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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΘΕΡΜΑΣΤΡΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΟΥΓΑΡΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών, ως η αρµόδια αρχή για την εποπτεία της αγοράς σε
θέµατα ασφάλειας συσκευών αερίου, θεωρεί χρήσιµο να παράσχει βασικές συµβουλές στους
καταναλωτές σχετικά µε την αγορά και την ασφαλή χρήση, των κοινών θερµαστρών υγραερίου
χωρίς φουγάρο, και οι οποίες στο εξής θα αποκαλούνται «θερµάστρες υγραερίου». Οι θερµάστρες
υγραερίου είναι συσκευές για θέρµανση χώρου µέσω της καύσης υγραερίου.

Θερµάστρα υγραερίου

ΣΗΜΑΝΣΗ
Οι θερµάστρες υγραερίου πρέπει να φέρουν σήµανση η οποία να περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τα
ακόλουθα βασικά στοιχεία:
• Τη σήµανση CE ακολουθούµενη από τον τετραψήφιο αριθµό αναγνώρισης του
κοινοποιηµένου οργανισµού που παρεµβαίνει στη φάση του ελέγχου της παραγωγής (πχ.
CEXXXX).
• Το όνοµα ή και το σήµα του κατασκευαστή.
• Την εµπορική επωνυµία της συσκευής.
• Το είδος του χρησιµοποιούµενου αερίου.
• Την κατηγορία της συσκευής (δηλ. Cat. I, Cat. II ή Cat. III)
Όλες οι σηµάνσεις πρέπει να είναι:
• εµφανείς,
• ευανάγνωστες,
• ανεξίτηλες,
• ανθεκτικές και διαρκείς και,
• να µην αφαιρούνται εύκολα.
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Η τροφοδοσία υγραερίου (LGP) προς τη θερµάστρα, γίνεται µε κύλινδρο υγραερίου, ο
οποίος τοποθετείται πάνω σε ειδική βάση στο πίσω µέρος της θερµάστρας.
Η πίεση τροφοδοσίας υγραερίου ελέγχεται από κατάλληλο ρυθµιστή πίεσης που
εφαρµόζεται στον κύλινδρο.
Ο έλεγχος λειτουργίας γίνεται συνήθως µέσω τριών βασικών διακοπτών: του κεντρικού
διακόπτη παροχής, του διακόπτη ρύθµισης έντασης και του διακόπτη ανάφλεξης.
Κατά τη λειτουργία των θερµαστρών, τα παραγόµενα καυσαέρια αποβάλλονται απευθείας
στο θερµαινόµενο χώρο.
Οι θερµάστρα πρέπει να είναι εξοπλισµένη µε:
- διάταξη επιτήρησης της φλόγας, που να µην επιτρέπει τη ροή του υγραερίου όταν
δεν υπάρχει φλόγα, και
- ανιχνευτή διοξειδίου του άνθρακα (CO2), έτσι ώστε σε περίπτωση υψηλής
συγκέντρωσης διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατµόσφαιρα, η παροχή
υγραερίου να διακόπτεται αυτόµατα.

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΙ ΡΥΠΟΙ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
Κατά τη λειτουργία των θερµαστρών, παράγονται διάφορα καυσαέρια (ρύποι), όπως µονοξείδιο
του άνθρακα (CO), διοξείδιο του άνθρακα (CO2), και διοξείδιο του αζώτου (NO2). Τα αέρια αυτά, τα
οποία είναι άχρωµα και άοσµα, µπορούν να καταστούν επικίνδυνα για την υγεία των
καταναλωτών.
Ο ρυθµός παραγωγής των ρύπων εξαρτάται από τη δυναµικότητα και το µέγεθος της θερµάστρας,
καθώς επίσης και από την κατάστασή της. Τα επίπεδα ρύπων που αναπτύσσονται και
συγκεντρώνονται στο δωµάτιο ποικίλουν ανάλογα µε την ένταση χρήσης της θερµάστρας, το
µέγεθος του δωµατίου και την επάρκεια αερισµού.
Υψηλά επίπεδα ρύπων µπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητες εµφάνισης προβληµάτων υγείας σε
άτοµα µε ευαίσθητο αναπνευστικό σύστηµα. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις παλιών ή/και ασυντήρητων
θερµαστρών οι οποίες µπορεί να δυσλειτουργούν, τα αυξηµένα επίπεδα µονοξείδιου του άνθρακα
(CO) µπορούν να προκαλέσουν ακόµα και τον θάνατο. Τα συµπτώµατα δηλητηρίασης από
µονοξείδιο του άνθρακα (CO) περιλαµβάνουν:
• Κόπωση
• Ναυτία
• ∆ύσπνοια
• Αδυναµία
• Πονοκέφαλο
• Σύγχυση
• Ζαλάδες
• Πόνους στο στήθος
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ
Για να αποφύγετε την έκθεσή σας στους ρύπους, τα εγκαύµατα, και την πρόκληση πυρκαγιάς:
• Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης του κατασκευαστή.
• Μην τοποθετείτε ρούχα ή άλλα αντικείµενα πάνω στη θερµάστρα.
• Μην τοποθετείτε τη θερµάστρα κοντά σε έπιπλα και κουρτίνες.
• Μην µετακινείτε τη θερµάστρα όταν αυτή είναι σε λειτουργία.
• Η θερµάστρα πάντα να έχει προσανατολισµό προς το κέντρο του δωµατίου.
• Χρησιµοποιείτε τη θερµάστρα µόνο σε καλά αεριζόµενους χώρους και µην σφραγίζετε τις
χαραµάδες σε πόρτες και παράθυρα.
• Μην αφήνετε µικρά παιδία, ηλικιωµένους ή κατοικίδια να αγγίζουν τις ζεστές επιφάνειες.
• Κλείστε καλά την παροχή αερίου από τον κεντρικό διακόπτη µετά τη χρήση.
• Μην αποθηκεύετε διαλυτικά ή συσκευασίες υπό πίεση κοντά στη θερµάστρα.
• Μην στέκεστε πολύ κοντά στη θερµάστρα.
• Εξασφαλίστε ότι η θερµάστρα συντηρείται σωστά και σε τακτά χρονικά διαστήµατα.
• Για να αντικαταστήσετε τον κύλινδρο, µετακινείστε τη θερµάστρα σε καλά αεριζόµενο χώρο.
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Εάν υποπτευθείτε ή αντιληφθείτε διαρροή υγραερίου, ανοίξτε τα παράθυρα και τις πόρτες,
κλείστε την παροχή από τον κεντρικό διακόπτη και βγείτε έξω από το κτίριο για εισπνοή
καθαρού αέρα. Στη συνέχεια επικοινωνήστε µε το διανοµέα της συσκευής και µην την
ξαναχρησιµοποιήσετε πριν να ελεγχτεί από αντιπρόσωπο του διανοµέα και πριν να σας
διαβεβαιώσει ότι η θερµάστρα µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε ασφάλεια.
Η θερµάστρα δεν πρέπει να λειτουργεί χωρίς επιτήρηση.
∆εν πρέπει να χρησιµοποιείται σε υπνοδωµάτια, µπάνια, τροχόσπιτα, και ιδιαίτερα κατά την
ώρα του ύπνου.

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Τα πιο κάτω συµπτώµατα, πιθανό να είναι ενδείξεις προβληµατικής λειτουργίας της θερµάστρας:
• Κίτρινη φλόγα ή φλόγα που συνοδεύεται από καπνό.
• Απότοµο σβήσιµο του οδηγού φλόγας.
• ∆υνατός θόρυβος κατά το άναµµα ή θόρυβος κατά τη λειτουργία.
• Σηµάδια ζηµιάς από φλόγα, όπως αποχρωµατισµός των τοιχωµάτων.
• Υπερθέρµανση των εξωτερικών τοιχωµάτων.
• Λεκέδες καπνιάς γύρω από τη θερµάστρα.
• Χαλαρές πλάκες.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις µπορούν να ζητηθούν
Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών στα τηλέφωνα 22800515 και 22800489.
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