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ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Εν όψει της επιδείνωσης του καιρού τις επόμενες μέρες, σύμφωνα με τις προβλέψεις
της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, συνιστάται στους καταναλωτές της
ΔΕΥΑΚ να ελέγξουν τα υδρόμετρα και τις βρύσες των μπαλκονιών τους, να δουν αν
λειτουργούν κανονικά ή έχουν διαρροές, αν είναι προφυλαγμένα από το ψύχος.
Επίσης, να ελέγξουν τις εξωτερικές σωληνώσεις τους και να φροντίσουν να τις
μονώσουν και αυτές, ειδικά αν είναι απολύτως “εκτεθειμένες” στην παγωνιά.
Σκόπιμο είναι ακόμη να βεβαιωθούν οι καταναλωτές ότι οι διακόπτες των
εσωτερικών τους δικτύων υδροδότησης ανοιγοκλείνουν κανονικά και ότι οι
υδρορροές στα μπαλκόνια και τις ταράτσες τους είναι καθαρές από φύλλα και
σκουπίδια.
Γενικά ισχύουν οι οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για
την αντιμετώπιση παγετού στα δίκτυα ύδρευσης των κατοικιών, που συνιστούν:







Μάθετε πού βρίσκεται ο υδρομετρητής (ρολόι) του σπιτιού σας καθώς και τα
σημεία όπου βρίσκονται ο κεντρικός και οι περιφερειακοί διακόπτες
υδροδότησης.
Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι οι διακόπτες του δικτύου υδροδότησης
ανοιγοκλείνουν και λειτουργούν ομαλά.
Βεβαιωθείτε ότι οι εξωτερικοί σωλήνες (π.χ. ηλιακού θερμοσίφωνα, βρύσες
μπαλκονιών) είναι μονωμένοι, διαφορετικά φροντίστε να μονωθούν το
συντομότερο δυνατόν.
Απομονώστε ή καλύτερα εκκενώστε το δίκτυο του ηλιακού θερμοσίφωνα, αν
πρόκειται να λείψετε για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του
χειμώνα. Ρυθμίστε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού ώστε να λειτουργεί
αυτόματα σε χαμηλές θερμοκρασίες.










Κλείστε την παροχή νερού προς τον ηλιακό θερμοσίφωνα και αδειάστε το
νερό από το σύστημα, αν είστε στο σπίτι κατά τη διάρκεια του παγετού και
ιδιαίτερα το βράδυ.
Μην σπαταλάτε αλόγιστα νερό για να απομακρύνετε το χιόνι και τον πάγο.
Περιορίστε τις δραστηριότητες που απαιτούν αυξημένη κατανάλωση νερού
(πλυντήρια ρούχων κ.λπ.).
Ενημερωθείτε αν έχει τοποθετηθεί αντιψυκτικό στον ηλιακό θερμοσίφωνα
από την κατασκευάστρια εταιρία ή τον ειδικό τοποθέτησης, σε περίπτωση
κλειστού κυκλώματος. Σε αντίθετη περίπτωση προμηθευτείτε το κατάλληλο
αντιψυκτικό και φροντίστε για την τοποθέτησή του.
Ελέγξτε αν υπάρχουν διαρροές στις βρύσες ή στα καζανάκια.
Βεβαιωθείτε ότι οι υδρορροές στα μπαλκόνια και στις ταράτσες είναι καθαρές
από φύλλα και σκουπίδια και λειτουργούν ομαλά.
ΟΤΑΝ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ ΠΑΓΕΤΟΣ

Αν παγώσουν οι κεντρικοί σωλήνες ύδρευσης




Κλείστε αμέσως τον κεντρικό διακόπτη παροχής νερού του σπιτιού και
ελέγξτε τον υδρομετρητή. Αν συνεχίζει να λειτουργεί («γράφει») τότε υπάρχει
διαρροή στο δίκτυο. Κλείστε το διακόπτη της κεντρικής παροχής και καλέστε
υδραυλικό.
Αν αποφασίσετε να ξεπαγώσετε τους σωλήνες ύδρευσης επικοινωνήστε με
έναν έμπειρο υδραυλικό η με την υπηρεσία
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ

Είναι απαραίτητο να γίνει :




Καθαρισμός φίλτρων εσωτερικής εγκατάστασης .
Έλεγχος πίεσης νερού και κυκλοφορητών
Διατήρηση της εσωτερικής θερμοκρασίας μεταξύ 17ο C και 20ο C

Επίσης καλό είναι να υπάρχει και εφεδρικό είδος θέρμανσης σε περίπτωση
βλάβης
Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι οι βλάβες που αφορούν στην ΔΕΥΑΚ (η Επιχείρηση είναι
υπεύθυνη για βλάβες μέχρι το όριο της κάθε ιδιοκτησίας, το σημείο σύνδεσης των
κεντρικών αγωγών με τα ιδιωτικά δίκτυα των οικοδομών) δηλώνονται τηλεφωνικά
αυτές της ύδρευσης στα τηλ. 2461050500 & 2461034000 και για την Τηλεθέρμανση
στο 2461051555.

Από την ΔΕΥΑΚ

