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ΜΗΧΑΝΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΖΥΓΑΡΙΑ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ 100 ML ΕΩΣ 30 LT 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Η εγγύηση καλύπτει το μηχάνημα για τους πρώτους δώδεκα μήνες από τη θέση σε 

λειτουργία. Σε περίπτωση μη άμεσης χρήσης, η εγγύηση καλύπτει έως δεκαοκτώ μήνες από την 

ημερομηνία παράδοσης και, στη συνέχεια, λήγει. 

 

Η εγγύηση δεν αφορά τη μεταφορά του μηχανήματος η οποία αποτελεί ευθύνη του αγοραστή 

και λήγει σε περίπτωση χρήσης που δεν συμμορφώνεται με όσα υποδεικνύονται στο εγχειρίδιο. 

 

 

Απαγορεύεται η λειτουργία και η επισκευή του μηχανήματος από άτομα που 

δεν έχουν διαβάσει και κατανοήσει τις προφυλάξεις ασφαλείας που περιέχει το 

παρόν εγχειρίδιο. Το εγχειρίδιο συνιστά αναπόσπαστο μέρος του μηχανήματος 

και πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμο για να ανατρέχετε σε αυτό εύκολα και 

γρήγορα. Το εγχειρίδιο πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλο μέρος, που να 

μην θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητά του. Συγκεκριμένα: 

 Τοποθετήστε το εγχειρίδιο σε μέρος καθαρό και στεγνό και ενημερώστε 

όλο το προσωπικό για το οποίο προορίζεται το παρόν εγχειρίδιο 

 Μην προσπαθείτε να ξαναγράψετε μέρος του εγχειριδίου 

 

 ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΑΙΤΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε δραστηριότητα λειτουργίας στο μηχάνημα πρέπει να διαβάσετε 

όσα υποδεικνύονται ρητώς στο παρόν εγχειρίδιο, το οποίο συνιστά ενσωμάτωση στο Εγχειρίδιο 

εγκατάστασης και χρήσης της ηλεκτρονικής ζυγαριάς WT60M.   

Είναι υποχρεωτικό να ενσωματώσετε τους κανόνες που αναφέρονται στο παρόν στις 

υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με θέματα ασφάλειας και 

πρόληψης ατυχημάτων. 

Συνεπώς, η Enoitalia s.r.l. αποποιείται κάθε ευθύνη σε περίπτωση: 

 Μη καταλληλότητας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για την 

ενεργοποίηση του μηχανήματος 

 Μη καταλληλότητας των περιβαλλοντικών συνθηκών στις οποίες βρίσκεται το μηχάνημα 

 Μη εφαρμογής των κανόνων εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης, που 

υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο 

 Χρήσης του μηχανήματος από ακατάλληλο και μη καταρτισμένο προσωπικό 

 Μη εξουσιοδοτημένων τροποποιήσεων του μηχανήματος 
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Οι μοναδικές προβλεπόμενες χρήσεις για το μηχάνημα είναι αυτές που υποδεικνύονται 
ρητώς στο εγχειρίδιο. Η Enoitalia s.r.l. αποποιείται κάθε ευθύνη για χρήσεις του 
μηχανήματος διαφορετικές από τις προβλεπόμενες. 
 

Μετά την αποσυσκευασία του μηχανήματος, επαληθεύστε την ακεραιότητά του και ανάλογα με 

την περίπτωση ενημερώστε τον προμηθευτή για τυχόν προφανή ελαττώματα. Αποστείλετε μια 

γραπτή ενημέρωση στην εταιρεία Enoitalia s.r.l. εντός 15 ημερών από την παραλαβή του 

μηχανήματος σχετικά με τα ελαττώματα που εντοπίσατε.  

Ελέγξτε αν το μηχάνημα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της παραγγελίας. 

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

Πριν συνδέσετε το βύσμα του μηχανήματος με το ηλεκτρικό δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι η τάση του 

κινητήρα που υποδεικνύεται στην ετικέτα αντιστοιχεί στην τάση του δικτύου και ελέγξτε αν ο 

ανεμιστήρας ψύξης είναι απαλλαγμένος από εμπόδια που εμποδίζουν τη βέλτιστη λειτουργία του.  

 

Η ηλεκτρική ασφάλεια αυτού του μηχανήματος εγκρίνεται μόνο στην 

περίπτωση που συνδέεται 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 εξαρτημάτων πρέπει να πραγματοποιείται από καταρτισμένο προσωπικό.  

 

       Δεν συνιστάται η χρήση πολλαπλών βυσμάτων ή προσαρμογέων· αν 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. Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ένα ηλεκτρικό καλώδιο διατομής 1,5 mm για επεκτάσεις 

έως 20 m και διατομής 2,5 για μεγαλύτερα μήκη. 

 

 

A) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ. ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 

ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ W200, ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΙΑ 

ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΓΡΩΝ. ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ, 

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ W200, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ ΚΑΙ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ  

ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ FLUIDA MVE, 

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ, ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 

ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ. ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΕΙ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ 

ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 

 

 

Η μηχανή πλήρωσης FLUIDA προορίζεται για τη συμπλήρωση υγρών και, ειδικότερα, 

ελαιόλαδου.  

Τα εξαρτήματά της είναι ιδανικά για επαφή με υγρά τρόφιμα και, ειδικότερα, για επαφή με 

ελαιόλαδο.  

 

Τα εξαρτήματα του μηχανήματος είναι τα εξής:  

A. Ζυγαριά  

B. Ηλεκτρονικός πίνακας τροφοδοσίας ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 

C. Πίνακας ελέγχου ζύγισης ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ START ΚΑΙ STOP  

D. Ποτενσιόμετρο για ρύθμιση της ταχύτητας 

E. Ηλεκτρική αντλία με πτερωτή από καουτσούκ 

F. Ηλεκτροβαλβίδα κλεισίματος 

G. Μοχλός μονάδας ρύθμισης κεφαλής 

H. Ρύθμιση ύψους κεφαλής  

I. Δείκτης επιπέδου ζυγαριάς 
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Η ζυγαριά που χρησιμοποιείται για την πλήρωση, μπορεί να χρησιμοποιείται από το χειριστή 

απλά σαν ζυγαριά ανίχνευσης βάρους, έως τα μέγιστα όρια ικανότητας φόρτωσης του θαλάμου 

φόρτωσης (30 κιλά) 

 

Τοποθετήστε το μηχάνημα σε μια επίπεδη επιφάνεια, μπλοκάροντας τους τροχούς με τα ειδικά 

φρένα. 

Ελέγξτε το δείκτη βάσης της ζυγαριάς και, εφόσον χρειάζεται, διεξαγάγετε τη ρύθμιση της 

αεροστάθμης ενεργώντας στις βίδες στερέωσης της ζυγαριάς.  

Ελέγξτε αν ο θάλαμος φόρτωσης είναι ελεύθερος (ανυψώστε τη βάση από ανοξείδωτο ατσάλι) 

και, εφόσον χρειάζεται, αφαιρέστε τυχόν συστήματα στερέωσης που είχαν εγκατασταθεί κατά 

τη συσκευασία.  

 

Για το βύθισμα χρησιμοποιήστε έναν άκαμπτο σωλήνα με ελικοειδή ενίσχυση διαμέτρου 25 mm 

ιδανικό για επαφή με υγρά τρόφιμα και, ειδικότερα, ελαιόλαδο. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για τη σωστή 

λειτουργία του μηχανήματος, χρησιμοποιείτε αποκλειστικά άκαμπτους σωλήνες με 

ελικοειδή ενίσχυση ή σωλήνες από καουτσούκ ειδικούς για ελαιόλαδο με τις 

διαστάσεις που υποδεικνύονται. 

 

Βεβαιωθείτε ότι ο ηλεκτρικός πίνακας είναι σβηστός, και εκτελέστε τη σύνδεση με το δίκτυο. 

Μετά τη σύνδεση, τοποθετήστε στη θέση 1 το γενικό διακόπτη του ηλεκτρικού πίνακα, 

επαληθεύοντας ότι η βάση της ζυγαριάς είναι ελεύθερη και χωρίς κανένα αντικείμενο. 

 

Βεβαιωθείτε ότι ο θάλαμος φόρτωσης είναι ελεύθερος, και δεν έχει μπλοκάρει από 

συσκευασίες που εγγυώνται την ακεραιότητά του κατά τη μεταφορά. Σε περίπτωση 

που κρίνεται αναγκαίο να μετατοπίσετε το μηχάνημα μετά την εγκατάσταση, 

είναι υποχρεωτικό να τοποθετήσετε ξανά τις συσκευασίες για να μπλοκάρετε 

τη μετατόπιση του θαλάμου φόρτωσης.   

 

Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη 0,000. Σ’ αυτό το 

σημείο, η ζυγαριά είναι έτοιμη για χρήση. Αν η οθόνη δεν εμφανίζει αυτή την τιμή, βεβαιωθείτε 

ότι η βάση στήριξης είναι ελεύθερη, ότι το μηχάνημα είναι τοποθετημένο σε επίπεδη επιφάνεια 

μέσω του δείκτη επιπέδου και, τέλος, προβείτε στο μηδενισμό του μηχανήματος πατώντας 

γρήγορα το πλήκτρο «0/ESC». Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη «STOrE», πατήστε το 

πλήκτρο MENU/ENTER, και στην οθόνη θα εμφανιστεί η τιμή 0,0000 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: αυτή η διαδικασία μηδενισμού πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά 

αν το μηχάνημα, με το θάλαμο φόρτωσης απαλλαγμένο από εμπόδια, και κανένα 

αντικείμενο να στηρίζεται στη ζυγαριά, παρουσιάζει βάρος μικρότερο από 300 γρ. Σε 

περίπτωση που το μηχάνημα παρουσιάζει κατά την εκκίνηση μεγαλύτερες τιμές, 

επικοινωνήστε κατευθείαν με την εταιρεία Enoitalia srl. 
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Αν στην οθόνη εμφανίζεται το τελευταίο νούμερο ελαφρώς ασταθές, αυτό δεν βλάπτει 

την καλή λειτουργία του μηχανήματος: επίσης, ελέγξτε, μέσω του δείκτη βάσης της ζυγαριάς, 

αν τοποθετήσατε τη μηχανή πλήρωσης σε επίπεδη επιφάνεια. Η αυξημένη ευαισθησία του 

θαλάμου που χρησιμοποιείται βελτιώνει την ακρίβεια της πλήρωσης, αλλά παράλληλα τον 

καθιστά πολύ ευαίσθητο σε μικρές αποκλίσεις στον περιβάλλοντα χώρο του μηχανήματος. 

 

 

1) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ  

 

Το πλήκτρο MENU/ENTER, σας επιτρέπει την πρόσβαση στον Προγραμματισμό των Σταθερών 

δοσολογίας, λειτουργίες απαραίτητες για τη χρήση του μηχανήματος πλήρωσης (για να μάθετε 

τις διάφορες παραμέτρους ανατρέξτε στη σελίδα 10 του Εγχειριδίου εγκατάστασης και χρήσης 

W200CARICO). 

 

Το ταυτόχρονο πάτημα των πλήκτρων MENU/ENTER και 0/ESC σας επιτρέπει την πρόσβαση 

στην περιοχή προγραμματισμού των σταθερών της εγκατάστασης (για να μάθετε τις διάφορες 

παραμέτρους ανατρέξτε στη σελίδα 11 του Εγχειριδίου εγκατάστασης και χρήσης του πίνακα 

W200CARICO) 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η πρόσβαση σ’ αυτό τον τομέα προγραμματισμού πρέπει να 

εκτελείται αποκλειστικά από προσωπικό ειδικευμένο στη χρήση του 

μηχανήματος. Οι τιμές που περιέχονται σε αυτή την ενότητα έχουν καθοριστεί στο 

εργοστάσιο στη φάση ελέγχου και δεν πρέπει να τροποποιηθούν. Ενδεχόμενη 

τροποποίηση των παραμέτρων μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη βέλτιστη λειτουργία της 

μηχανής πλήρωσης FLUIDA MVE.  

Έχετε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε τις παραμέτρους που καθορίζονται σ’ αυτή 

την ενότητα μόνο αφού διαβάσετε προσεκτικά το Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης 

του ηλεκτρονικού πίνακα W200, και αφού επικοινωνήσετε με την υπηρεσία τεχνικής 

υποστήριξης της εταιρείας Enoitalia srl   

 

Πατήστε το πλήκτρο ▲/PRINT για: 

 να μεταβείτε από τη μία επιλογή του μενού προγραμματισμού στην επόμενη χωρίς 

να την προγραμματίσετε· 

 να αυξήσετε την τιμή που θέλετε να καθορίσετε 

 

Πατήστε το πλήκτρο ◄TARE για: 

 να μεταβείτε από τη μία επιλογή του μενού προγραμματισμού στην επόμενη· 

 να μεταβείτε από τον έναν αριθμό ρύθμισης στον επόμενο αριθμό των τιμών που 

θέλετε να προγραμματίσετε 

 να εμφανίσετε το ΑΠΟΒΑΡΟ του δοχείου που υπάρχει στη ζυγαριά 
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Για να υπολογίσετε το ΑΠΟΒΑΡΟ ενός δοχείου, επισημαίνοντας μόνο το καθαρό βάρος, 

αρκεί να τοποθετήσετε το δοχείο κενό στη βάση της ζυγαριάς και να πατήσετε το πλήκτρο TARE. 

Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη «n 0,0000», όπου το «n» υποδηλώνει το ΚΑΘΑΡΟ. Σ’ αυτό 

το σημείο, γεμίστε ξανά το δοχείο με το προϊόν που θέλετε να ζυγίσετε. 

Αφού αποσύρετε το δοχείο από τη ζυγαριά, για να επιτρέψετε στην αρχική οθόνη του μεικτού 

βάρους αρκεί να πατήσετε το πλήκτρο TARE για 3-4 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί στην 

οθόνη η τιμή 0,0000 

 

Πατήστε το πλήκτρο MENU/ENTER για: 

 να εισέρθετε στο μενού προγραμματισμού της δοσολογίας 

 να εισέρθετε στις παραμέτρους που θέλετε να τροποποιήσετε 

 να επιβεβαιώσετε τη ρυθμισμένη τιμή 

 

Πατήστε το πλήκτρο 0/ESC για: 

 να εξέρθετε από τον προγραμματισμό μιας παραμέτρου  
 να εξέρθετε από το μενού προγραμματισμού 

 να μηδενίσετε τη ζυγαριά για μικρές τιμές 

 

Πατήστε το πλήκτρο START/STOP για: 

 διακόψετε προσωρινά την πλήρωση. Πατήστε ξανά το πλήκτρο START στον πίνακα 

για να ξεκινήσετε ξανά την πλήρωση, ή πατήστε το πλήκτρο START/STOP για να 

διακόψετε οριστικά την πλήρωση 

 αυτόματη εκκίνηση της πλήρωσης με ρύθμιση του αριθμού των κύκλων. Αυτός ο 
τύπος εκκίνησης της πλήρωσης υποδεικνύεται όταν: 

o ο χειριστής πρέπει να συμπληρώσει ακριβή αριθμό δοχείων: το μηχάνημα 

διακόπτει τη λειτουργία του, μόλις επιτευχθεί ο καθορισμένος αριθμός των 

δοχείων («κύκλοι πλήρωσης») 

o το δοχείο που πρέπει να συμπληρωθεί δεν περιλαμβάνεται στους 12 πρώτους 

καθορισμένους τύπους, αλλά έχει βάρος το οποίο έχει αποθηκευτεί στη μνήμη 

οποιουδήποτε τύπου από το FORMP13 έως το FORMP99. Σ’ αυτή την περίπτωση, 

η συμπλήρωση μέσω του εξωτερικού επιλογέα τύπων δεν είναι εφικτή, και 

επομένως είναι εφικτή μόνο μέσω αυτής της λειτουργίας. 

 

Η συμπλήρωση με το πλήκτρο Start/Stop πραγματοποιείται ως εξής: 

1. αν πατήσετε το πλήκτρο, εμφανίζεται η ένδειξη FORMP00, και επιλέγεται 

ο τύπος που θα χρησιμοποιήσετε (ο τύπος πρέπει να έχει προγραμματιστεί 

από πριν) 

2. επιβεβαιώστε τον τύπο με το πλήκτρο Menu/Enter 

3. Εμφανίζεται η ένδειξη Αρ.ΚΥΚΛΩΝ: πρέπει να καθορίσετε τον αριθμό των 

πληρώσεων που θα πραγματοποιηθεί αυτόματα. Προσοχή: μόλις 

επιβεβαιώσετε τον αριθμό των κύκλων με το πλήκτρο Menu/Enter, 
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το μηχάνημα αρχίζει την πλήρωση. Βεβαιωθείτε ότι τοποθετήσατε 

ένα δοχείο στην πλατφόρμα φόρτωσης 

4. Μόλις ολοκληρωθεί η πρώτη πλήρωση, πατήστε ξανά το πλήκτρο 

Menu/Enter για να ξεκινήσει η επόμενη. Μόλις ολοκληρωθεί ο αριθμός 

των κύκλων, το επόμενο πάτημα του πλήκτρου Menu/Enter, δεν θα 

προκαλέσει εκκίνηση του μηχανήματος, αλλά θα εισέρθει στο πεδίο 

προγραμματισμού με την ένδειξη FORMP 

5. για να διακόψετε τον αυτόματο κύκλο πλήρωσης πατήστε το πλήκτρο 

STOP 

 

2) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ LED   

 

NET       :  ανάβει όταν εμφανίζεται το καθαρό βάρος αφού εισαγάγετε το απόβαρο. 

→0←  :   ανάβει όταν το όργανο δείχνει 0  

►◄       :   ανάβει όταν το βάρος είναι σταθερό 

 

B) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΙΜΩΝ 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: η ακόλουθη διαδικασία λαμβάνει υπόψη ότι το μηχάνημα είναι ήδη σε 

κατάσταση που όλες οι σωληνώσεις είναι γεμάτες χωρίς αέρα στο εσωτερικό τους, και 

ότι η αντλία πλήρωσης χρησιμοποιείται με τη βαλβίδα by-pass ανοικτή. Για να 

επιτευχθεί αυτή η κατάσταση πρέπει να προχωρήσετε ως εξής: 

1. τοποθετήστε τη βαλβίδα by-pass της αντλίας σε κλειστή θέση (κάθετα στη φορά 

ροής του υγρού). 

2. ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες προγραμματισμού ενός τύπου καθορίστε 

πλήρωση 4,00 κιλών. 

3. τοποθετήστε ένα δοχείο χωρητικότητας άνω των 4,00 κιλών λαδιού 

4. ρυθμίστε την ταχύτητα πλήρωσης, μέσω του ποτενσιόμετρου, στο μέγιστο 

5. εκκινήστε το μηχάνημα. 

6. το λάδι θα εξέρθει από τη βαλβίδα μαζί με αέρα και θα είναι λίγο 

γαλακτοποιημένο 

7. αν στο τέλος της πλήρωσης ο ψεκασμός λαδιού συνεχίσει να είναι ακανόνιστος, 

μπορεί να αποδίδεται σε παρουσία αέρα στο κύκλωμα (βεβαιωθείτε ότι δεν 

καθορίσατε πολύ υψηλή ταχύτητα πλήρωσης). Επαναλάβετε την πλήρωση, 

μέχρι το υγρό να εξέρχεται γραμμικά και συνεχώς.  

8. Σ’ αυτό το σημείο, οι σωληνώσεις είναι εντελώς γεμάτες και η βαλβίδα by-pass 

της αντλίας πλήρωσης τοποθετείται ξανά στην ανοικτή θέση (παράλληλα στη 

φορά ροής του υγρού)  

9. Το μηχάνημα είναι έτοιμο για συμπλήρωση 
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Πρέπει να προβείτε στη ζύγιση της ποσότητας λαδιού που πρόκειται να συμπληρώσετε: για 

παράδειγμα, αν πρέπει να γεμίσετε δοχεία 5 λίτρων, πρέπει να γνωρίζετε το βάρος του λαδιού 

που αντιστοιχεί σ’ αυτή τη χωρητικότητα. 

Για το σκοπό αυτό, αρκεί να ζυγίσετε ένα βαθμονομημένο δοχείο 5 λίτρων σε κενή κατάσταση, 

να καθορίσετε το απόβαρο πατώντας το πλήκτρο TARE  

και να προχωρήσετε στην προσθήκη της επιθυμητής ποσότητας λαδιού (στην οθόνη θα 

εμφανιστεί η ένδειξη «n» ακολουθούμενη από το βάρος). 

Η τιμή που λαμβάνετε είναι αυτή που απαιτείται για τη συμπλήρωση (υποθέτουμε ότι η τιμή του 

βάρους που προκύπτει και αντιστοιχεί σε 5 λίτρα λαδιού είναι 4,750 κιλά και τη σημειώνουμε σε 

ένα χαρτί). 

Τέλος, πατήστε ξανά το πλήκτρο TARA (ΑΠΟΒΑΡΟ) για μερικά δευτερόλεπτα για να επιστρέψετε 

στο μεικτό βάρος. 

Η τιμή κυμαίνεται γιατί εξαρτάται από τον τύπο του λαδιού που χρησιμοποιείται και 

από τον τόπο. 

 

Αφού καθορίσετε το βάρος των 5 λίτρων λαδιού, πρέπει να προχωρήσετε στον προγραμματισμό 

της οθόνης: 

1. Πατήστε το πλήκτρο MENU/ENTER, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη «FORP», και 

πατήστε ξανά το πλήκτρο MENU/ENTER 

2. με το πλήκτρο ▲/PRINT επιλέγετε τον τύπο που θέλετε να αποθηκεύσετε στη μνήμη. 

Προσοχή: το FORMP00 δεν μπορεί να επιλεγεί (εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος), και οι 

τύποι εκτός του FORMP12 δεν είναι δυνατό να επιλεγούν από τον κεντρικό περιστροφικό 

επιλογέα του πίνακα (πρέπει να εκτελεστεί η διαδικασία που περιγράφεται στην παρουσίαση 

του πλήκτρου START/STOP). 

3. αφού επιλέξετε τον τύπο πατήστε το πλήκτρο MENU/ENTER, και θα εμφανιστεί η ένδειξη 

«PRESEt». Πατήστε το πλήκτρο MENU/ENTER, για να επιλέξετε την τιμή. Σ’ αυτή την 

παράμετρο εισάγεται η τιμή πάνω από την οποία η μηχανή πλήρωσης θα επιβραδύνει 

αυτόματα την ταχύτητά της, ολοκληρώνοντας ήπια την πλήρωση. Στο παράδειγμα της 

πλήρωσης ενός δοχείου 5 λίτρων, μπορείτε να εισαγάγετε τιμή 4,500 κιλά: σ’ αυτή την 

κατάσταση η μηχανή πλήρωσης θα συνεχίσει κατά τη διάρκεια της πλήρωσης με την 

ταχύτητα που καθορίσατε μέσω του ΚΟΥΜΠΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ και μόλις επιτευχθούν τα 4,500 

θα επιβραδύνει στην ελάχιστη προρυθμισμένη ταχύτητα μέχρι να φτάσει το απαιτούμενο 

βάρος.   

4.  Αφού καθορίσετε την τιμή, πατήστε το πλήκτρο MENU/ENTER για επιβεβαίωση. Θα 

εμφανιστεί η ένδειξη «SET», πατήστε MENU/ENTER: σ’ αυτή την παράμετρο πρέπει να 

εισαχθεί το βάρος του υγρού που θα συμπληρώσετε. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: για να έχετε υπόψη 

τους χρόνους απόκρισης ανάμεσα στη ζυγαριά και την ηλεκτροβαλβίδα (VOLO ή 

προϊόν που πέφτει με τη διακοπή της δοσολογίας) πρέπει να ρυθμίσετε μια κατώτατη 

τιμή περίπου 100 γραμμάρια σε σχέση με το πραγματικό βάρος που αναγνωρίσατε 

προηγουμένως. Αφού ολοκληρώσετε την πρώτη πλήρωση, πρέπει να 

επαληθεύσετε αν το βάρος που επιτεύχθηκε είναι ίσο / μικρότερο / μεγαλύτερο 
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από το ζητούμενο, και στη συνέχεια να προχωρήσετε στη διόρθωση της 

ρυθμισμένης τιμής. (Επομένως, η τιμή που θα εισαγάγετε ακολουθώντας το παράδειγμα 

θα είναι 4,750 - 0,100 = 4,650). ΠΡΟΣΟΧΗ: ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ VOLO, Η ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΝΑ 

ΕΝΤΟΠΙΣΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ (ΣΕΛΙΔΑ 27 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ W200 CARICO). ΔΕΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ, 

ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΡAΠΕΙ ΣΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ, ΚΑΙ ΝΑ 

ΑΠΟΤΡAΠΟΥΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ   

5. Αφού εισαγάγετε την προηγούμενη τιμή, πατήστε το πλήκτρο MENU/ENTER και θα 

εμφανιστεί η ένδειξη «FORP01»  

6. Πατήστε το πλήκτρο 0/ESC για να εξέρθετε από τον προγραμματισμό και να επιστρέψετε 

στην οθόνη του βάρους. 

7. Σ’ αυτό το σημείο, το μηχάνημα είναι έτοιμο για την πρώτη πλήρωση. 

8. Τοποθετήστε έναν κάδο ή οποιοδήποτε δοχείο (με χωρητικότητα 5 λίτρα) στη βάση της 

ζυγαριάς, έτσι ώστε να συμπίπτει όσο περισσότερο γίνεται η οπή του κάδου με το στόμιο 

πλήρωσης. 

9. Για να ρυθμίσετε το ύψος της κεφαλής πλήρωσης αρκεί να ενεργήσετε στο σφόνδυλο 

ρύθμισης που είναι τοποθετημένος επάνω στη μηχανή πλήρωσης. Πριν τον περιστρέψετε, 

βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε το άγκιστρο ρύθμισης της κεφαλής που είναι τοποθετημένο στο 

πίσω κάρτερ του μηχανήματος: Σημ. σημείωση: αποφεύγετε να έρχεται σε επαφή το δοχείο 

με το στόμιο πλήρωσης, γιατί κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε εσφαλμένη τιμή του υπολογισμού 

του βάρους που συμπληρώθηκε. 

10. Βεβαιωθείτε ότι το by-pass της ηλεκτρικής αντλίας είναι σε ΑΝΟΙΚΤΗ θέση (μοχλός κάθετα 

στο σώμα της αντλίας) 

11. Τοποθετήστε τον επιλογέα στον επιθυμητό τύπο. (π.χ. για να επιλέξετε τον τύπο 1 

τοποθετήστε τον επιλογέα στη θέση 1) 

12. Πατήστε το πλήκτρο START. Το μηχάνημα υπολογίζει αυτόματα το ΑΠΟΒΑΡΟ, και η οθόνη 

αρχίζει να υπολογίζει το βάρος του υγρού που συμπληρώθηκε. Στη διάρκεια αυτής της 

φάσης μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα πλήρωσης μέσω του ειδικού ποτενσιόμετρου. 

Μόλις επιτευχθεί η τιμή PRESET που καθορίσατε στον επιλεγμένο τύπο, η μηχανή πλήρωσης 

θα επιβραδύνει αυτόματα αποκτώντας την ελάχιστη τιμή ταχύτητας μέχρι να επιτευχθεί η 

τιμή SET που προγραμματίστηκε στον τύπο: στη διάρκεια αυτής της φάσης η ταχύτητα δεν 

μπορεί πλέον να αλλάξει και τυχόν περιστροφή του ποτενσιόμετρου δεν επηρεάζει την 

ταχύτητα πλήρωσης. 

13. Μόλις επιτευχθεί το καθορισμένο βάρος, η ηλεκτροβαλβίδα θα κλείσει αυτόματα, και η 

αντλία θα σταματήσει· μετά από λίγο θα σταματήσει η πτώση του λαδιού. Στην οθόνη θα 

εμφανιστεί για λίγα δευτερόλεπτα το βάρος του λαδιού που εισαγάγατε στο εσωτερικό του 

δοχείου εναλλάξ με το COMAND (υποδεικνύει το τέλος του κύκλου)·πατήστε το πλήκτρο 

STOP και στη συνέχεια θα εμφανιστεί το συνολικό μεικτό βάρος του γεμάτου δοχείου.  

14. Σ’ αυτό το σημείο, πρέπει να ελέγξετε το βάρος που προκύπτει σε σχέση με όσα βρήκατε 

προηγουμένως ως πραγματικό βάρος. Αν η τιμή είναι ακριβώς η απαιτούμενη, μπορείτε να 



Enoitalia Srl                                                                                   Σελ. 11                       06/2011  

περάσετε στη συμπλήρωση όλων των άλλων δοχείων πατώντας απλά το πλήκτρο START. 

Αν η τιμή διαφέρει από την απαιτούμενη, πρέπει να προχωρήσετε στη νέα ρύθμιση της 

τιμής SET όπως υποδεικνύεται στην αρχή του προγραμματισμού. 

Σημ. σημείωση: αυτή η τιμή είναι ανεξάρτητη από τον τύπο και το σχήμα του δοχείου που 

χρησιμοποιήθηκε (συγκεκριμένα, με τα γυάλινα δοχεία μπορείτε να επαληθεύσετε ότι η 

στάθμη πλήρωσης δεν προκύπτει πανομοιότυπη στα διάφορα δοχεία, έστω και αν η 

ποσότητα λαδιού που εισαγάγετε είναι πανομοιότυπη). 

 

Η μηχανή πλήρωσης λειτουργεί με απόκλιση περίπου ±0,4% από τη μία πλήρωση στην 

επόμενη. 

 

 

Γ) ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 

Οι ρυθμίσεις που αναφέρθηκαν έως τώρα, είναι οι βασικές λειτουργίες για τη χρήση 

του μηχανήματος. Ο ηλεκτρονικός πίνακας που παρέχεται σας επιτρέπει να 

διαχειρίζεστε πρόσθετες λειτουργίες και να διαχειρίζεστε με πιο αυτόματο τρόπο τη 

μηχανή πλήρωσης (για παράδειγμα, σύνδεση με υπολογιστή ή με εκτυπωτή). Στη 

φάση ελέγχου του μηχανήματος έχουν ήδη ρυθμιστεί από το εργοστάσιο οι 

παράμετροι λειτουργίας που καθορίζονται ως ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (σελ. 

10-18 του εγχειριδίου εγκατάστασης και χρήσης W200CARICO): ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΜΟΝΟ ΑΦΟΥ ΛΑΒΕΤΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ENOITALIA.  

Αναφορικά με τις παραμέτρους που ορίζονται ως σταθερές δοσολογίας (σελίδα 25-31 

του εγχειριδίου εγκατάστασης και χρήσης W200 CARICO), υπενθυμίζεται ότι πριν 

προβείτε στην τροποποίηση των παραμέτρων, πρέπει να έχετε εξειδικευτεί στη 

λειτουργία του μηχανήματος και να ζητήσετε την επιβεβαίωση της υπηρεσίας τεχνικής 

υποστήριξης της Enoitalia srl 

 

Σχετικά με τον κατάλογο όλων των σταθερών δοσολογίας και τις πιθανές 

διαμορφώσεις ανατρέξτε στις σελίδες 25-31 του εγχειριδίου Εγκατάστασης και 

χρήσης του W200 CARICO 

 

 

Δ) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

Για να καθαρίσετε το μηχάνημα πρέπει πρώτα να αδειάσετε τους σωλήνες και να αφαιρέσετε το 

σωλήνα βυθίσματος από το ρεζερβουάρ που περιέχει το υγρό.  Ανάψτε την αντλία (πλήκτρο 

START) και μόλις αδειάσει ο σωλήνας πατήστε το πλήκτρο STOP για διακοπή.  
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: μην αφήνετε την αντλία να λειτουργεί κενή, χωρίς υγρό, για παρατεταμένο 

χρονικό διάστημα γιατί μπορεί να προκληθεί βλάβη στην πτερωτή. 
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Για να αδειάσετε το σωλήνα εξόδου του υγρού, αποσυνδέστε το σωλήνα της αντλίας και 

συλλέξτε το υγρό σε ένα δοχείο. Τέλος, αποσυναρμολογήστε την αντλία καθαρίζοντας με νερό 

το στρόβιλο και το σώμα. 

Όταν επανασυναρμολογήσετε την αντλία, φροντίστε να τοποθετήσετε ξανά σωστά τους 

δακτυλίους στεγανότητας OR, και να εισαγάγετε λίγο ελαιόλαδο στο εσωτερικό του σώματος της 

αντλίας για να λιπανθεί η πτερωτή. 

Η καθαριότητα του μηχανήματος πρέπει να εκτελείται με υγρά απορρυπαντικά (όχι πολύ ισχυρά 

για να αποφευχθούν τυχόν βλάβες στα ελαστικά εξαρτήματα της μηχανής πλήρωσης), ή με 

αποστείρωση με ατμό. 

 

 

E) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ 

 

Το λάδι δεν διοχετεύεται 1°- Βεβαιωθείτε ότι το by-pass είναι σε 

ΚΛΕΙΣΤΗ θέση 

2°- Ελέγξτε την ηλεκτρική σύνδεση της 

αντλίας. 

3°- Βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί ο κινητήρας. Αν 

χρειάζεται, εισαγάγετε μερικές σταγόνες λαδιού 

στο εσωτερικό του σώματος της αντλίας για να 

διευκολύνετε την απεμπλοκή του στροβίλου. 

4°- Ελέγξτε την κατάσταση φθοράς του 

στροβίλου και, αν χρειάζεται αντικαταστήστε 

τον. 

5°- Αυξήστε την ταχύτητα ενεργώντας στο 

ΚΟΥΜΠΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ. 

6°- Ο αντιστροφέας μπορεί να έχει εμπλακεί. 

Σβήστε το μηχάνημα, περιμένετε 1 λεπτό και 

κάντε επανεκκίνηση. 

7°- Το μηχάνημα έχασε το βασικό 

προγραμματισμό ο οποίος είναι αναγκαίος για 

τη λειτουργία του. Επικοινωνήστε με την 

υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Enoitalia  

Η αντλία δεν ξεκινά τη λειτουργία της. 1°- Ελέγξτε την ηλεκτρική σύνδεση της 

αντλίας. 

2°- Βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί ο κινητήρας. Αν 

χρειάζεται, εισαγάγετε μερικές σταγόνες λαδιού 

στο εσωτερικό του σώματος της αντλίας για να 

διευκολύνετε την απεμπλοκή του στροβίλου. 

3°- Ελέγξτε την κατάσταση φθοράς του 
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στροβίλου και, αν χρειάζεται αντικαταστήστε 

τον. 

4°- Αυξήστε την ταχύτητα ενεργώντας στο 

ΚΟΥΜΠΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ. 

5°- Ο αντιστροφέας μπορεί να έχει εμπλακεί. 

Σβήστε το μηχάνημα, περιμένετε 1 λεπτό και 

κάντε επανεκκίνηση. 

6°- Το μηχάνημα έχασε το βασικό 

προγραμματισμό ο οποίος είναι αναγκαίος για 

τη λειτουργία του. Επικοινωνήστε με την 

υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Enoitalia  

7°- Ελέγξτε την ακεραιότητα των δύο ρελέ που 

είναι τοποθετημένα στο εσωτερικό του 

ηλεκτρικού πίνακα τροφοδοσίας 

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη bLACH Πρόκειται για μια ειδοποίηση που στέλνει ο 

θάλαμος φόρτωσης όταν διαπιστώνει ότι το 

υγρό συμπληρώθηκε. Πατήστε το πλήκτρο 0-

ESC, για να ακυρώσετε τη δοσολογία. Στην 

οθόνη θα εμφανιστεί η τιμή του βάρους του 

δοχείου που υπάρχει στη ζυγαριά. Διατηρούνται 

οι παράμετροι προγραμματισμού και η μνήμη 

της τελευταίας πλήρωσης. Για να 

ολοκληρώσετε την πλήρωση αρκεί να πατήσετε 

START-STOP.  

Το υγρό εξέρχεται αργά από την 

ηλεκτροβαλβίδα 

Αυξήστε την ταχύτητα ενεργώντας στο ΚΟΥΜΠΙ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ.  

Ελέγξτε αν το βέλος που υπάρχει στην 

ηλεκτροβαλβίδα είναι τοποθετημένο ανάλογα 

με τη σωστή φορά κατεύθυνσης. 

Καθαρίστε τα μηχανήματα αφαιρώντας εμπόδια 

από το εσωτερικό των σωληνώσεων 

Βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση πλήρωσης είναι 

ελεύθερη και ότι δεν εμποδίζεται 

Η ηλεκτροβαλβίδα δεν κλείνει εντελώς και 

συνεχίζει να ρέει υγρό ακόμη και μετά τη 

διακοπή πλήρωσης. 

Το υγρό που χρησιμοποιήθηκε προκύπτει ότι 

είναι πολύ παχύρευστο. Ελέγξτε αν η 

θερμοκρασία του υγρού είναι μεγαλύτερη από 

18 c° 

Η μεμβράνη της ηλεκτροβαλβίδας έχει φθαρεί 

και πρέπει να την αντικαταστήσετε. 

Υπάρχει διαρροή υγρού από την αντλία Ελέγξτε αν οι σωλήνες είναι στεγανά 



Enoitalia Srl                                                                                   Σελ. 14                       06/2011  

κλεισμένοι. 

Πρέπει να αντικαταστήσετε τη στεγανοποίηση 

της αντλίας. 

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη EMPTY Εμφανίζεται για 3 δευτερόλεπτα αν στην αρχή 

μιας πλήρωσης ο τύπος που επιλέξατε με τον 

επιλογέα δεν έχει προγραμματιστεί. 

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη tArA Εμφανίζεται αν στην αρχή μιας δοσολογίας το 

βάρος που υπάρχει στη ζυγαριά είναι 

μεγαλύτερο από το βάρος που έχει 

προγραμματιστεί στη λειτουργία «Mini».  

Στην οθόνη εμφανίζεται μια προειδοποίηση Ελέγξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του πίνακα 

W200 CARICO, στις σελίδες 36-37, τον τύπο 

σφάλματος που υποδεικνύεται και τις εργασίες 

που πρέπει να πραγματοποιήσετε. 

Επικοινωνήστε με την υπηρεσία τεχνικής 

υποστήριξης για διευκρινίσεις. 

 

 

ΣΤ) ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Μέγιστη ικανότητα φόρτωσης ζυγαριάς 30 κιλά 

Ισχύς αντλίας με πτερωτή από καουτσούκ 1,2 Kw 

Ρακόρ εξόδου αντλίας ανά σωλήνα από 20 mm 

Χωρητικότητα πλήρωσης από 100 Ml έως 30 L 

Ταχύτητα πλήρωσης περίπου 35-40 δευτερόλεπτα στη μέγιστη ταχύτητα για πλήρωση 

ενός δοχείου 5 λίτρων.(λιγότερο από 35 δευτερόλεπτα αν το by pass είναι κλειστό) 


