάει στη γρηγορότερη απο- 



βολή θερμότητας (βεβιασμένη κυκλοφορία) από το συμπυκνωτή προς το περιβάλλον. Είναι 
στερεωμένος συνήθως επάνω στο συμπυκνωτή και έχει τη δυνατότητα άλλοτε να αναρρο- 
φά και άλλοτε να σπρώχνει τον αέρα ανάλογα με τη συνδεσμολογία του. Είναι συνήθως 
εφοδιασμένος με αντικραδασμικά στηρίγματα που αποσβένουν τους κραδασμούς και τους 
θορύβους και προστατεύεται από πλαστικό περίβλημα. Υπάρχουν δύο τύποι ανεμιστήρων: 
 ανεμιστήρας λειτουργεί σε σχέση με το πώς εμπλέκεται με το Α/C με τους παρακάτω 
τρόπους: 
Είναι συνεχώς σε λειτουργία. 
•  Λειτουργεί με το ξεκίνημα του A/C. 
•  Συνδεδεμένος με το θερμοστάτη. 
•  Συνδεδεμένος με τον πρεσσοστάτη χαμηλής. 
•  Συνδεδεμένος με τον ηλεκτρομαγνητικό συμπλέκτη. 
•  Συνδεδεμένος με την Ηλεκτρονική Μονάδα Ελέγχου. 
Βαλβίδα εκτόνωσης 
Εκτονώνει την πίεση στο ψυκτικό υγρό πριν αυτό εισέλθει στον εξατμιστή. 
Η θέση της είναι ακριβώς στην είσοδο του εξατμιστή. Η εκτονωτική βαλβίδα μειώνει 
την πίεση στο ψυκτικό υγρό και επιτρέπει την εκτόνωση ή την αλλαγή κατάστασης του 
ψυκτικού υγρού στην εβαπορέτα. Το με υψηλή πίεση ψυκτικό υγρό που εισέρχεται στην 
εκτονωτική βαλβίδα είναι σχετικά ζεστό. Αυτό μπορεί να διαπιστωθεί με ένα απλό άγγιγμα 
της γραμμής μεταφοράς του υγρού. Στην έξοδό του από την εκτονωτική βαλβίδα είναι 
σχετικά ψυχρό. Στο κάτω μέρος της βαλβίδας εκτόνωσης διέρχεται το χαμηλής πίεσης 
ψυκτικό αέριο από τον εξατμιστή προς το συμπιεστή. 
Ανάλογα με τη θερμοκρασία που έχει, διαστέλλεται το αέριο στο θάλαμο διαστολής 
μετακινώντας το διάφραγμά του και αυξομειώνει έτσι τη δίοδο του ψυκτικού υγρού από 
το συμπυκνωτή προς τον εξατμιστή μέσω της βαλβίδας ελέγχου. 
Σωλήνες σταθερής διαμέτρου 
Σε μερικά αυτοκίνητα μπορεί να συναντήσουμε στο κύκλωμα του ψυκτικού αντί για εκτο- 
νωτική βαλβίδα ένα σωλήνα σταθερής διαμέτρου. Συνδέεται μεταξύ συμπυκνωτή και εξα- 
τμιστή, άρα αποτελεί το σημείο διαχωρισμού μεταξύ της υψηλής και της χαμηλής πλευράς 
πίεσης του κυκλώματος. 
Ενώ το ψυκτικό ρευστό φτάνει στο σωλήνα σταθερής διαμέτρου σε υγρή κατάσταση 
και υψηλή πίεση, διαφεύγει από αυτόν με χαμηλότερη πίεση. 
Στη μέση του σωλήνα υπάρχουν δύο δακτύλιοι «Ο» ώστε να περιορίζουν το ψυκτικό, 
ενώ παράλληλα υπάρχουν και δύο διηθητήρια φίλτρα ώστε να καθαρίζεται το ψυκτικό από 
ξένα σωματίδια. Με αυτή τη διαδικασία εξασφαλίζεται η σωστή τροφοδοσία του εξατμιστή 
σε ψυκτικό υγρό. 
Αφυγραντήρας 
Οι αφυγραντήρες είναι από τα κυριότερα βοηθητικά εξαρτήματα του ψυκτικού κύκλου, 
αφού ο μεγαλύτερος εχθρός των ψυκτικών κυκλωμάτων είναι η υγρασία. Σκοπός τους 
είναι η απαλλαγή του κυκλώματος από τυχόν μικροσταγονίδια υγρασίας, τα οποία ξέφυ- 
γαν από το κενό που δημιουργήσαμε στο κύκλωμα πριν από τη φόρτισή του με ψυκτικό 
ρευστό. Σκοπός επίσης των αφυγραντήρων στα κλιματιστικά αυτοκινήτου είναι να προ- 
στατεύουν το κύκλωμα από τα ρινίσματα τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν φραγμούς 
στη ροή του ψυκτικού ρευστού ή ενόχληση στα μηχανικά κινούμενα μέρη. Στον κλιματισμό 
αυτοκινήτων χρησιμοποιούμε τα παρακάτω δύο είδη αφυγραντήρων: 
1.  Αφυγραντήρας / Συσσωρευτής (για συστήματα με σωλήνα σταθερής διαμέτρου). 
2.  Αφυγραντήρας / Συλλέκτης (για συστήματα με εκτονωτική βαλβίδα). 
 Αφυγραντήρας / συσσωρευτής 
Στα συστήματα κλιματισμού αυτοκινήτου, τα οποία λειτουργούν με σωλήνα σταθερής δι- 
αμέτρου, τοποθετείται στο κύκλωμα ένας αφυγραντήρας / συσσωρευτής μεταξύ του εξα- 
τμιστή και του συμπιεστή. 
Ο αφυγραντήρας αυτός προστατεύει το συμπιεστή από τυχόν αναρρόφηση ψυκτικού 



υγρού και λειτουργεί σαν εφεδρικό δοχείο και φίλτρο για το ψυκτικό ρευστό. 
Το ψυκτικό ρευστό που βρίσκεται σε αέρια κατάσταση καταλήγει από τον εξατμιστή, 
μέσα από το σωλήνα εισαγωγής (3) στον αφυγραντήρα. Το στοιχείο αφύγρανσης (8) του 
αφυγραντήρα, κατακρατεί την υγρασία που έχει απορροφηθεί από το ψυκτικό. Έτσι, το 
ψυκτικό που βρίσκεται σε αέρια κατάσταση, συγκεντρώνεται στο επάνω μέρος του αφυ- 
γραντήρα (4) από όπου και αναρροφάται από το σωλήνα εξαγωγής (2). Πίσω από το διη- 
θητήριο (6) που φέρει ο αφυγραντήρας υπάρχει ένα μικρό άνοιγμα από σωλήνα σχήματος 
U (5). Μέσα απ’ αυτό το άνοιγμα αναρροφάται το ψυκτέλαιο (7) που συγκεντρώνεται 
στο κάτω μέρος του αφυγραντήρα / συσσωρευτή και αναμειγνύεται με το ψυκτικό που 
βρίσκεται σε αέρια κατάσταση. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η σωστή λίπανση του 
συμπιεστή. 
 Αφυγραντήρας / συλλέκτης 
Στα συστήματα κλιματισμού αυτοκινήτου, τα οποία λειτουργούν με βαλβίδα εκτόνωσης, 
τοποθετείται στο κύκλωμα ένας αφυγραντήρας / συλλέκτης μεταξύ του συμπυκνωτή και 
της βαλβίδας εκτόνωσης. Έχει την ιδιότητα να αποθηκεύει το πλεονάζον ψυκτικό υγρό, 
μέχρι να χρειαστεί ξανά στο κύκλωμα 
Αποτελείται από ένα κυλινδρικό δοχείο με δείκτη ροής (γυαλάκι) και υγρασίας (για R-12). 
Το ψυκτικό υγρό βγαίνει με υψηλή πίεση από το συμπυκνωτή και καταλήγει μέσα από το 
σωλήνα εισαγωγής (1) στον αφυγραντήρα / συλλέκτη. Ένα στοιχείο αφύγρανσης (4) κατα- 
κρατεί την υγρασία και φιλτράρει όλα τα ξένα σωματίδια. Το ψυκτικό υγρό μπαίνει στο σω- 
λήνα ανόδου του ψυκτικού (6) και καταλήγει στο σωλήνα εξαγωγής (3) και στη συνέχεια στη 
βαλβίδα εκτόνωσης. Στο σωλήνα εξαγωγής υπάρχει ένα γυαλάκι παρατήρησης (2) μέσα 
από το οποίο μπορεί να ελεγχθεί η ροή του ψυκτικού υγρού (μόνο σε συστήματα με R-12) 
Ο αφυγραντήρας / συλλέκτης μπορεί να κατακρατήσει μία περιορισμένη ποσότητα 
υγρασίας (περίπου 6-10 gr). Κάποιοι αφυγραντήρες / συλλέκτες φέρουν διπλό ή τριπλό 
διακόπτη πίεσης (χαμηλής-υψηλής), ο οποίος αποσυμπλέκει το συμπιεστή, εάν η πίεση βγει 
εκτός ορίων. 
Εξατμιστής (εβαπορέτα ή ατμοποιητής) 
Μετατρέπει το ψυκτικό υγρό σε αέριο, απορροφώντας θερμότητα από την καμπίνα επιβα- 
τών. Τοποθετείται κατά κανόνα στο χώρο του ταμπλό και αποτελεί συγκρότημα με το καλορι- 
φέρ, τους αισθητήρες κα τα κλαπέτα κατεύθυνσης του αέρα. Η εβαπορέτα λειτουργεί με τον 
αντίστοιχο τρόπο που λειτουργεί ο συμπυκνωτής, αλλά αυτή μετατρέπει το ψυκτικό υγρό σε 
αέριο, απορροφώντας θερμότητα από τον αέρα του χώρου επιβατών. Όταν το ψυκτικό φτά- 
σει στην εβαπορέτα έχει χαμηλή πίεση, έχει αποβάλλει τη θερμότητα που περιέχει και είναι 
πολύ ψυχρότερο από τον αέρα του κλιματιζόμενου χώρου, με αποτέλεσμα να απορροφήσει 
θερμότητα από το ζεστό αέρα, να φτάσει στο σημείο βρασμού και να ατμοποιηθεί. Το ψυ- 
κτικό μέσο, σε μορφή αερίου χαμηλής πίεσης, μεταφέρει τη θερμότητα από την εβαπορέτα 
μέσω σωληνώσεων στο συμπιεστή, και συγκεκριμένα στη χαμηλή πλευρά, όπου και ο ψυκτι- 
κός κύκλος επαναλαμβάνεται. 
Η εβαπορέτα απομακρύνει τη θερμότητα από την περιοχή που πρέπει να ψυχθεί. Η 
θερμοκρασία που έχει επιλέξει ο οδηγός για την καμπίνα των επιβατών θα καθορίσει αν 
απαιτείται ψύξη ή κλιματισμός. Όταν μια περιοχή ψύχεται, είναι απαραίτητο να περάσουν 
μεγάλες ποσότητες αέρα μέσα από τα πτερύγια της εβαπορέτας για την εναλλαγή της θερ- 
μότητας. Ένας ανεμιστήρας είναι αναγκαίο εξάρτημα της εβαπορέτας στα κλιματιστικά 
συστήματα. Ο ανεμιστήρας πρέπει να στείλει το ζεστό αέρα στα πτερύγια της εβαπορέτας 
και μετά να εξαναγκάσει τον ψυχρό αέρα να κυκλοφορήσει στον κλιματιζόμενο χώρο. 



Βοηθητικά εξαρτήματα συστήματος κλιματισμού αυτοκινήτων 
Σωληνώσεις 
Οι σωληνώσεις είναι τα εξαρτήματα των A/C αυτοκινήτου που επιτρέπουν την κυκλοφορία 
του ψυκτικού μέσου. Αποτελούνται από ένα εύκαμπτο σωλήνα με σφιγμένα στα άκρα ρα- 
κόρ. Κατασκευάζονται από εύκαμπτους σωλήνες ειδικών προδιαγραφών (SAE J51B), ώστε 
να αντέχουν στις δύσκολες συνθήκες πιέσεων και θερμοκρασιών που επικρατούν στους χώ- 
ρους που τοποθετούνται (χώρος κινητήρα) αλλά και στους κραδασμούς που προκαλούνται 
από την κίνηση του αυτοκινήτου. Το εσωτερικό μέρος τους είναι κατασκευασμένο από υλικό 
μεγάλης μηχανικής και χημικής αντοχής (BUNA-N για R-12, H-NBR για R-134), για περιοχές 
θερμοκρασιών από –300C έως + 1200C. Το ενδιάμεσο μέρος αποτελείται από κλωστικά 
στοιχεία. Το εξωτερικό μέρος είναι από νεοπρένιο και είναι αδιάβροχο. Το υλικό κατασκευής 
τους πρέπει να είναι συμβατό με το συγκεκριμένο ψυκτικό ρευστό που χρησιμοποιείται. Οι 
εύκαμπτοι σωλήνες που χρησιμοποιούνται για το R-12 δεν είναι συμβατοί με το R-134a. Για 
το R-134a χρειάζονται εύκαμπτοι σωλήνες με πιο χαμηλή στεγανότητα και εσωτερική επέν- 
δυση. Η σωλήνα τύπου Barrier χρησιμοποιείται και για τα δύο ψυκτικά ρευστά. 
Όλες οι σωληνώσεις πρέπει να προφυλάσσονται από εξαρτήματα μεγάλης θερμοκρα- 
σίας (κινητήρας κ.λπ.) και να στερεώνονται καλά, ώστε να αποφεύγονται οι κραδασμοί 
που μπορεί να προκαλέσουν προϋποθέσεις για διαρροές του ψυκτικού ρευστού. Η σύνδε- 
ση των εύκαμπτων σωληνώσεων με τα εξαρτήματα της κλιματιστικής μονάδας γίνεται με 
τρεις τρόπους: 
•  Με ρακόρ και στεγανωτικό δακτύλιο (Oring). 
•  Με σφιγκτήρες (Hose clamp Fitting). 
•  Με ρακόρ και εκχείλωση στο άκρο του σωλήνα (Flare Fitting). 
Λαστιχάκια ενώσεως σωλήνων 
Στο σύστημα κλιματισμού αυτοκινήτων που λειτουργεί με R-134, τα λαστιχάκια ενώσεως 
σωλήνων και τα λαστιχάκια του συμπιεστή είναι κατασκευασμένα από ένα υλικό που ονο- 
μάζεται H-NBR και είναι συνήθως πράσινου χρώματος. Στα συστήματα κλιματισμού με 
R-12 είναι κατασκευασμένα από ένα υλικό που ονομάζεται BUNA-N και είναι συνήθως 
μαύρα. Τα λαστιχάκια που χρησιμοποιούνται με R-134 είναι παχύτερα από αυτά που χρη- 
σιμοποιούνται με R-12, για να υπάρχει καλύτερη στεγανοποίηση και μπορούν να χρησιμο- 
ποιηθούν και σε συστήματα με R-12. Τα λαστιχάκια του συμπιεστή πρέπει να του εξασφα- 
λίζουν απόλυτη στεγανότητα και να αντέχουν σε θερμοκρασίες από –300C έως + 1200C. 
Τροχαλίες – ιμάντες 
Το σύστημα μετάδοσης κίνησης από το στροφαλοφόρο άξονα του κινητήρα στον άξονα 
περιστροφής του συμπιεστή, γίνεται με ειδικές τροχαλίες και ιμάντες. Η ευθυγράμμιση των 
τροχαλιών και η ρύθμιση της έντασης των ιμάντων είναι εργασία πολύ μεγάλης σπουδαιό- 
τητας, γι’ αυτό θα πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή και επιμέλεια. 
Μετάδοση κίνησης 
Όλοι οι συμπιεστές παίρνουν κίνηση από το στροφαλοφόρο άξονα της μηχανής, με άμεσο 
ή έμμεσο τρόπο. Έτσι, μερικοί συμπιεστές παίρνουν κίνηση από το στροφαλοφόρο άξονα 
της μηχανής, με έναν ή δύο ιμάντες και έχουν μία τροχαλία που κινείται αργά και ρυθμίζει 
το τέντωμα (τεντωτήρας) αυτών των ιμάντων 
Άλλοι συμπιεστές κινούνται από την τροχαλία της αντλίας νερού, η οποία με τη σει- 



ρά της περιστρέφεται από την τροχαλία του στροφαλοφόρου άξονα της μηχανής 
 Άλλοι συμπιεστές παίρνουν κίνηση από το στροφαλοφόρο άξονα μέσω ενός 
απλού ιμάντα, που ονομάζεται ελικοειδής ιμάντας 
Σχέση μετάδοσης κίνησης 
Η σχέση μετάδοσης κίνησης συγκρίνει δύο τροχαλίες μεταξύ τους. Εάν, για παράδειγμα, 
η διάμετρος της τροχαλίας ενός συμπιεστή είναι 100 mm και η διάμετρος της τροχαλίας 
του κινητήρα είναι 50 mm, τότε η σχέση μετάδοσης είναι = 100 = 2 . 

 50  1 
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εάν η τροχαλία του κινητήρα περιστρέφεται με 2000 RPM, 
τότε η τροχαλία του συμπιεστή θα περιστρέφεται με 1000 RPM. Δηλαδή η τροχαλία του 
κινητήρα πρέπει να κάνει δύο πλήρεις περιστροφές προκειμένου η τροχαλία του συμπιε- 
στή να κάνει μία πλήρη περιστροφή. 
Το σύστημα κλιματισμού με πλήρη αυτόματο έλεγχο της θερμοκρασίας, γνωστό και ως 
«Clima ή Climatronic», είναι κατά βάση ένα απλό σύστημα κλιματισμού (Air Condition), με 
ορισμένα επιπρόσθετα στοιχεία και μηχανισμούς που ελέγχονται ηλεκτρονικά. Πρόκειται 
για αισθητήρια στοιχεία που παρέχουν πληροφορίες καθώς και μηχανισμούς ελέγχου των 
διαφόρων λειτουργιών. Με βάση αυτά, η κεντρική ηλεκτρονική μονάδα του συστήματος 
μπορεί να ρυθμίσει αυτόματα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την επιθυμητή θερμο- 
κρασία, υγρασία και ποιότητα του αέρα του χώρου επιβατών. 
Μια βασική διαφορά του ηλεκτρονικά ελεγχόμενου συστήματος κλιματισμού, είναι 
ο τρόπος ελέγχου της θερμοκρασίας αέρα. Στο απλό σύστημα θέρμανσης / ψύξης του 
απλού κλιματισμού, το χειριστήριο της θερμοκρασίας αέρα συνδέεται με το εσωτερικό του 
συγκροτήματος ελέγχου με τη βοήθεια μιας ντίζας. Περιστρέφοντας το χειριστήριο αλλάζει 
και η ποσότητα του αέρα που περνάει από το καλοριφέρ (ανάμειξη κρύου – ζεστού αέρα). 
Στο ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα κλιματισμού για τον έλεγχο της θερμοκρασίας χρη- 
σιμοποιείται ένας ηλεκτροκινητήρας (μοτέρ), ο οποίος λαμβάνει αντίστοιχα ηλεκτρικά σή- 
ματα από τη μονάδα χειριστηρίων. 
Σύστημα κλιματισμού σε υβριδικά / ηλεκτρικά οχήματα 
Σε υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα χρησιμοποιούνται ηλεκτρικοί συμπιεστές υψηλής τά- 
σης, οι οποίοι δεν εξαρτώνται από τη λειτουργία του κινητήρα εσωτερικής καύσης (βενζί- 
νης ή πετρελαίου). Αυτό το νέο σύστημα μετάδοσης κίνησης προσφέρει λειτουργίες που 
συμβάλλουν σε μια αυξημένη άνεση στον κλιματισμό του οχήματος προσφέροντας τη δυ- 
νατότητα κλιματισμού του χώρου επιβατών στην επιθυμητή θερμοκρασία ακόμη και πριν 
από την έναρξη της διαδρομής. Η ενεργοποίηση του κλιματισμού πραγματοποιείται με 
τηλεχειρισμό. 
Συστήματα κλιματισμού για λεωφορεία, φορτηγά 
Η μαζική μεταφορά ατόμων με κλιματιζόμενα λεωφορεία έχει εξυπηρετήσει το επιβατικό 
κοινό για πολλές δεκαετίες. Οι κατασκευαστές λεωφορείων και οι κατασκευαστές συστη- 
μάτων κλιματισμού βελτιώνουν συνεχώς την ποιότητα υπηρεσιών με την τροποποίηση 
των σχεδίων κλιματισμού με τη βοήθεια των τελευταίων τεχνολογιών συμπεριλαμβανο- 
μένης της απόδοσης και της αξιοπιστίας των συστημάτων, των προσθηκών καινούργιων 
παραμέτρων καθώς επίσης και της ενεργειακής αποτελεσματικότητας. 

ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΡΕΥΣΤΑ) ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (A/C) 
Ψυκτικά μέσα (ρευστά) 
Ψυκτικό μέσο ή ρευστό ονομάζεται κάθε μέσο (ρευστό) που έχει την ιδιότητα να εξατμίζε- 



ται απορροφώντας θερμότητα και έχει χαμηλό σημείο βρασμού σε ατμοσφαιρική πίεση 
(1 atm). Ένα μέσο (ρευστό), για να χρησιμοποιηθεί ως ψυκτικό, θα πρέπει να παρουσιάζει 
συγκεκριμένες φυσικές, χημικές και θερμοδυναμικές ιδιότητες και να είναι ασφαλές, απο- 
δοτικό και οικονομικό. Ως πρώτο ψυκτικό μέσο (υγρό) καταγράφεται η χρήση αμμωνίας 
το 1865 από τον Ferdinand Carre για βιομηχανική χρήση. Ως εξέλιξη των ψυκτικών μέσων 
μπορεί να θεωρηθεί η χρήση του SO2 από τον Ελβετό φυσικό Pictet το 1876. Επόμενο 
ψυκτικό μέσο είναι το μεθυλο-χλωρίδιο που εμφανίζεται το 1878 για μικρές και μεσαίες 
ψυκτικές εγκαταστάσεις από τον Vincent. Το R-12 εμφανίζεται ως ψυκτικό μέσο το 1930 
από την εταιρεία Dupont. 
Δεν υπάρχει ιδανικό ψυκτικό μέσο (ρευστό) για όλα τα είδη συστημάτων κλιματισμού. 
Οι ιδιότητες που πρέπει να έχει ένα ψυκτικό μέσο, για να θεωρείται ικανό για εκμετάλλευ- 
ση στα συστήματα κλιματισμού, είναι πολλές. Αυτό σημαίνει ότι όσο περισσότερες ιδιότη- 
τες καλύπτει ένα ψυκτικό μέσο τόσο πιο ιδανικό θεωρείται. 
Ψυκτικό ρευστό R–134a 
Το ψυκτικό μέσο (υγρό) που πλέον χρησιμοποιείται για τον κλιματισμό των αυτοκινήτων 
είναι το R–134a (C2H2F4) και είναι φιλικό προς το περιβάλλον.  

Τα χαρακτηριστικά του R–134a είναι τα εξής: 
1.  Μπορεί να αναμειχθεί μόνο με συνθετικά λιπαντικά και όχι με ορυκτέλαια. 
2.  Δεν προσβάλλει (οξειδώνει) τα μέταλλα. 
3.  Προσβάλλει ορισμένα πλαστικά και γι’ αυτό πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ειδι- 
κές τσιμούχες στα επιμέρους εξαρτήματα των κλιματιστικών, που λειτουργούν με 
το συγκεκριμένο ψυκτικό υγρό. 
4.  Δεν είναι δηλητηριώδες. 
5.  Απορροφά εύκολα την υγρασία. 
6.  Δεν είναι εύφλεκτο. 
7.  Σε αέρια κατάσταση είναι βαρύτερο από τον αέρα και συνεπώς σε περίπτωση δι- 
αρροής συγκεντρώνεται κοντά στο πάτωμα και δεν διαχέεται στην ατμόσφαιρα με 
ό,τι θα συνεπαγόταν κάτι τέτοιο. 
8.  Είναι άοσμο. 
Το ψυκτικό μέσο (ρευστό) R–134a είναι αποτέλεσμα πολυετών ερευνών από εταιρεί- 
ες κατασκευής των ψυκτικών μέσων (Dupont, Atochem, ICI, κ.λπ.) και κυκλοφόρησε στο 
εμπόριο το 1990 προς αντικατάσταση του R–12. 
Το R–134a ή C2H2F4 (τετραφθοροαιθάνιο) είναι ένα ψυκτικό μέσο που περιέχει κυρίως 
υδροφθοράνθρακες και δεν προκαλεί καταστροφή του όζοντος. Με ιδιότητες παραπλήσιες 
με αυτές του R-12, μπορεί να αντικαταστήσει το R-12 ως ψυκτικό μέσο, αφού τα θερμο- 
δυναμικά του χαρακτηριστικά είναι σχεδόν ίδια, με λίγο μεγαλύτερες πιέσεις στις υψηλές 
θερμοκρασίες. Απορροφά την υγρασία ευκολότερα από το R–12. Προσβάλλει τα διάφορα 
στεγανωτικά υλικά (φλάντζες, τσιμούχες) του συμπιεστή που χρησιμοποιούνταν για το R–12. 
Για το λόγο αυτό το R–134a δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε συμπιεστή που λειτουργούσε 
με R–12. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί θα προκαλέσει την καταστροφή του συμπιεστή. 
Οι πρώτες εφαρμογές ως ψυκτικό μέσο ξεκίνησαν από τα συστήματα κλιματισμού αυτοκινή- 
των και κατόπιν χρησιμοποιήθηκε και σε άλλα ψυκτικά συστήματα (εκτός οχημάτων). 



Βασικά χαρακτηριστικά 
1.  Μπορεί να αναμειχθεί μόνο με συνθετικά λιπαντικά και όχι με ορυκτέλαια. 
2.  Δεν οξειδώνει τα μέταλλα. 
3.  Προσβάλλει ορισμένα πλαστικά και γι’ αυτό πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ειδι- 
κές τσιμούχες στα επιμέρους εξαρτήματα των κλιματιστικών αυτοκινήτων. 
4.Δεν είναι δηλητηριώδες. 
5.  Απορροφά εύκολα την υγρασία. 
6.  Δεν είναι εύφλεκτο. 
7.  Σε αέρια κατάσταση είναι βαρύτερο από τον αέρα και συνεπώς σε περίπτωση διαρ- 
ροής συγκεντρώνεται κοντά στο πάτωμα. 

8. Είναι άοσμο. 
9. Σε ατμοσφαιρική πίεση ατμοποιείται (βράζει) στους –26.30C. 

 Ψυκτικό ρευστό HFO R–1234 yf. 
To HFO-1234yf ή CF3CF=CH2 είναι το νέο ψυκτικό μέσο (υγρό) που προορίζεται να αντι- 
καταστήσει το R134a στα συστήματα κλιματισμού των οχημάτων, για περιβαλλοντικούς 
λόγους (φαινόμενο θερμοκηπίου). 
Eίναι προϊόν συνεργασίας της Honeywell & της DuPont. 
Βασικά χαρακτηριστικά : 
•  Είναι 350 φορές λιγότερο επιβλαβές για το περιβάλλον σε σχέση με το R134a. 
•  Η διάρκεια ζωής στην ατμόσφαιρα είναι μόνο 11 μέρες. 
•  Είναι συμβατό σε μεγάλο ποσοστό με τα ήδη υπάρχοντα συστήματα κλιματισμού 
που χρησιμοποιούν R134a. 
Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα ψυκτικών μέσων. Διαγράμματα - πίνακες 
Η λίπανση αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για όλες τις εφαρμογές του R-134a, γιατί δεν 
είναι συμβατό με τα ορυκτέλαια που χρησιμοποιούσαμε στο R-12. Οι κατασκευάστριες 
εταιρείες συνιστούν αυστηρά, όταν γίνεται χρήση του R-134a, η λίπανση να γίνεται με 
πολυεστερικά λιπαντικά. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται στη χρήση αυτών των λιπαντικών, 
γιατί έχουν την ιδιότητα να απορροφούν πολύ γρήγορα υγρασία και να χάνουν τη λιπα- 
ντική τους ικανότητα, με αποτέλεσμα την καταστροφή του συμπιεστή. Γι’ αυτό το λόγο τα 
δοχεία που φυλάσσονται πρέπει να παραμένουν ερμητικά κλειστά. 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Α/C). 
Με τον όρο «φαινόμενο του θερμοκηπίου» εννοούμε το φαινόμενο αύξησης της μέσης 
θερμοκρασίας της επιφάνειας της γης με την πάροδο του χρόνου και, σύμφωνα με επι- 
στήμονες, ενδέχεται να οφείλεται στην παρατηρούμενη αύξηση συγκεντρώσεων «αερίων 
θερμοκηπίου» ανθρώπινης προέλευσης. 
Το Πρωτόκολλο του Κιότο ορίζει ως τα σημαντικότερα «αέρια θερμοκηπίου» ανθρώπι- 
νης προέλευσης, το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το μεθάνιο (CH4), υποξείδιο του αζώτου 
(N2O) και τα φθοριούχα αέρια ανθρώπινης προέλευσης. Το πιο γνωστό φθοριούχο αέριο 
που χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά σαν ψυκτικό μέσο στην ψύξη και κλιματισμό των 
περισσοτέρων κατασκευαστών συστημάτων ψύξης και κλιματισμού αυτοκινήτων είναι το 
γνωστό R-134a (HFC) και προβλέπεται η σταδιακή αντικατάσταση του με τον κανονισμό 
ΕΚ 307/2008. 
Με τον όρο «τρύπα του όζοντος» ή φαινόμενο καταστροφής της στιβάδας του όζοντος 
εννοούμε τη δημιουργία οπών (τρύπες) στη στιβάδα του όζοντος, εξαιτίας των ψυκτικών 
μέσων που χρησιμοποιούσαν στα τότε συστήματα ψύξης και κλιματισμού και των αυτοκι- 
νήτων με την εμπορική ονομασία φρέον (freon) ή χλωροφθοράνθρακας (CFC12) ή R12. 
Με το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, αποφασίστηκε η κατάργηση των ουσιών που κατα- 
στρέφουν το στρώμα του όζοντος, όπως ήταν και το φρέον (R12) που υιοθετήθηκε στον 
ευρωπαϊκό κανονισμό (ΕΚ 2037/2000) 
ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
Βασικοί έλεγχοι 



Για το σύστημα κλιματισμού συνήθως συνιστάται ετήσιος τακτικός έλεγχος (τέλη άνοιξης, 
αρχές καλοκαιριού) και αφορά κυρίως την απόδοση και καλή λειτουργία του συστήματος, 
τον καθαρισμό και την απολύμανση του συστήματος, τον εντοπισμό τυχόν διαρροών και 
τον καθαρισμό ή αντικατάσταση εξαρτημάτων (φίλτρων, ιμάντων κ.ά.). 
Εάν το αυτοκίνητο διαθέτει σύστημα κλιματισμού ηλεκτρονικά ελεγχόμενο πρέπει με 
τη βοήθεια διαγνωστικής συσκευής να εντοπισθούν τυχόν βλάβες και αφού επισκευα- 
σθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, πρέπει να γίνει μετά την επισκευή και 
μηδενισμός (σβήσιμο) των βλαβών. 
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται σχολαστικά τα μέτρα ασφαλείας και να 
λαμβάνονται τα κατάλληλα ατομικά μέσα προστασίας. 
Ο ετήσιος τακτικός έλεγχος ξεκινά οπτικά ελέγχοντας: 
•  την ύπαρξη τυχόν διαρροών στις συνδέσεις σωληνώσεων και των εξαρτημάτων του 
συμπιεστή, 
•  την καθαρότητα του συμπυκνωτή, 
•  την κατάσταση του ιμάντα κίνησης και φίλτρων. 
Στη συνέχεια ενεργοποιείται το σύστημα κλιματισμού και ελέγχεται η ποσότητα και πλη- 
ρότητα σε ψυκτικό μέσο (συνήθως με την ύπαρξη φυσαλίδων) και γίνεται και ακουστικός 
έλεγχος για την ύπαρξη τυχόν θορύβων κυρίως στο συμπιεστή, τη λειτουργία του ανεμιστή- 
ρα, την ενεργοποίηση των κλαπέτων ρύθμισης παροχής αέρα στο χώρο των επιβατών και 
την ύπαρξη τυχόν δυσάρεστων οσμών (μούχλας). 
Η καλή λειτουργία και η απόδοση του συστήματος κλιματισμού επιτυγχάνονται με τον 
κινητήρα ζεστό, τα παράθυρα κλειστά, ενεργοποιημένη την ανακύκλωση και την ταχύτητα 
του ανεμιστήρα στη δεύτερη βαθμίδα (σκάλα). Μέσα σε ένα λεπτό η θερμοκρασία του 
εισερχόμενου αέρα στο χώρο επιβατών πρέπει να είναι από 6οC έως 8οC. Διαφορετικά 
υπάρχει βλάβη και θα πρέπει να εντοπισθεί. Κυρίως αν αυτό οφείλεται σε διαρροή ψυκτι- 
κού μέσου προς το περιβάλλον. 
Έλεγχος διαρροής ψυκτικού μέσου με λυχνία Helide 
Η ανίχνευση διαρροής σε ένα κλιματιστικό αυτοκινήτου πραγματοποιείται ανάλογα με το 
ψυκτικό μέσο με το οποίο λειτουργεί το σύστημα και με τα ανάλογα όργανα ή συσκευές 
και διαδικασίες, τηρώντας τους κανόνες ασφάλειας και ατομικά μέσα προστασίας. Παλαι- 
ότερα, στα συστήματα κλιματισμού των αυτοκινήτων που χρησιμοποιούσαν για ψυκτικό 
μέσο το R-12, η ανίχνευση διαρροής μπορούσε να γίνει με τη λυχνία Halide (Χέιλάιντ) και 
την αλλαγή χρώματος κατά την καύση του ψυκτικού μέσου, αν υπήρχε διαρροή. Συγκε- 
κριμένα, αν το χρώμα άλλαζε και γινόταν από μπλε σε βαθύ πράσινο, σήμαινε ότι υπήρχε 
διαρροή στο σημείο του συστήματος που ελεγχόταν. Αν το χρώμα της φλόγας γινόταν 
βιολετί, σήμαινε ότι υπήρχε πολύ μεγάλη διαρροή φρέον (R-12). 

Για έλεγχο διαρροής με τη λυχνία Helide, απαραίτητη προϋπόθεση ήταν στο σύστημα 
να υπήρχε μια πίεση τουλάχιστον της τάξεως των 2 bar (30 psi). 
Αποφεύγεται η πολύωρη χρήση της λυχνίας Halide σε κλειστούς χώρους 



γιατί το φρέον (R-12) όταν καίγεται παράγει φωσγένιο που είναι δηλητη- 
ριώδες αέριο. 
•  Στον έλεγχο διαρροής ψυκτικού μέσου φρέον (R-12) με λυχνία Halide, ΔΕΝ 
πρέπει να υπάρχει διαρροή καυσίμου (βενζίνης ή πετρελαίου ή υγραερίου 
ή φυσικού αερίου), γιατί υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης και έκρηξης. 
Σε κάθε σύστημα κλιματισμού αυτοκινήτων επιβάλλεται να ελεγχθεί εάν υπάρχει διαρ- 
ροή ψυκτικού μέσου ή πρόκειται για φυσιολογική εξάτμιση ψυκτικού. Οι πιο συνηθισμένοι 
τρόποι ελέγχου διαρροής σήμερα είναι είτε με τη χρήση αντλίας κενού, είτε με ηλεκτρονικό 
ανιχνευτή, είτε με υπεριώδη ακτινοβολία, είτε με μείγμα υδρογόνου – αζώτου. 
Έλεγχος διαρροής με αντλία κενού 
Με τη μέθοδο αυτή απλά ελέγχεται αν υπάρχει στεγανότητα στο σύστημα δημιουργώντας 
κενό. Αν η διαρροή είναι μεγάλη, τότε είναι αδύνατη η δημιουργία κενού στο σύστημα. Αν 
η απώλεια είναι μικρή, τότε η δημιουργία κενού επιτυγχάνεται, αλλά δεν συγκρατείται με 
την πάροδο μικρού χρονικού διαστήματος. Δεν μπορεί όμως να εντοπισθεί το σημείο διαρ- 
ροής, αλλά απλά επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει διαρροή στο σύστημα κλιματισμού. 
Έλεγχος διαρροής με ηλεκτρονικό ανιχνευτή 
Οι ηλεκτρονικοί ανιχνευτές μπορούν να αναγνωρίσουν τα ψυκτικά μέσα είτε με ήχο, είτε 
με ενδεικτικές λυχνίες, είτε μέσω οθόνης μπορούν και εντοπίζουν πολύ μικρές διαρροές 
ακόμη και σε δυσπρόσιτα σημεία (π.χ. στεγανότητα εξατμιστή). Δεν ενδείκνυται η χρήση 
τους σε κλειστούς χώρους ή όταν υπάρχουν στον περιβάλλοντα χώρο μεγάλες ποσότητες 
εξατμισμένες ψυκτικού μέσου. 
Έλεγχος διαρροής με υπεριώδη ακτινοβολία 
Με τη μέθοδο αυτή εντοπίζονται τυχόν σημεία διαρροής ψυκτικού μέσου με την πρόσθεση 
στο σύστημα μιας καθορισμένης ποσότητας (π.χ. 3,7 ml) ενός ειδικού υγρού (σκιαγραφι- 
κό) και η εμφάνιση των σημείων διαρροής με το φωτισμό τους με μια λυχνία υπεριώδους 
ακτινοβολίας. Είναι γενικά μια χρονοβόρα μέθοδος και η δυνατότητα λειτουργίας του συ- 
στήματος, με το σκιαγραφικό υγρό σε μια πίεση περίπου 13 bar, σημαίνει ότι η μέθοδος 
μπορεί να εφαρμοστεί ακόμη και αν το σύστημα είναι ήδη γεμάτο με ψυκτικό μέσο 
Έλεγχος διαρροής με άζωτο και αφρό 
Αφού αδειάσει το σύστημα από το ψυκτικό μέσο, γεμίζεται με άζωτο σε μια μέγιστη πί- 
εση των 12 bar. Στη συνέχεια ελέγχεται αν η πίεση παραμένει σταθερή για ένα χρονικό 
διάστημα των 5 με 10 λεπτών. Τυχόν διαρροή μπορεί να εντοπισθεί από ένα «σφύριγμα». 
Διαφορετικά, αν δεν ακούγεται σφύριγμα, ψεκάζεται από έξω στα σημεία ελέγχου υλικό 
ανίχνευσης διαρροών και όπου υπάρχει διαρροή σχηματίζεται αφρός. Με αυτή τη μέθοδο 
εντοπίζονται μόνο μεγαλύτερες διαρροές σε καλά προσβάσιμα σημεία. Η ίδια μέθοδος 
πλήρωσης με άζωτο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για το «στέγνωμα» του συστήματος 
μετά από πλύση, όσο και για τον έλεγχο διαρροής ψυκτικού. 
Έλεγχος διαρροής με μείγμα υδρογόνου - αζώτου 
Αφού αφαιρεθεί (αδειάσει) το σύστημα από το ψυκτικό μέσο, γεμίζεται με μείγμα από 95% 
άζωτο και 5% υδρογόνο. Με τη βοήθεια μιας ειδικής ηλεκτρονικής συσκευής ανίχνευ ης 
διαρροών ελέγχονται τα εξαρτήματα για τυχόν διαρροή υδρογόνου. Επειδή το υδρογόνο 
είναι ελαφρύτερο από τον αέρα, ο αισθητήρας πρέπει να περάσει αργά πάνω από τα 
υποτιθέμενα σημεία και εξαρτήματα που έχουν διαρροή, όπως συνδέσεις αγωγών, συμπι- 
εστής, αφυγραντήρας κ.ά. Μετά το τέλος της ανίχνευσης διαρροών το μείγμα υδρογόνου- 
αζώτου μπορεί να απελευθερωθεί στο περιβάλλον. 

Διαδικασία διάγνωσης βλαβών 
Το συχνότερο πρόβλημα στη λειτουργία του συστήματος κλιματισμού είναι η απόδοση της 
ψύξης του. Η σωστή διάγνωση και η σωστή επισκευή απαιτούν, εκτός από τις συσκευές 
ελέγχου, και τα ειδικά εργαλεία και την αντίστοιχη εξειδικευμένη γνώση η οποία μπορεί 



να αποκτηθεί, π.χ. μέσω εκπαιδεύσεως. Λόγω όμως των διαφορετικών συστημάτων που 
υπάρχουν, οι παρακάτω γνώσεις και οδηγίες μπορούν να χρησιμεύσουν μόνο ως μια βασι- 
κή διαδικασία αρχών για τα περισσότερα συστήματα κλιματισμού. 
Οι παρακάτω εργασίες (βήματα) βοηθούν σε μια σωστή διάγνωση, ώστε να εντοπισθεί 
η πραγματική βλάβη και να γίνει και η σωστή επισκευή ή αντικατάσταση του χαλασμένου 
εξαρτήματος. 
Βήμα 1ο 
Ανάψτε τον κινητήρα του αυτοκινήτου και ελέγξτε αν λειτουργεί ο ανεμιστήρας του κλι- 
ματιστικού, ενεργοποιώντας μία-μία τις σκάλες (βαθμίδες) στο διακόπτη του ανεμιστήρα. 
Βήμα 2ο 
Αν δεν λειτουργεί ο ανεμιστήρας ελέγξτε την ασφάλεια του ανεμιστήρα, το ρελέ, το διακό- 
πτη και την καλωδίωση όλων των εξαρτημάτων. 
Βήμα 3ο 
Αν λειτουργεί ο ανεμιστήρας, τοποθετήστε το διακόπτη στη μέγιστη θερμοκρασία ψύξης 
και ελέγξτε αν ενεργοποιήθηκε ο μαγνητικός συμπλέκτης του συμπιεστή. 
Βήμα 4ο 
Αν δεν ενεργοποιήθηκε ο μαγνητικός συμπλέκτης, ελέγξτε την καλωδίωση, τις ηλεκτρικές 
συνδέσεις, την παροχή ρεύματος, τον αισθητήρα / διακόπτη θερμοκρασίας, το διακόπτη 
πίεσης και τυχόν λανθασμένη ποσότητα πλήρωσης ψυκτικού. 
Βήμα 5ο 
Αν ενεργοποιήθηκε ο μαγνητικός συμπλέκτης, αφήστε σε λειτουργία το σύστημα με τη 
μέγιστη απόδοση ψύξης στη μεσαία βαθμίδα ανεμιστήρα για πολλά λεπτά και μετρήστε 
τη θερμοκρασία εξόδου αέρα στο χώρο επιβατών στον κεντρικό αεραγωγό να είναι από 
3οC έως 9οC. 
Βήμα 6ο 
Αν είναι η θερμοκρασία εξόδου στον κεντρικό αεραγωγό είναι υψηλή, ελέγξτε αν απενερ- 
γοποιείται η θέρμανση, αν το φίλτρο του εσωτερικού χώρου είναι εντάξει, ελέγξτε τον δια- 
κόπτη / αισθητήρα θερμοκρασίας και το θερμοστάτη (εάν υπάρχει), ελέγξτε τα κλαπέτα 
αερισμού, τις βαλβίδες θέρμανσης και τον εξαερισμό του συμπυκνωτή. 
Βήμα 7ο 
Αν η θερμοκρασία εξόδου αέρα στο χώρο επιβατών στον κεντρικό αεραγωγό κυμαίνεται 
από 3οC έως 9οC, ελέγξτε στις 2000 με 2500 στροφές ανά λεπτό (min-1) αν η χαμηλή πί- 
εση (ND) κυμαίνεται μεταξύ 0,5 έως 3,0 bar και η υψηλή πίεση (HD) είναι μεταξύ 6,0 και 
25,0 bar (αν ο συμπιεστής είναι ρυθμιζόμενης απόδοσης 2 bar). 
Βήμα 8ο 
Αν ισχύουν οι παραπάνω πιέσεις τότε το σύστημα κλιματισμού λειτουργεί σωστά
. 
Πλήρωση του συστήματος κλιματισμού με ψυκτικό 
Η πλήρωση με ψυκτικό πρέπει να πραγματοποιείται μόνο με τη συσκευή πλήρωσης και από 
το σύνδεσμο της υψηλής πίεσης για την αποφυγή πιέσεων του ψυκτικού στο συμπιεστή. 
Η διαδικασία πλήρωσης πραγματοποιείται με την παρακάτω σειρά εργασιών: 
•  Ρυθμίστε τη διανομή αέρα στον κεντρικό αεραγωγό και ανοίξτε όλες τις μεσαίες 
περσίδες - αεραγωγούς. 
•  Ρυθμίστε το διακόπτη του ανεμιστήρα φρέσκου αέρα στη μεσαία βαθμίδα (σκάλα). 
•  Ρυθμίστε την επιλογή θερμοκρασίας στη μέγιστη απόδοση ψύξης. 

•  Θέστε σε λειτουργία τον κινητήρα (χωρίς τη λειτουργία του συστήματος κλιματισμού) 
και λειτουργήστε τον χωρίς διακοπή τουλάχιστον για 2 λεπτά στο ρελαντί. 
•  Ενεργοποιήστε το σύστημα κλιματισμού με αριθμό στροφών κινητήρα στο ρελαντί 
για 10 δευτερόλεπτα περίπου. 
•  Απενεργοποιήστε το σύστημα κλιματισμού για 10 δευτερόλεπτα. 



•  Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία τουλάχιστον 5 φορές. 
•  Ελέγξτε το σύστημα. 
Σε περίπτωση υποψίας για διαρροή, το σύστημα δεν θα πρέπει να γεμίσει πάλι με ψυ- 
κτικό. Πρέπει πρώτα να διεξαχθεί μια ανίχνευση διαρροών, γεμίζοντας π.χ. το σύστημα κλι- 
ματισμού με μείγμα υδρογόνου-αζώτου και κάνοντας έλεγχο με μια ηλεκτρονική συσκευή 
ανίχνευσης διαρροών. 
Ανάλογα με το αποτέλεσμα, αντικαθίσταται το εξάρτημα του κυκλώματος ψυκτικού 
όπου εντοπίσθηκε η διαρροή ή μόνο το στοιχείο του ξηραντήρα φίλτρου. Στη συνέχεια, 
η εγκατάσταση εκκενώνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και γεμίζεται με τη συσκευή 
πλήρωσης με ψυκτικό και λάδι σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή. 
5.3  Βλάβες / αντικατάσταση συμπιεστή 
Μια συνηθισμένη βλάβη είναι να μην λειτουργεί ικανοποιητικά ή και καθόλου το σύστημα 
μετά την επισκευή μιας διαρροής ή αντικατάσταση ενός εξαρτήματος ή μετά από τις ερ- 
γασίες συντήρησης του συστήματος. 
Εάν το σύστημα κλιματισμού τεθεί ξανά σε λειτουργία, ο συμπιεστής μπορεί να μην έχει 
καθόλου απόδοση (να μην ανεβάζει πίεση). Αυτό φαίνεται στη διαγνωστική συσκευή αφού οι 
πιέσεις, τόσο στην πλευρά της υψηλής όσο και στην πλευρά της χαμηλής, είναι σχεδόν ίδιες. 

Αυτό συνήθως οφείλεται στο ότι είτε στο κύκλωμα ψυκτικού, π.χ. στη βαλβίδα εκτόνω 
σης, υπάρχει ανεπαρκής ροή είτε στο ότι ο συμπιεστής είναι ελαττωματικός. 
Βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις όπου κατά τον έλεγχο εισόδου του συστήματος κλι- 
ματισμού οι τιμές υψηλής και χαμηλής πίεσης βρίσκονται στα φυσιολογικά όρια και μόνο 
η ποσότητα του ψυκτικού είναι πολύ χαμηλή και τα προβλήματα εμφανίζονται μόνο μετά 
την εκ νέου πλήρωση του συστήματος κλιματισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
κατασκευαστή. 
Μέσω της εκκένωσης και της εκ νέου πλήρωσης μπορεί να δημιουργηθούν σωματίδια 
ρύπων ή μεταλλικά γρέζια και να συσσωρευτούν στη βαλβίδα ρύθμισης (Σχήμα 5.3.2 α) 
του συμπιεστή ή στη βαλβίδα εκτόνωσης / στραγγαλιστική βαλβίδα (Σχήμα 5.3.2 β) και 
έτσι να προκληθούν βλάβες. Ειδικά όταν το φίλτρο του αφυγραντήρα / ξηραντήρα είναι 
παλιό ή η εγκατάσταση δεν είναι επαρκώς γεμάτη. 
Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να αφαιρέσετε το συμπιεστή και να αδειάσετε το λάδι. 
Εάν φαίνεται μια «γκρι χρωστική αλ οίωση» (κατά τη χρήση σκιαγραφικού γκρι-πράσινου ή 
γκρι-κίτρινου) του λαδιού λόγω της ύπαρξης λεπτών μεταλλικών σωματιδίων (Σχήμα 5.3.3), 
θα πρέπει να πλυθεί σωστά το κύκλωμα ψυκτικού λόγω των ξένων σωματιδίων, να αντι- 
κατασταθούν η βαλβίδα εκτόνωσης και ο ξηραντήρας φίλτρου και να εκκενωθεί ξανά το 
κύκλωμα ψυκτικού σύμφωνα με τις προδιαγραφές και να γεμίσει εκ νέου με ψυκτικό και 
λάδι. Στη συνέχεια, η εγκατάσταση θα πρέπει να λειτουργεί απρόσκοπτα. 
Λίπανση συμπιεστή 
Εάν ένας συμπιεστής λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστη α με πολύ λίγο ψυκτικό, άρα 
και λιγότερο λιπαντικό (π.χ. λόγω διαρροής), αυτό μπορεί να προκαλέσει κακή λίπανση των 
εξαρτημάτων συμπιεστή (τα μοναδικά κινητά), και υπερθέρμανση του συστήματος. Η με- 
γάλη καταπόνηση των εξαρτημάτων συμπιεστή, μπορεί να δημιουργήσει μεταλλικά γρέζια 



στα εξαρτήματα, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν στη μερική ή ολική φθορά της εσωτερι- 
κής βαλβίδας ρύθμισης. Η φραγή της βαλβίδας ρύθμισης εμποδίζει την απρόσκοπτη λει- 
τουργία του συμπιεστή. Μόνο με αντικατάσταση του συμπιεστή, η οποία περιλαμβάνει και 
πλύση του συστήματος, μπορούν να διορθωθούν οι βλάβες. Η ελλιπής λίπανση προκαλεί 
βλάβες σε όλους τους τύπους συμπιεστών. Ωστόσο, οι συμπιεστές ρυθμιζόμενης απόδοσης 
έχουν μεγαλύτερη φθορά στη μικρή ποσότητα ψυκτικού ή και λαδιού. 
Ο έλεγχος της στάθμης του λιπαντικού γίνεται με τον κινητήρα του αυτοκινήτου να 
είναι σε λειτουργία για 20 έως 30 λεπτά περίπου και το σύστημα κλιματισμού στη μέγιστη 
ψύξη και ο ανεμιστήρας στις μέγιστες στροφές, ώστε να επιστρέψει το λιπαντικό στο συ- 
μπιεστή. Η αφαίρεση του λιπαντικού από το συμπιεστή ή η πρόσθεση γίνεται σύμφωνα με 
την ποσότητα και ποιότητα που ορίζει ο κατασκευαστής 
Η αφαίρεση του λαδιού γίνεται αφού έχει αφαιρεθεί ο συμπιεστής από τον κινητήρα. 
Στη συνέχεια, με τον άξονα του συμπιεστή προς τα επάνω, αποστραγγίζεται σε ένα βαθμο- 
νομημένο ογκομετρικό δοχείο για δέκα περίπου λεπτά. Για να αφαιρεθεί το λάδι ο συμπιε- 
στής πρέπει να είναι ζεστός (40 - 50οC). Στη συνέχεια προστίθεται λάδι στην ποσότητα και 
στις προδιαγραφές που ορίζει ο κατασκευαστής. 
Το λάδι κατά την αντικατάστασή του μπορεί να παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά 
με ενδεχόμενες βλάβες, όπως: 
•  Εάν το λάδι που βγαίνει από το συμπιεστή έχει κόκκινο χρώμα, αυτό μπορεί να οφεί- 
λεται στην υπερβολική υγρασία που υπάρχει στο σύστημα. 
•  Ένα λάδι με μαύρο χρώμα σημαίνει ότι ο συμπιεστής είναι ελαττωματικός. 
•  Ένα λάδι με γκρίζο - ασημί χρώμα δείχνει ότι πρέπει να γίνει έλεγχος για μεταλλικά 
ξακρίσματα. Η γκρι χρωματική αλλοίωση υποδηλώνει την ύπαρξη μεταλλικών γρεζιών. 
Επειδή οι ποσότητες του λιπαντικού στα συστήματα κλιματισμού (σήμερα είναι γύρω 
στα 80 ml), έχει μεγάλη σημασία η παρακολούθηση και η τήρηση των ποσοτήτων λαδιού 
(π.χ. κατά τις εργασίες επισκευής του συστήματος κλιματισμού και την αντικατάσταση 
εξαρτημάτων). 
Θόρυβοι στο σύστημα κλιματισμού 
Σε περίπτωση που υπάρχουν θόρυβοι κατά τη λειτουργία του συστήματος κλιματισμού και 
πριν την αντικατάσταση του συμπιεστή, καλό είναι να γίνουν οι παρακάτω προκαταρτικοί 
έλεγχοι. 
•  Έλεγχος όλων των σημείων στήριξης του συμπιεστή για σπασίματα ή ρωγμές και 
ενδεχόμενα μπουλόνια ή παξιμάδια που λείπουν. 
•  Έλεγχος των ελαστικών σωλήνων και των αγωγών για τυχόν μεταφορά ταλαντώσεων 
από τον κινητήρα προς τον εσωτερικό χώρο του οχήμα ος. Έλεγχος του τραπεζοειδή 
ιμάντα, τη διάταξη τάνυσης, την ελεύθερη περιστροφή της γεννήτριας και την τροχα- 
λία για ιμάντα για τυχόν μεγάλο τζόγο. Η υπερβολικά υψηλή πίεση μπορεί να προκαλεί 
μη φυσιολογικούς θορύβους στο συμπιεστή. Περισσότερη ποσότητα ψυκτικού μέσου 
ή πολύ βρόμικο ψυκτικό μέσο προκαλούν υψηλή πίεση, η οποία μπορεί να προκαλέσει 
με τη σειρά της θορύβους στο συμπιε τή. Το ίδιο ισχύει αν στο ψυκτικό υπάρχει μεγά- 
σ 
λο ποσοστό σε μη συμπυκνωμένο αέρα. 
•  Έλεγχος συμπυκνωτή. Όταν δεν περνά επαρκή ποσότητα αέρα μέσω του συμπυ- 
κνωτή, το ψυκτικό δεν μπορεί να συ πυκνωθεί καλά και η υψηλή πίεση αυξάνεται 
υπερβολικά. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να προκληθούν ασυνήθιστοι θόρυβοι. 
•  Έλεγχος ανεμιστήρα για αργή περιστροφή (τροφο οτούν επαρκή αέρα μέσω του 
συμπυκνωτή ή αν η επιφάνεια (ελάσματα) του συμπυκνωτή και του ψύκτη για τυχόν 
ρύπους ή παραμορφώσεις. 
•  Έλεγχος εκτονωτικής βαλβίδας για ρύπους ή έλεγχος στραγγαλιστικών βαλβίδων. 
Αυτό μπορεί να συμβεί π.χ. λόγω ρύπων με τη μορφή μεταλλικών ξακρισμάτων. Με 
αυτό τον τρόπο, μειώνεται η ροή ψυκτικού και δημιουργείται υπερβολικά υψηλή πίε- 
ση. Οι «ελαττωματικές» βαλβίδες εκτόνωσης μπορούν, για παρά ειγμα, να προκαλέ- 



σουν διάφορους θορύβους κραξίματος, σφυρίγματος ή βροντής, οι οποίοι γίνονται 
πολύ καλά αντιληπτοί στον εσωτερικό χώρο του οχήματος. 
Οι θόρυβοι γενικά σε ένα σύστημα κλιματισμού σε συνδυασμό και με άλλα προβλή- 
ματα του συστήματος μπορεί να οφείλονται κυρίως στους συμπιεστές. Σε πάρα πολλές 
περιπτώσεις αποδεικνύεται ότι ο συ πιεστής είναι εντάξει ή ότι η αιτία του ελαττώματος 
δεν προέρχεται από τον ίδιο το συμπιεστή. Γι’ αυτό το λόγο, πρέπει να μην αποκλείεται 
κανένα από τα εξαρτήματα του συστήματος ως αιτία του θορύβου. Οι θόρυβοι μπορεί να 
προκληθούν όχι μόνο από το συμπιεστή, αλλά και από τη διάταξη στερέωσής του, το σύ- 
στημα μετάδοσης κίνησης, τη βαλβίδα εκτόνωσης ή τους αγωγούς. Μια λάθος ποσότητα 
ψυκτικού μπορεί να είναι αιτία για διάφορους θορύβους. 
Στεγανοποίηση συστήματος 
Η διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται το σταμάτημα μιας μικρής διαρροής ψυκτικού 
μέσου λέγεται στεγανοποίηση και μπορεί να γίνει με ειδικό στεγανοποιητικό υλικό. Το 
στεγανοποιητικό υλικό του συστήματος κλιματισμού αποτελεί αι από χημικά συστατικά, 
τα οποία εισάγονται στο σύστημα κλιματισμού για το σταμάτημα μικρών διαρροών σε 
εξαρτήματα και δακτυλίους κυκλικής διατομής. Αυτό επιτυγχάνεται διότι από το σημείο 
διαρροής δεν διαρρέει μόνο ψυκτικό, αλλά και το στεγανοποιητικό υλικό. Αυτό αντιδρά 
κατά κανόνα με το οξυγόνο του αέρα και την υγρασία, σκληραίνει (στερεοποιείται) και 
σταματά τη διαρροή. 
Η χρήση στεγανοποιητικού υλικού είναι προβληματική από διά ορες απόψεις. Σύμφω- 
να με τις νομοθετικές διατάξεις και τις ευρωπαϊκές οδηγίες, ένα σύ τημα κλιματισμού που 
έχει διαρροές δεν επιτρέπεται να τεθεί ξανά σε λειτουργία ή να γεμίσει με ψυκτικό, χωρίς 
να έχει επισκευαστεί προηγουμένως η διαρροή. 
Μια τέτοια παραβίαση μπορεί να επιφέρει μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. 
Κατά τη χρήση τέτοιων στεγανοποιητικών υλικών διαφεύγει ψυκτικό μέσο στο περιβάλ- 
λον μέχρι να επιδράσει το στεγανοποιητικό υλικό, κάτι που απαγορεύεται ρητά. Επομένως, 
σε αυτή την περίπτωση υπάρχει παρα ίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας καθώς και των 
εθνικών διατάξεων. 
Εάν τα εξαρτήματα έχουν ήδη βλάβες ή είναι μειωμένης λειτουργικότητας (π.χ. λόγω 
διάβρωσης), είναι μόνο θέμα χρόνου μέχρι να δημιουργηθεί μια ακόμα διαρροή σε ένα 
άλλο σημείο. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την ανάκτηση / αναρρόφηση του ψυκτικού μέσου το οποίο είχε εισα- 
χθεί στεγανοποιητικό υλικό, υπάρχει ο κίνδυνος, το στεγανοποιητικό υλικό να αντιδράσει 
στον εσωτερικό χώρο της συσκευής πλήρωσης κλιματισμού και να προκληθούν φραγές / 
βλάβες. Σε πολλούς κατασκευαστές οχημάτων, αλλά και συσκευών και εξαρτημάτων κλι- 
ματισμού, η χρήση στεγανοποιητικού υλικού θέτει σε κίνδυνο την αξίωση εγγύησης. Τέλος, 
η χρήση στεγανοποιητικών υλικών σε σύστημα κλιματισμού που έχει διαρροές δεν αποτε- 
λεί νόμιμη και διαρκή μέθοδο επισκευής. 
Η σωστή διάγνωση και η σωστή επισκευή απαιτούν, εκτός από τις συσκευές ελέγχου, και 
τα ειδικά εργαλεία, αλλά και την αντίστοιχη εξειδικευμένη γνώση η οποία μπορεί να απο- 
κτηθεί, π.χ. μέσω εκπαιδεύσεως. Η σωστή διαδικασία ελέγχου επιτυγχάνεται όταν εφαρ- 
μόζονται με τη σειρά ένα - ένα τα βήματα ελέγχου. Ο εντοπισμός της βλάβης στο σύστημα 
κλιματισμού προκύπτει από τη μέτρηση των πιέσεων (υψηλής και χαμηλής) σε συνδυασμό 
με την ποσότητα του ψυκτικού μέσου και τη λειτουργία των εξαρτημάτων. 
Η πλήρωση με ψυκτικό πρέπει να πραγματοποιείται μόνο με τη συσκευή πλήρωσης 
και από το σύνδεσμο της υψηλής πίεσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο το αντίστοιχο 
ψυκτικό στην προκαθορισμένη από τον κατασκευαστή του οχήματος ποσότητα και τε- 
χνικές προδιαγραφές. Η διαδικασία πλήρωσης πραγματοποιείται με συγκεκριμένη σειρά. 
Σε περίπτωση όμως υποψίας για διαρροή, το σύστημα δεν θα πρέπει να γεμίσει πάλι με 
ψυκτικό. Πρέπει πρώτα να διεξαχθεί μια ανίχνευση διαρροών, γεμίζοντας π.χ. το σύστημα 
κλιματισμού με μείγμα υδρογόνου-αζώτου και κάνοντας έλεγχο με μια ηλεκτρονική συ- 
σκευή ανίχνευσης διαρροών Η ελλιπής λίπανση ή λάθος ποιότητα λαδιού είναι βασική αιτία 



βλάβης σε όλους τους 
τύπους συμπιεστών. Η ποσότητα και η ποιότητα του λαδιού πρέπει να είναι σύμφωνα με 
τις οδηγίες του κατασκευαστή. Το λάδι για R 12 είναι ορυκτέλαιο, ενώ για το R134 a είναι 
συνθετικό, ενώ υπάρχουν ειδικά λάδια σήμερα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για 
έλεγχο διαρροών. Για τα υβριδικά οχήματα που έχουν ηλεκτρικούς συμπιεστές υπάρχει και 
ειδικό λιπαντικό. 
Οι θόρυβοι γενικά σε ένα σύστημα κλιματισμού σε συνδυασμό και με άλλα προβλήματα 
του συστήματος μπορεί να οφείλονται κυρίως στους συμπιεστές. Οι θόρυβοι μπορεί να 
προκληθούν όχι μόνο από το συμπιεστή, αλλά και από τη διάταξη στερέωσής του, το σύ- 
στημα μετάδοσης κίνησης, τη βαλβίδα εκτόνωσης ή τους αγωγούς. Μια λάθος ποσότητα 
ψυκτικού μπορεί να είναι αιτία για δημιουργία διάφορων θορύβων. 
Η ύπαρξη διαρροής σε ένα σύστημα κλιματισμού πέρα των ζημιώ ν που μπορεί να προ- 
καλέσει σε διάφορα εξαρτήματα του συστήματος, απαγορεύεται λόγω των επιβλαβών επι- 
πτώσεων του ψυκτικού μέσου στο περιβάλλον. Η χρήση στεγανοποιητικών υλικών μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί μόνο ως προσωρινό προληπτικό μέσο. Διαφορετικά απαγορεύεται. Η 
χρήση στεγανοποιητικού υλικού μπορεί να καταστρέψει και τη συσκευή πλήρωσης και να 
εκπέσει και η εγγύηση των εξαρτημάτων από τον κατασκευαστή. 
Ηλεκτρονική διαγνωστική συσκευή ή τσέκερ 
Τα σύγχρονα συστήματα κλιματισμού που είναι ηλεκτρονικά ελεγχόμενα, προκειμένου να 
εντοπισθεί τυχόν δυσλειτουργία ή βλάβη, απαιτούν διαγνωστικές συσκευές ή απλά τσέκερ 
μέσω των οποίων γίνεται η διάγνωση βλαβών. Μετρώντας βασικά λειτουργικά μεγέθη του 
συστήματος όπως πιέσεις, θερμοκρασίες, τις διαφορές μεταξύ τους, τη συχνότητα λει- 
τουργίας του συμπιεστή κ.ά., μπορεί να εντοπίσει την πιθανή αιτία και να καταγράψει και 
την πιθανή βλάβη. Υπάρχει επιπλέον και η δυνατότητα εκτύπωσης των μετρήσεων των 
κυριοτέρων μεγεθών είτε αριθμητικά είτε σε γραφικά, είτε ο εντοπισμός συγκεκριμένων 
βλαβών, όπως: δεν υπάρχει ψυκτικό στο σύστημα, ελαττωματικός μαγνητικός συμπλέκτης, 
υπερβολική ποσότητα ψυκτικού ή μπλοκαρισμένη γραμμή εισόδου, ελαττωματικός συμπι- 
εστής, αέρας στο σύστημα, ή δεν υπάρχει καμία βλάβη. 
Οι κυριότερες εργασίες συντήρησης σε ένα σύστημα κλιματισμού αφορούν την απολύμαν- 
ση και τον καθαρισμό του εξατμιστή από μύκητες, την αντικατάσταση φίλτρων / ιμάντα / 
εξαρτημάτων, τον έλεγχο της σωστής ποσότητας του ψυκτικού μέσου σε περίπτωση διαρ- 
ροών ή μειωμένης απόδοσης του συστήματος. 
Στην προληπτική συντήρηση του συστήματος κλιματισμού, καθαρίζονται οι σωλήνες 
αποχέτευσης (αποστράγγισης) από χώματα, φύλλα ή άλλες ακαθαρσίες που συνήθως 
υπάρχουν και γίνεται απολύμανση είτε με χημικό τρόπο (ψεκασμός στο σύστημα με ειδι- 
κές χημικές ουσίες), είτε με τη διαδικασία απολύμανσης με καπνό. 
Στον ετήσιο προληπτικό έλεγχο καθαρίζονται όλα τα φίλτρα σύμφωνα με τις οδηγίες 
του κατασκευαστή και αντικαθίστανται σε περίπτωση που έχουν «γεμίσει».Το φίλτρο π.χ. 
του εσωτερικού χώρου του αυτοκινήτου συγκρατεί σκόνη, ρύπους, μικροσωματίδια, γύρη 
από τον αέρα προτού διοχετευθεί στο χώρο επιβατών. 
Καθαρισμός ή «πλύση» είναι η απομάκρυνση των ρύπων και των βλαβερών ουσιών 
από το κύκλωμα του ψυκτικού. Ο καθαρισμός (πλύση) είναι απαραίτητος για τη διεξαγωγή 
σωστών επισκευών και για προστασία από δαπανηρές επισκευές.  
Ο καθαρισμός (πλύση) των συστημάτων κλιματισμού χρησιμεύει στην αφαίρεση των 
ρύπων και των βλαβερών ουσιών από το κύκλωμα ψυκτικού. Εξαιτίας ελαττωματικών 
εξαρτημάτων συστήματος (παλιός ξηραντήρας φίλτρου, βλάβες συμπιεστή κ.λπ.) ενδεχο- 
μένως διανέμονται σε όλο το σύστημα κλιματισμού σωματίδια ρύπων που εισήλθαν με το 
ψυκτικό μέσο. 
Ανάλογα με το μέσο καθαρισμού (πλύσης) που θα επιλεχθεί, είναι δυνατόν να απομα- 
κρυνθούν γρέζια σε περίπτωση βλαβών του συμπιεστή, υγρασία, κομμάτια καουτσούκ, 
διαβρωμένο ψυκτικό λάδι ή λάδι με ρύπους κ.ά. 
Ο καθαρισμός-«πλύσιμο» του συστήματος, ανάλογα και με το βαθμό ρυπαρότητας, γί- 



νεται ή με ψυκτικό μέσο R134a ή με ειδικό χημικό διάλυμα καθαρισμού με πλεονεκτήμα- 
τα και μειονεκτήματα για κάθε μέσο πλύσης. 
Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η διαδικασία πλύσης και ο καθαρισμός του 
συστήματος, καλό είναι να χρησιμοποιούνται ειδικά διηθητήρα διαφράγματα (φίλτρα). 
 Διαδικασία πλήρωσης ψυκτικού μέσου 
Η εισαγωγή της σωστής ποσότητας ψυκτικού μέσου σε ένα σύστημα κλιματισμού κλιματι- 
στικό αυτοκινήτων στο οποίο δεν υπάρχει καθόλου ψυκτικό λέγεται διαδικασία πλήρωσης. 
Αν όμως στο σύστημα υπάρχει κάποια ποσότητα ψυκτικού και χρειαστεί να συμπληρώ- 
σουμε στο σύστημα τη σωστή ποσότητα, τότε αυτό ορίζεται ως συμπλήρωση - προσθήκη 
ψυκτικού. Η απόδοση του συστήματος εξαρτάται σε μεγάλο ποσοστό από τη σωστή ποσό- 
τητα ψυκτικού μέσου με την οποία έχει πληρωθεί (γεμίσει), αλλά και από τον τρόπο πλή- 
ρωσης, ώστε να αποφευχθούν βλάβες ή κακές λειτουργίες του κυκλώματος, από άγνοια 
ή απροσεξία. 
Αν η ποσότητα του ψυκτικού μέσου είναι λιγότερη από την κανονική τότε είναι πιθανόν 
να υπάρχουν χαμηλές πιέσεις στην αναρρόφηση, μικρός βαθμός απόδοσης του συστήμα- 
τος, πιθανή υπερθέρμανση του συμπιεστή. 
Αν όμως η ποσότητα του ψυκτικού μέσου είναι μεγαλύτερη από την κανονική τότε είναι 
πιθανόν να υπάρχουν υψηλές πιέσεις στην κατάθλιψη, μεγάλη καταπόνηση του συμπιεστή 
με πρόωρες φθορές, αυξημένη κατανάλωση, υπερθέρμανση του συμπιεστή και μείωση 
της ικανότητας του συμπιεστή. Ειδικά στο σύστημα κλιματισμού των αυτοκινήτων η ποσό- 
τητα πρέπει να είναι ακριβώς αυτή που προβλέπει ο κατασκευαστής. 
Υπάρχουν δύο τρόποι πλήρωσης ή προσθήκης ψυκτικού μέσου στο σύστημα. Ο ένας 
μπορεί να γίνει είτε από την πλευρά της αναρρόφησης, οπότε θα διοχετεύεται το ψυκτικό 
μέσο υπό μορφή ατμού, είτε από την πλευρά της κατάθλιψης, οπότε το ψυκτικό μέσο θα 
διοχετεύεται υπό μορφή υγρού. Η διαδικασία που ακολουθείται σε κάθε περίπτωση είναι 
εντελώς διαφορετική. 
 Διαδικασία πλήρωσης από την αναρρόφηση 
Η πλήρωση με ψυκτικό μέσο από την πλευρά της χαμηλής (αναρρόφηση), γίνεται με το 
ψυκτικό μέσο σε αέρια μορφή, από τη βαλβίδα service της αναρρόφησης του συμπιεστή 
ή από όποια άλλη βαλβίδα αναμονής πλήρωσης, στην πλευρά της χαμηλής. Η μέθοδος 
αυτή είναι χρονοβόρα γιατί το ψυκτικό είναι σε αέρια μορφή. Η φιάλη πλήρωσης παγώνει 
σε μικρό χρονικό διάστημα, λόγω της συνεχούς εξάτμισης του ψυκτικού ρευστού μέσα στο 
χώρο της φιάλης και πέφτει η πίεσή της, γι’ αυτό πρέπει να τοποθετείται μέσα σε λεκάνη 
με ζεστό νερό, όχι όμως σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 500C. 
Η διαδικασία της πλήρωσης αρχίζει μετά από τη δημιουργία κενού που έχει γίνει στο σύ- 
στημα και δεν έχει διαπιστωθεί τυχόν διαρροή. Κατ’ αρχάς, επιτρέπεται να μπει μία μικρή 
ποσότητα ψυκτικού μέσου σε αέρια μορφή στο κύκλωμα για να ανεβάσει λίγο την πίεση 
της χαμηλής πλευράς, ώστε να μην ξεκινήσει τη λειτουργία του ο συμπιεστής σε κενό. 
Στη συνέχεια τίθεται σε λειτουργία ο κινητήρας του αυτοκινήτου και συνεχίζεται η πα- 
ροχή του ψυκτικού ρευστού σε αέρια μορφή, μέχρι να επιτευχθεί μια ικανοποιητική πλή- 
ρωση του συστήματος. 



Η διαδικασία πλήρωσης πρέπει να γίνει με την παρακάτω σειρά εργασιών: 
•  Τοποθετήστε τα μανόμετρα βάζοντας το λάστιχο της χαμηλής (μπλε) στη βαλβίδα 
πλήρωσης της χαμηλής πλευράς. Το λάστιχο της υψηλής (κόκκινο) στη βαλβίδα πλή- 
ρωσης της υψηλής και το μεσαίο (κίτρινο) λάστιχο το συνδέουμε με την αντλία κενού. 
•  Ανοίξτε τις βάνες (τέρμα αριστερά) των μανομέτρων. 
•  Ξεκινήστε την αντλία κενού. 
•  Συνεχίστε τη λειτουργία της αντλίας κενού μέχρι το μανόμετρο της αναρρόφησης 
(μπλε) να δείξει άνω των 28’’ Hg κενό ή – 0.8 Bar. 
•  Όταν επιτευχθεί το κατάλληλο κενό σταματήστε την αντλία κενού και κλείστε (τέρμα 
δεξιά) τις βάνες των μανομέτρων. 
•  Αποσυνδέστε την αντλία κενού και συνδέστε (πάλι με το κίτρινο λάστιχο) τη φιάλη με 
το ψυκτικό ρευστό. (Αφήστε χαλαρή τη σύνδεση του σωλήνα στη μεσαία υποδοχή 
των μανομέτρων για να πραγματοποιηθεί εξαέρωση του ελαστικού σωλήνα.) 
•  Σφίξτε το χαλαρό ρακόρ της μεσαίας υποδοχής των μανομέτρων. 
•  Ρυθμίστε τις βάνες των μανομέτρων (η βάνα της χαμηλής ανοικτή και η βάνα της 
υψηλής κλειστή). 
•  Ανοίξτε λίγο τη βάνα της χαμηλής και αφήστε να εισέλθει μία μικρή ποσότητα ψυκτι- 
κού σε αέρια μορφή, έτσι ώστε να ανέβει λίγο η πίεση χαμηλής, για να μην λειτουρ- 
γήσει ο συμπιεστής σε κενό. 
•  Ξεκινήστε τον κινητήρα του αυτοκινήτου και συνεχίστε την πλήρωση μέχρις ότου το 
σύστημα γεμίσει πλήρως. 
•  Όταν γεμίσει πλήρως, κλείστε τη βαλβίδα service της φιάλης και κατόπιν τη βάνα 
του μανομέτρου χαμηλής. 
•  Αποσυνδέστε τη φιάλη και παρακολουθήστε τη λειτουργία του συστήματος καθώς 
και τις ενδείξεις των μανομέτρων για διαπίστωση τυχόν ανωμαλιών. 
•  Αποσυνδέστε τα μανόμετρα, αφού διαπιστώσετε ότι το σύστημα λειτουργεί ικανο- 
ποιητικά. 
Πρέπει να προσεχθούν τα παρακάτω σημεία κατά τη διαδικασία της πλήρωσης: 
1.  Κατά την πλήρωση από την πλευρά της χαμηλής (αναρρόφηση) η φιάλη με το ψυ- 
κτικό μέσο πρέπει να είναι πάντοτε σε όρθια θέση και ποτέ ανεστραμμένη. 
2.  Η φιάλη με το ψυκτικό μέσο πρέπει να τοποθετείται μέσα σε ζεστό νερό (για να 
δημιουργηθεί έτσι διαφορά πίεσης και ροή του ψυκτικού προς την κλιματιστική μο- 
νάδα) θερμοκρασίας όχι μεγαλύτερης των 500C. 
3.  Ποτέ μη θερμαίνετε τη φιάλη με το ψυκτικό ρευστό με συσκευή οξυγόνου ή με κα- 
μινέτο. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. 
4.  Για να εισέλθει η σωστή ποσότητα ψυκτικού στο κύκλωμα θα πρέπει είτε η φιάλη να 
είναι τοποθετημένη επάνω σε ζυγαριά και να ελέγχετε τις ενδείξεις ζυγίσματος είτε 
να χρησιμοποιήσετε ογκομετρικό σωλήνα 
Διαδικασία πλήρωσης από την κατάθλιψη 
Η πλήρωση με ψυκτικό μέσο από την πλευρά της υψηλής (κατάθλιψη), γίνεται με το ψυ- 
κτικό μέσο σε υγρή μορφή, από τη βαλβίδα service της κατάθλιψης του συμπιεστή ή από 
όποια άλλη βαλβίδα αναμονής πλήρωσης, στην πλευρά της υψηλής. 
Αυτή η διαδικασία απαιτεί μικρότερο χρόνο πλήρωσης του κυκλώματος απ’ ό,τι η πλή- 
ρωση από την αναρρόφηση. Κατά τη διαδικασία πλήρωσης από την πλευρά της υψηλής ο 



κινητήρας του αυτοκινήτου δεν πρέπει να λειτουργεί γιατί θα ανεβάσει πίεση στην υψηλή 
πλευρά (κατάθλιψη), με αποτέλεσμα να σταματήσει η φόρτιση του κυκλώματος λόγω εξι- 
σορρόπησης της πίεσης του κυκλώματος με την πίεση της φιάλης ψυκτικού ρευστού, πριν 
ολοκληρωθεί η πλήρωση. 
Η διαδικασία πλήρωσης πρέπει να γίνει με την παρακάτω σειρά εργασιών: 
•  Τοποθετήστε τα μανόμετρα βάζοντας το λάστιχο της χαμηλής (μπλε) στη βαλβίδα 
πλήρωσης της χαμηλής πλευράς. Το λάστιχο της υψηλής (κόκκινο) στη βαλβίδα πλή- 
ρωσης της υψηλής και το μεσαίο (κίτρινο) λάστιχο συνδέστε το με την αντλία κενού. 
•  Ανοίξτε τις βάνες των μανομέτρων (τέρμα αριστερά). 
•  Ξεκινήστε την αντλία κενού. 
•  Συνεχίστε τη λειτουργία της αντλίας κενού μέχρι το μανόμετρο της αναρρόφησης 
(μπλε) να δείξει άνω των 28’’ Hg κενό ή – 0.8 Bar. 
•  Σταματήστε την αντλία κενού όταν επιτευχθεί το κατάλληλο κενό και κλείστε (τέρμα 
δεξιά) τις βάνες των μανομέτρων. 
•  Αποσυνδέστε την αντλία κενού και συνδέστε (πάλι με το κίτρινο λάστιχο) τη φιάλη με 
το ψυκτικό ρευστό. (Αφήστε χαλαρή τη σύνδεση του σωλήνα στη μεσαία υποδοχή 
των μανομέτρων για να πραγματοποιηθεί εξαέρωση του ελαστικού σωλήνα.) 
•  Σφίξτε το χαλαρό ρακόρ της μεσαίας υποδοχής των μανομέτρων. 
•  Ρυθμίστε τις βάνες των μανομέτρων (η βάνα της χαμηλής κλειστή και η βάνα της 
υψηλής ανοικτή). Λόγω της διαφοράς πίεσης μεταξύ της φιάλης ψυκτικού μέσου και 
του συστήματος, ο χώρος της κατάθλιψης (συμπυκνωτής, συλλέκτης και σωληνώ- 
σεις) γεμίζει με ψυκτικό υγρό πολύ γρήγορα. 
•  Αφού εξισωθούν οι πιέσεις φιάλης και κλιματιστικού, κλείστε τη βάνα υψηλής του 
μανομέτρου και θέστε σε λειτουργία τον κινητήρα του αυτοκινήτου, παρακολουθώ- 
ντας τις πιέσεις αναρρόφησης και κατάθλιψης. 
•  Αν χρειαστεί να προσθέστε μικρή ποσότητα ψυκτικού, κάντε το από την πλευρά της 
χαμηλής. 
•  Εφόσον επιτευχθεί ικανοποιητική πλήρωση του συστήματος, κλείστε πρώτα τη βαλ- 
βίδα service της φιάλης και κατόπιν τη βάνα του μανομέτρου της υψηλής. 
•  Λειτουργήστε το σύστημα για 15-20 λεπτά, παρακολουθώντας τις πιέσεις και, αφού 
διαπιστωθεί ικανοποιητική λειτουργία, αποσυνδέστε τα μανόμετρα. 
Πρέπει να προσεχθούν τα παρακάτω σημεία κατά τη διαδικασία της πλήρωσης: 
1.  Κατά τη φόρτιση από την πλευρά της υψηλής (κατάθλιψη), η φιάλη με το ψυκτικό 
ρευστό πρέπει να είναι πάντοτε ανεστραμμένη και ποτέ σε όρθια θέση. 
2.  Ο συμπιεστής πρέπει να είναι εκτός λειτουργίας σε όλη τη διαδικασία φόρτισης. 
3.  Για να εισέλθει η σωστή ποσότητα ψυκτικού στο σύστημα θα πρέπει είτε η φιάλη να 
είναι τοποθετημένη επάνω σε ζυγαριά και να ελέγχονται οι ενδείξεις ζυγίσματος είτε 
να γίνει χρήση ογκομετρικού σωλήνα. 
4.  Όταν το σύστημα του αυτοκινήτου χρησιμοποιεί R-134a και φέρει βαλβίδες 
Schrader με σύνδεσμο (ρακόρ) ταχείας αποσύνδεσης, θα πρέπει το λάστιχο της 
υψηλής (κόκκινο), μετά το πέρας της διαδικασίας φόρτισης να αποσυνδέεται πολύ 
γρήγορα για να αποφεύγονται εγκαύματα και τραυματισμοί από την επαφή με το 
ψυκτικό υγρό. 

Χειρισμός οργάνων / συσκευών ανάκτησης αέριων θερμοκηπίου αερίων 
καταστροφής όζοντος σε μηχανοκίνητα οχήματα 
Η σωστή τοποθέτηση των οργάνων μέτρησης και ελέγχου πίεσης και η σωστή διαδικασία, 
καθώς και ο χειρισμός των συσκευών επισκευής και διάγνωσης, είναι απαραίτητα στοιχεία 
για σωστή διάγνωση και επισκευή. 
Τα μανόμετρα, οι βαλβίδες ελέγχου, οι αγωγοί σύνδεσης (ελαστικοί σωλήνες), τα ση- 
μεία σύνδεσής τους, οι βαλβίδες του συστήματος καθώς και οι σύγχρονες αυτόματες συ- 



σκευές ελέγχου και πλήρωσης, πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή και να τηρούνται 
κατά τη χρήση τους τα μέτρα ασφαλείας και τα ατομικά μέσα προστασίας. 
Πριν από τη σύνδεση των οργάνων μέτρησης πρέπει να είναι κλειστές και οι δύο βαλβί- 
δες χειρός του οργάνου μέτρησης πίεσης και έπειτα να τοποθετηθούν οι σωλήνες πλήρω- 
σης. Η σύσφιγξη των παξιμαδιών των σωλήνων γίνεται με το χέρι. 
Το σετ πολλαπλής και αγωγών ελέγχου αποτελείται από τον αγωγό χαμηλής πίεσης, τον 
αγωγό υψηλής πίεσης, τον αγωγό σύνδεσης με τη φιάλη ψυκτικού, και την πολλαπλή συν- 
δέσεων, όπου υπάρχουν τα ρολόγια μέτρησης και οι χειροκίνητες ρυθμιστικές βαλβίδες. 
Το μανόμετρο της χαμηλής πίεσης καταγράφει υποπίεση και πίεση. Όλα τα συστήματα 
κλιματισμού, σε συγκεκριμένες συνθήκες, λειτουργούν με πίεση κάτω από την ατμοσφαι- 
ρική (1 atm). Είναι απαραίτητο μανόμετρο που χρησιμοποιείται για μέτρηση της πίεσης σ’ 
αυτήν την περιοχή να δείχνει πίεση σε psi, kpa και mmHg για μέτρηση υποπίεσης. Η περιο- 
χή υποπίεσης πρέπει να είναι ρυθμισμένη ώστε να μετράει από 0 έως 100 Kpa. Η περιοχή 
πίεσης πρέπει να είναι ρυθμισμένη ώστε να μετράει πιέσεις από 0 έως τουλάχιστον 60 psi. 
Πρακτικά, όλες οι μετρήσεις στη χαμηλή περιοχή του συστήματος θα είναι μικρότερες από 
60 psi, όταν το σύστημα λειτουργεί. 
Σήμερα στην αγορά υπάρχουν ημιαυτόματες και αυτόματες συσκευές (ψυκτικοί σταθμοί) 
πλήρωσης (service) των συστημάτων κλιματισμού αυτοκινήτων, που μπορούν να κάνουν 
όλες αυτές τις διαδικασίες αυτόματα, αφού συνδεθούν με το σύστημα κλιματισμού του 
οχήματος. 
Στις πιο οικονομικές συσκευές (ημιαυτόματες), η όλη διαδικασία γίνεται σε στάδια (μενού 
επιλογής) που έχει επιλέξει ο κατασκευαστής της συσκευής σε συνεργασία με τον επισκευα- 
στή, επιλέγοντας χειροκίνητα και τις αντίστοιχες εργασίες (μενού). Προορίζονται συνήθως για 
ένα ψυκτικό μέσο και κάνουν τις βασικές εργασίες επισκευής και ελέγχου (πλήρωση, έλεγχος 
ποσότητας ψυκτικού, έλεγχος διαρροών). 
Οι πιο εξελιγμένες συσκευές επισκευής (service) συστήματος κλιματισμού αυτοκινή- 
των, πλήρως αυτόματες, μπορούν να πραγματοποιήσουν γρήγορα και αξιόπιστα όλες τις 
εργασίες συντήρησης, επισκευής και διάγνωσης τόσο σε συμβατικά οχήματα, όσο και για 
συστήματα κλιματισμού σε ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα. 
Διαθέτουν συνήθως έγχρωμη οθόνη ή οθόνη αφής και μπορούν να προβάλουν τις 
εργασίες που εκτελούν καθώς και σχετικά αναλυτικά τεχνικά γραφήματα. Μπορούν να 
συνδεθούν σε δίκτυο, ακόμα και ασύρματα, και μπορεί να διαθέτουν και υποστήριξη βοή- 
θειας από απόσταση. Διαθέτουν αυτόματο σύστημα πλήρωσης για διαρροές με υπεριώδη 
ακτινοβολία και επιλέγουν αυτόματα τη σωστή ποσότητα πλήρωσης. Μπορεί να είναι εφο- 
διασμένες με σύνδεση για έλεγχο διαρροής με μείγμα υδρογόνου - αζώτου καθώς και αυ- 
τόματη δοκιμή πίεσης. Διαθέτουν αισθητήρες πίεσης εξαιρετικής ακρίβειας και μπορούν 
να εντοπίσουν αποτελεσματικά την παραμικρή διαρροή πάρα πολύ γρήγορα. 
Η συντήρησή τους είναι σχετικά απλή (αντικατάσταση εσωτερικών φίλτρων ή συντή- 
ρηση των αντλιών κενού και ζυγαριών) και μπορεί να γίνει και από τον ίδιο τον μηχανικό. 
Μπορούν να εκτυπώσουν τη θερμοκρασία του κλιματιζόμενου αέρα στο χώρο των επιβα- 
τών (με ειδικό αισθητήρα θερμοκρασίας) πριν από τις εργασίες συντήρησης καθώς και 
μετά, ώστε να αποδεικνύεται στον κάτοχο του αυτοκινήτου η αναγκαιότητα και η αποτε- 
λεσματικότητα των εργασιών που έγιναν. 
Μπορεί να διαθέτουν και ενσωματωμένη συσκευή αυτόματης ανάλυσης του ψυκτικού 
μέσου πριν από κάθε διαδικασία συντήρησης, ώστε να αποκλείεται εκ των προτέρων η ανά- 
μειξη με άγνωστα ψυκτικά μέσα και η δημιουργία βλαβών και δυσλειτουργιών. Η διαδικασία 
θα προχωρήσει μετά την ανάλυση και μόνον αν η καθαρότητα είναι της τάξης του 99,5%. 
Τα νέα ψυκτικά μέσα είναι ιδιαίτερα ακριβά και απαιτούν μια εξαιρετική ακρίβεια της 
τάξης των (-+)15 gr σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 10οC έως 50οC. 
Μπορούν εύκολα να αναβαθμιστούν και με μικρά σετ μετατροπής να μπορούν να πα- 
ρέχουν εργασίες συντήρησης και επισκευής για μελλοντικές απαιτήσεις, όπως για ηλεκτρι- 
κά και υβριδικά οχήματα (ειδικό λάδι και ξεχωριστό δοχείο) ή για το νέο ψυκτικό μέσο 



1234 ΥF που θα αντικαταστήσει το R134 a, ή άλλα εγκεκριμένα ψυκτικά 
μέσα που θα επικρατήσουν στην κατασκευή και εξέλιξη των συστημάτων κλιματισμού των 
οχημάτων. 
Το ψυκτικό μέσο R134A που χρησιμοποιείται στα περισσότερα συστήματα κλιματισμού 
αυτοκινήτων έχει GWP (Global Warming Potential) 1430 και διαθέτει ένα υψηλό δυναμικό 
της αύξησης της θερμοκρασίας της γης. 
Με την τρέχουσα οδηγία ΕΚ 307/2008 και ΕΚ 40/2006, αποφασίστηκε να 
χρησιμοποιούνται πλέον μόνο ψυκτικά με συντελεστή GWP μικρότερο από 150. Για το 
λόγο αυτό, δεν επιτρέπεται να γεμίζονται πλέον με R134a τα συστήματα κλιματισμού των 
οχημάτων της κατηγορίας Μ1 (επιβατικά οχήματα, οχήματα για τη μεταφορά επιβατών 
με έως 8 καθίσματα) και της κατηγορίας Ν1 (επαγγελματικά οχήματα με επιτρεπόμενο 
συνολικό βάρος έως 3,5 t.), για τα οποία δόθηκε έγκριση τύπου από την 01/01/2011 
εντός της ΕΕ. 
Από την 01/01/2017 δεν θα επιτρέπονται πλέον τα οχήματα που έχουν ως ψυκτικό 
μέσο σύστημα κλιματισμού τους το R134a. Η χρήση του R134a επιτρέπεται όμως ακόμα 
για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής σε ήδη κυκλοφορούντα οχήματα. 
Ως νέο ψυκτικό μέσο έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται το R1234yf με συντελεστή GWP 4. 
Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης και άλλων ψυκτικών μέσων, εφόσον έχουν συντελεστή 
GWP κάτω από 150. 
Στο προσεχές μέλλον θα φανεί κατά πόσον όλοι οι κατασκευαστές οχημάτων θα προ- 
σαρμοστούν στο ίδιο ψυκτικό μέσο, όπως δείχνει να είναι το 1234 yf, ή θα επικρατήσουν 
διαφορετικά ψυκτικά μέσα. Αυτό, φυσικά επηρεάζει και τις συσκευές συντήρησης, επι- 
σκευής και διάγνωσης. 
Η απόκτηση νέων συσκευών επισκευής μοιάζει να είναι αναπόφευκτη και θα πρέπει 
να τηρούνται τα ειδικά μέτρα αναφορικά με την αποθήκευση και το χειρισμό των νέων 
ψυκτικών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Κατά τη μετατροπή - αναβάθμιση συστήματος από ψυκτικό R12 σε ψυκτικό 134 a, πρέ- 
πει να αντικαθίστανται ο ξηραντήρας φίλτρου, όλοι οι δακτύλιοι κυκλικής διατομής, το λάδι 
του συστήματος R12 με λάδι για 134 α. Συνιστάται επίσης και ο καθαρισμός (πλύση) του 
συστήματος κλιματισμού. 
Υπάρχουν δύο τρόποι πλήρωσης ή προσθήκης ψυκτικού μέσου στο σύστημα. Ο ένας 
μπορεί να γίνει είτε από την πλευρά της αναρρόφησης, οπότε θα διοχετεύεται το ψυκτι- 
κό μέσο υπό μορφή ατμού, είτε από την πλευρά της κατάθλιψης, οπότε το ψυκτικό μέσο 
θα διοχετεύεται υπό μορφή υγρού. Η διαδικασία που ακολουθείται σε κάθε περίπτωση 
είναι εντελώς διαφορετική και πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι οδηγίες του 
κατασκευαστή. 
Τα μανόμετρα, οι βαλβίδες ελέγχου, οι αγωγοί σύνδεσης (ελαστικοί σωλήνες), τα σημεία 
σύνδεσής τους, οι βαλβίδες του συστήματος καθώς και οι σύγχρονες αυτόματες συσκευές 
ελέγχου και πλήρωσης. Το σετ πολλαπλής και αγωγών ελέγχου αποτελείται από τον αγωγό 
χαμηλής πίεσης, τον αγωγό υψηλής πίεσης, τον αγωγό σύνδεσης με τη φιάλη ψυκτικού, 
και την πολλαπλή συνδέσεων, όπου υπάρχουν τα ρολόγια μέτρησης και οι χειροκίνητες 
ρυθμιστικές βαλβίδες. Με το άνοιγμα και το κλείσιμο των βανών της πολλαπλής μπορούν 
να γίνουν εργασίες όπως αποβολή από το σύστημα του ψυκτικού που περισσεύει, αποβολή 
του αέρα απ’ τους αγωγούς, εξαγωγή του ψυκτικού πριν τη συντήρηση, απομάκρυνση του 
αέρα και της υγρασίας κατά την υποβολή του κυκλώματος ψύξης σε κενό πίεσης και πλή- 
ρωση του συστήματος με ψυκτικό. Η αφαίρεση του συγκροτήματος ρολογιών μέτρησης 
της πίεσης (μανόμετρα) πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένη σειρά προς αποφυγή ζημιών 
και ατυχημάτων. 
Οι ημιαυτόματες και αυτόματες συσκευές (ψυκτικοί σταθμοί) πλήρωσης (service) των 
συστημάτων κλιματισμού αυτοκινήτων, κάνουν αυτόματα όλες τις διαδικασίες ανάκτησης, 
αντικατάστασης, συμπλήρωσης, αποθήκευσης και διάγνωσης βλαβών, τόσο για συστήμα- 
τα κλιματισμού σε ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα, όσο και για τα νέα ψυκτικά μέσα, που 



διαθέτουν τα σύγχρονα συστήματα κλιματισμού αυτοκινήτων. 
Από την 01/01/2017 δεν θα επιτρέπονται πλέον τα οχήματα που έχουν ως ψυκτικό 
μέσο στο σύστημα κλιματισμού τους το R134a. Η χρήση του R134a επιτρέπεται όμως 
ακόμα για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής σε ήδη κυκλοφορούντα οχήματα. 
Ως νέο ψυκτικό μέσο έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται το R1234yf με συντελεστή GWP 4. 
Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης και άλλων ψυκτικών μέσων, εφόσον έχουν συντελε- 
στή GWP κάτω από 150. 
Η χρήση νέων συσκευών επισκευής είναι απαραίτητη προκειμένου να τηρούνται τα 
ειδικά μέτρα και η νομοθεσία αναφορικά με την αποθήκευση και το χειρισμό των νέων 
ψυκτικών μέσων. 
Κατά τις εργασίες ανάκτησης, αντικατάστασης, επισκευής ή συντήρησης είναι απαραί- 
τητη η προστασία των ματιών με γυαλιά και των χεριών με γάντια, προς αποφυγή τύφλω- 
σης και εγκαυμάτων. 
Απαγορεύονται εργασίες συντήρησης και επισκευής του συστήματος κλιματισμού με γυ- 
μνά χέρια. Σε περίπτωση ατυχήματος, «κολλήματος» χεριού με εξάρτημα λόγω απότομης 
ψύξης, δεν χρησιμοποιείται ζεστό νερό, παρά θερμαίνεται το χέρι με τύλιγμα του χεριού με 
ένα πανί ή πετσέτα μαζί με το εξάρτημα. 
Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή 
στα σημεία που επισημαίνει με προειδοποιητικές αυτοκόλλητες πινακίδες. 
Κατά την πλήρωση και το κλιματιστικό και ο κινητήρας είναι σε λειτουργία, και η βαλβί- 
δα υψηλής πίεσης πρέπει να είναι κλειστή. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τις εργασίες 
ανάκτησης, αντικατάστασης, επισκευής ή συντήρησης, τα κινούμενα ή περιστρεφόμενα 
μέρη του κινητήρα. 
Δεν πρέπει να «αλλάζονται» οι εργοστασιακές ρυθμίσεις σε κύρια εξαρτήματα (π.χ. 
εκτονωτική βαλβίδα). 
Επιτρέπεται μόνο η χρήση ψυκτικών μέσων και λιπαντικών που έχουν τις απαιτούμενες 
από τον κατασκευαστή προδιαγραφές προς αποφυγή καταστροφής των εξαρτημάτων 
λόγω πιθανών χημικών αντιδράσεων. 


