
 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ  

Η συντήρηση της εγκατάστασης πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. 
Ο καταλληλότερος χρόνος είναι αμέσως μετά τη λήξη της περιόδου θέρμανσης 
(δηλ. Απρίλιο - Μάιο), ώστε να μη μείνουν τα κατάλοιπα της καύσης κατά την 
περίοδο του καλοκαιριού, οπότε είναι πιο δύσκολος ο καθαρισμός και υπάρχει 
κίνδυνος διάβρωσης των εσωτερικών τοιχωμάτων του λέβητα. 
 
Στο λέβητα πρέπει να γίνουν: 
•Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας και των αεραυλών με 
συρμάτινες βούρτσες. 
•Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.  
 
Στον καυστήρα πρέπει να γίνουν: 
•Καθαρισμός του ακροφυσίου (μπεκ) του καυστήρα ή αντικατάστασή του, αν 
διαπιστωθεί ότι είναι μικρό ή μεγάλο για το λέβητα ή έχει συμπληρώσει τον αριθμό 
ωρών λειτουργίας, που προδιαγράφει ο κατασκευαστής του. 
•Καθαρισμός της κεφαλής καύσης και του στροβιλιστή. 
•Καθαρισμός και έλεγχος των ηλεκτροδίων ανάφλεξης και του φωτοστοιχείου. 
•Καθαρισμός της αντλίας πετρελαίου και των φίλτρων πετρελαίου στη 
σωληνογραμμή, που φέρνει το καύσιμο από τη δεξαμενή στον καυστήρα. 
•Καθαρισμός των πτερυγίων του ανεμιστήρα.  
 
Στην καπνοδόχο πρέπει να γίνουν: 
•Επιμελημένος και τακτικός καθαρισμός του καπναγωγού και της καπνοδόχου από 
τις κάπνες, τουλάχιστον κάθε δύο (2) χρόνια. 
 
Τι περιλαμβάνουν ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ; 
Όπως και η συντήρηση έτσι και οι ρυθμίσεις πρέπει να γίνουν από τον ειδικό 
τεχνίτη, τον αδειούχο συντηρητή καυστήρων. Είναι σκόπιμο να γνωρίζετε ότι 
περιλαμβάνουν: 
 
•Ρύθμιση της αναλογίας αέρα και πετρελαίου, έτσι που να γίνεται σωστή καύση. 
•Ρύθμιση της σωστής θέσης του στροβιλιστή και των ηλεκτροδίων. 
•Έλεγχος και ρύθμιση του κυκλώματος αυτοματισμού, με το οποίο αρχίζει και 
σταματάει η καύση, των οργάνων ασφαλείας (θερμοστάτες, βαλβίδα ασφαλείας) 
και ένδειξης (θερμόμετρα, μανόμετρα). 
 
Ο τεχνίτης πρέπει να συμπληρώνει υποχρεωτικά το φύλλο συντήρησης και 
ρύθμισης της εγκατάστασης και να το παραδίδει στον διαχειριστή του κτιρίου. Στις 
εγκαταστάσεις με συνολική θερμική ισχύ μεγαλύτερη ή ίση με 400.000 Kcal/h 
επιβάλλεται η διενέργεια μετρήσεων, τουλάχιστον μια φορά το μήνα και η 
καταχώρησή τους σε σχετικό βιβλίο. 
 



 
Άλλες εργασίες γενικής συντήρησης, που διευκολύνουν την καλή λειτουργία της 
κεντρικής θέρμανσης: 
•Αποκατάσταση της θερμομόνωσης της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα και των 
σωληνώσεων του λεβητοστάσιου, αν έχουν καταστραφεί. 
•Καθαρισμός της δεξαμενής πετρελαίου από σκουριές, λάσπες, νερό κλπ. μετά την 
εκκένωσή της, τουλάχιστον κάθε τρία (3) χρόνια. 
•Απομάκρυνση των καπνοσυλλεκτών, αν υπάρχουν, από τις ταράτσες. 
 


