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Οδηγίες χρήσης και τεχνικό εγχειρίδιο  

Ηλεκτρικές αναρροφητικές αντλίες « ENOS » 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ C.E. 
 
Η εταιρεία Enoitalia S.r.l. με καταστατική και λειτουργική έδρα στην κοινότητα Cerreto Guidi (FI) Fraz. Pieve a 
Ripoli, στην οδό via Prov. Pisana 162, που δραστηριοποιείται στον τομέα της οινοποίησης ως κατασκευαστής 
και πωλητής των μηχανημάτων: 
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ 20-25-30-35-40 

 
ΔΗΛΩΝΕΙ 

Υπό δική της ευθύνη ότι το εν λόγω προϊόν προκύπτει πως συμμορφώνεται με όσα προβλέπονται από τους 
ακόλουθους κοινοτικούς κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων τροποποιήσεων, καθώς και με 
τη σχετική εθνική νομοθεσία μεταφοράς: 
2006/42ΕΟΚ, 73/23ΕΟΚ, 89/336ΕΟΚ, 89/366ΕΟΚ, 2000/14 ΕΟΚ 
 
Cerreto Guidi, 02/02/2008 Enoitalia srl 

Falorni Fabio 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναφέρονται στη συνέχεια, 
δεδομένου ότι το παρόν εγχειρίδιο συνιστά αναπόσπαστο μέρος του μηχανήματος. 

Αυτή η ηλεκτρική αντλία συνιστάται για την άντληση διηθημένων υγρών, προϊόντων διατροφής και μη, και 
συγκεκριμένα για τη μετάγγιση: ΚΡΑΣΙΟΥ, ΛΑΔΙΟΥ, ΓΑΛΑΤΟΣ, ΝΕΡΟΥ. 
Δεν είναι κατάλληλη για την άντληση εύφλεκτων υγρών και για λειτουργία σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης· μην 
τη χρησιμοποιείτε με βενζίνη, συμπυκνωμένα οξέα ή διαλύτες. 
Δεν είναι κατάλληλη για τη μετάγγιση υγρών με αιωρούμενα στερεά μέρη άνω του 0,5%, εφόσον μπορεί να 
αλλοιώσουν τα εσωτερικά στοιχεία. 
Η κατασκευάστρια εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ανάρμοστη χρήση της 
ηλεκτρικής αντλίας, ή από μη τήρηση των οδηγιών που προβλέπει το παρόν εγχειρίδιο. 

 
 
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η ηλεκτρική φυγοκεντρική αντλία αποτελείται από τα εξής στοιχεία: 
• ηλεκτρικό κινητήρα 
• σώμα αντλίας από χαλκό/ανοξείδωτο ατσάλι 
• πτερωτή από χαλκό/ανοξείδωτο ατσάλι 
• πίνακα ελέγχου 

ΠΡΟΣΟΧΗ 



Το σώμα αντλίας ανοίγει εύκολα ενεργώντας στις ειδικές βίδες στερέωσης, για να επιτρέπει τη διεξαγωγή σε 
σύντομο χρονικό διάστημα όλων των εργασιών συντήρησης και καθαρισμού. 

 

 
Πριν από οποιαδήποτε εργασία ελέγχου και συντήρησης αφαιρέστε την τάση από την ηλεκτρική 
εγκατάσταση και αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα ρεύματος 
 
Η αντλία είναι φυγοκεντρικού αυτοαναρροφητικού τύπου, σε βαθμό που να λειτουργεί και με τις δύο φορές 
περιστροφής χάρη στον ηλεκτρικό διακόπτη αναστροφής που είναι τοποθετημένος στον πίνακα ελέγχου. 
Ο τύπος της εγκατεστημένης πτερωτής, επιτρέπει τη μετάγγιση υγρών, ακόμη και των μη συνεχών, ενώ δεν 
υπάρχει πιθανότητα εκκένωσης της αντλίας κατά τη διάρκεια της χρήσης. 
Η αντλία έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται από καταρτισμένο προσωπικό, καθώς μπορεί να αποτελέσει 
πηγή κινδύνου για τους ανθρώπους. Επομένως, μην αφήνετε την αντλία να λειτουργεί χωρίς επιτήρηση 

 

2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η ηλεκτρική αντλία τοποθετείται σταθερά σε ευσταθή και οριζόντια επιφάνεια ως προς το έδαφος και η στάθμη 
του υγρού προς μετάγγιση πρέπει να είναι σε μέγιστο βάθος που να μην υπερβαίνει τα 3/4 mt. από τον άξονα της 
αντλίας, και το στόμιο αναρρόφησης πρέπει να βρίσκεται κάτω από τη στάθμη του υγρού, τουλάχιστον 10-15 
cm. 

2.1 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Η ηλεκτρική αντλία παρέχεται συσκευασμένη σε ένα χάρτινο κιβώτιο 
στο εσωτερικό του οποίου θα βρείτε: 1 εγχειρίδιο οδηγιών, 1 πλήρη ηλεκτρική αντλία με το σώμα της αντλίας 
και κουτί χειριστηρίων έτοιμο για εγκατάσταση, 1 καλώδιο τροφοδοσίας με βύσμα τύπου Schuko (μονοφασική 
έκδοση), 1 ζεύγος ρακόρ με ελαστικές συνδέσεις. Αφού βγάλετε την αντλία, ελέγξτε για την ακεραιότητα του 
μηχανήματος και, αν χρειαστεί, ενημερώστε τον προμηθευτή για τυχόν εμφανή ελαττώματα. Ελέγξτε με το χέρι 
αν ο άξονας του κινητήρα περιστρέφεται ελεύθερα και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να 
παρακωλύουν την πτερωτή· αν χρειαστεί, ανοίξτε το σώμα της αντλίας και δοκιμάστε να περιστρέψετε τον 
άξονα του κινητήρα και την πτερωτή με το χέρι και προς τις δύο φορές. 

2.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Πριν συνδέσετε το μηχάνημα, βεβαιωθείτε ότι η τάση του 
κινητήρα (αναγράφεται στην ειδική ετικέτα) αντιστοιχεί σε αυτή του δικτύου και ότι ο διακόπτης είναι 
τοποθετημένος στη θέση στάσης «Μηδέν». Η ηλεκτρική ασφάλεια αυτού του μηχανήματος επιτρέπεται μόνο 
εάν συνδεθεί με μια αποτελεσματική εγκατάσταση γείωσης, η οποία θα πρέπει να εκτελεστεί σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κανονισμούς περί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Ο έλεγχος και η ενδεχόμενη εγκατάσταση των 
κατάλληλων ηλεκτρικών στοιχείων πρέπει να πραγματοποιούνται από καταρτισμένο προσωπικό. Επιπλέον, δεν 
συνιστάται η χρήση πολλαπλών πριζών ή προσαρμογέων· όταν καταστεί υποχρεωτική η χρήση τους, θα πρέπει 
να χρησιμοποιήσετε αποκλειστικά προϊόντα που συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας, 
τηρώντας το όριο παροχής ρεύματος και μέγιστης ισχύος. 
 
2.3 ΕΚΚΙΝΗΣΗ. Αφού τοποθετήσετε την αντλία σε σταθερό μέρος, και με βγαλμένο το καλώδιο τροφοδοσίας 

προχωρήστε στην πλήρωση του σώματος της αντλίας, κατά το ήμισυ της χωρητικότητάς της, με το υγρό 
προς μετάγγιση. 

 
μην ξεκινάτε ποτέ το μηχάνημα ενώ είναι κενό (χωρίς υγρό), γιατί είναι πιθανό να 
υποστούν βλάβη τα εξαρτήματα που υποβάλλονται σε τριβή. Κατά την πρώτη εκκίνηση 

του μηχανήματος, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε μια προκαταρκτική πλύση, ούτως ώστε να 
απομακρυνθούν τυχόν κατάλοιπα της επεξεργασίας κατά την κατασκευή. 
 
Μετά την πλήρωση, στερεώστε τα ρακόρ με τις ελαστικές συνδέσεις και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε τους 
σωλήνες μετάγγισης. Οι σωλήνες πρέπει να είναι άκαμπτου και ενισχυμένου τύπου και στερεώνονται στην 
αντλία μέσω ειδικών δακτυλίων, αποτρέποντας τον σχηματισμό στενώσεων που εμποδίζουν την κανονική ροή 
του υγρού. 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
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Οι δακτύλιοι που θα χρησιμοποιήσετε είναι σημαντικοί γιατί εγγυώνται την τέλεια λειτουργία της αντλίας και 
αποτρέπουν τυχόν απώλειες υγρού, οι οποίες μπορεί να προξενήσουν είτε βλάβες στην αντλία είτε τραυματισμό 
στα παριστάμενα άτομα. 

Αν διαπιστώσετε απώλεια υγρού επάνω στην αντλία, σταματήστε την αμέσως, βγάλτε το 
βύσμα από την τροφοδοσία και καθαρίστε την αμέσως με ένα στεγνό πανί. Η αντλία δεν 

είναι κατάλληλη για χρήσεις με βύθιση 
 
Στη συνέχεια, επαληθεύστε ότι ο διακόπτης είναι στην κεντρική θέση «0», εισάγετε το βύσμα στην ηλεκτρική 
πρίζα και πατήστε τον διακόπτη στην επιθυμητή κατεύθυνση πλήρωσης. Μέσα σε 20/30 δευτερόλεπτα η αντλία 
πρέπει να αρχίσει να γεμίζει με υγρό. Εάν δεν γίνει αυτό, βεβαιωθείτε ότι η κατεύθυνση περιστροφής είναι η 
επιθυμητή και ότι ο σωλήνας αναρρόφησης είναι σωστά συνδεδεμένος με τις ελαστικές συνδέσεις 
αναρρόφησης· στη συνέχεια, αφού σβήσετε την αντλία και αφαιρέσετε το βύσμα από το ηλεκτρικό δίκτυο, 
βεβαιωθείτε ότι οι δακτύλιοι είναι σωστά μπλοκαρισμένοι και ότι οι ελαστικές συνδέσεις έχουν μπλοκαριστεί 
με τα ειδικά περικόχλια. 
 

Κατά τη φυσιολογική λειτουργία, η εξωτερική θερμοκρασία του κινητήρα μπορεί να 
φτάσει έως τους 45C°. Συνεπώς, τυχόν άγγιγμα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το 

αίσθημα καψίματος. Αποφύγετε να μπλοκάρετε τη σχάρα αναρρόφησης του αέρα από την πλευρά του 
κινητήρα, γιατί θα προκαλέσει υπερθέρμανση του κινητήρα 
 
2.4 ΣΤΑΣΗ. Αφού ολοκληρώσετε την εργασία της μετάγγισης σβήστε την αντλία. Το σώμα της αντλίας δεν 
πρόκειται να αδειάσει, συνεπώς, για την επόμενη επανεκκίνηση, δεν χρειάζεται να κάνετε εκ νέου πλήρωση του 
σώματος της αντλίας. 

 

3. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 
 

Μόλις ολοκληρώσετε την εργασία μετάγγισης, αν η αντλία δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξανά, προβείτε στο 
πλύσιμο του σώματος της αντλίας, πραγματοποιώντας απλά μια άντληση με καθαρό νερό. Με τον τρόπο αυτό 
διατηρούνται οι μηχανικές ιδιότητες και οι ιδιότητες υγιεινής. Στη συνέχεια, αφού αποσυνδέσετε το βύσμα από 
το ηλεκτρικό δίκτυο, βγάλτε τους σωλήνες και τα ρακόρ, αδειάστε από το σώμα της αντλίας το εσωτερικό υγρό 
και στεγνώστε. 
Δεν χρειάζεται να λιπάνετε τα κινούμενα μέρη: μην εισάγετε έλαια ή γράσα στο εσωτερικό του σώματος της 
αντλίας γιατί μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στην αντλία και εσφαλμένη λειτουργία. 
Θα πρέπει να πραγματοποιήσετε λίπανση των συνδέσεων της αντλίας για να διευκολύνετε τη συναρμολόγηση 
των ρακόρ με τις ελαστικές συνδέσεις και να αποφύγετε καταστάσεις εμπλοκής 
 

όλες οι επεμβάσεις επισκευής πρέπει να διεξάγονται κατευθείαν από την Enoitalia s.r.l. ή 
από καταρτισμένο ή εξειδικευμένο προσωπικό 

 
Σε περίπτωση εργασιών επισκευής θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τα αυθεντικά ανταλλακτικά τα οποία θα 
προμηθεύεστε από τον αντιπρόσωπο ή απευθείας από τον κατασκευαστή. 

 
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

 

ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
Η αντλία δεν καταφέρνει να ωθήσει με επαρκή πίεση Ελέγξτε την πτερωτή για φθορά 

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια στον σωλήνα 
αναρρόφησης. 

Απώλεια υγρού από το σώμα της αντλίας Ελέγξτε και, εάν χρειάζεται, αντικαταστήστε τους 
δακτυλίους στεγανοποίησης 

Η αντλία δεν καταφέρνει να αναρροφήσει Ελέγξτε αν είναι σωστή η φορά περιστροφής της 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
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αντλίας 
 Ελέγξτε αν οι δακτύλιοι είναι σφιγμένοι. Βεβαιωθείτε 

ότι το ύψος πλήρωσης δεν είναι πολύ αυξημένο και, 
εάν χρειάζεται, πλησιάστε την αντλία στη στάθμη του 
υγρού 

Το μηχάνημα δεν ξεκινά Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα τροφοδοτείται με τη 
σωστή τάση δικτύου. Μην χρησιμοποιείτε 
προεκτάσεις ανεπαρκούς διατομής που μπορεί να 
προκαλέσουν πτώσεις τάσης 
Ελέγξτε τυχόν διατάξεις ασφαλείας της ηλεκτρικής 
εγκατάστασης 
Βεβαιωθείτε ότι η πτερωτή δεν είναι μπλοκαρισμένη 
και καθαρίστε την 
Αντικαταστήστε τον πυκνωτή 

 
 

5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

• Τοποθετείτε το μηχάνημα σε στεγνό περιβάλλον, σε μέρος προστατευμένο από την κακοκαιρία και την 
υγρασία 

• Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για τη μετάγγιση εύφλεκτων και εκρηκτικών υγρών, ή σε εκρηκτική 
ατμόσφαιρα, δεδομένου ότι ο κινητήρας δεν είναι αντιεκρηκτικού τύπου 

• Η θερμοκρασία των υγρών προς μετάγγιση πρέπει να περιλαμβάνεται μεταξύ +5 °C και 35 °C. Τυχόν 
μεγαλύτερες θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν επιδείνωση των γενικών επιδόσεων της πτερωτής 

• Το επίπεδο θορύβου που διαπιστώθηκε είναι εντός των ορίων που προβλέπει η οδηγία 2006/42 ΕΟΚ 
(<85dB) 
• Πριν ξεκινήσετε το μηχάνημα βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιές κατά τη μεταφορά (θραύσεις ή 

κτυπήματα) που θα μπορούσαν να βλάψουν τη λειτουργία του 
• Μην πραγματοποιείτε ποτέ την ηλεκτρική σύνδεση, την ενεργοποίηση των χειριστηρίων ή οποιαδήποτε 

άλλη λειτουργία στα ηλεκτρικά όργανα με βρεγμένα χέρια 
• Μην αφαιρείτε ποτέ το κάρτερ προστασίας από τον ανεμιστήρα του κινητήρα κατά τη λειτουργία του 

μηχανήματος και κατά την πλύση 
• Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, διαβάστε προσεκτικά κάθε μέρος του παρόντος εγχειριδίου και 

φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση 
• Η εταιρεία Enoitalia S.r.l. δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από τυχόν τροποποιήσεις που 

πραγματοποιούν τρίτοι στο μηχάνημα 
• Η εταιρεία Enoitalia S.r.l. διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει κατασκευαστικές τροποποιήσεις 

οποιαδήποτε στιγμή χωρίς υποχρέωση κοινοποίησης 
 
 
 
 
 
 

Enoitalia S.r.l.  

Via Provinciale Pisana, 162 Fraz. Pieve a Ripoli  

50050 Cerreto Guidi- (FI)  

Τηλ.: +39 0571588031 Φαξ :+39 0571588080 

www.enoitalia.net info@enoitalia.net 

ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε.
Σταδίου 101, Τ.Κ. 59100 Βέροια

Τηλ. 23310 20262   Fax 23310 20263
http://www.agroenos.com
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