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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

Αγαπητέ πελάτη, 

Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι ο εξοπλισμός που καλύπτεται από το παρόν εγχειρίδιο έχει 

σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και δοκιμαστεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα αρ. 

459 της 24ης Ιουλίου 1996, το οποίο ενσωματώνει τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια 

89/392/ΕΟΚ, 91/368/ΕΟΚ, 93/44/ΕΟΚ, 93/68/ΕΟΚ και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα πρότυπα 

UNI EN 292 μέρη Ι και ΙΙ και UNI EN 294. 

Με το παρόν εγχειρίδιο σκοπός μας είναι να αναφέρουμε τις περιγραφές των ενοτήτων που το 

απαρτίζουν, τις διαστασιολογικές και τεχνικές προδιαγραφές, τις διαδικασίες χρήσης και τις 

διαδικασίες συντήρησης. 

Στη συνέχεια, αναφέρεται το πιστοποιητικό συμμόρφωσης, όπως απαιτείται από την οδηγία 

89/392/ΕΚ Παράρτημα II μέρος A. 

Θέλουμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο εξοπλισμός δεν παρουσιάζει κίνδυνο για τον χειριστή, με την 

προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες, ενσωματώνεται σε ένα 

μηχάνημα το οποίο με τη σειρά του πληροί την οδηγία 89/392/ΕΟΚ και υπό τους εξής όρους: 

 να διατηρηθούν άθικτα τα εγκατεστημένα συστήματα προστασίας, 

 να διατηρηθούν ενεργές οι διατάξεις ασφαλείας, 

 να δοθούν στους χειριστές οι ειδικές οδηγίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο, 

 να εκτελεστούν οι περιοδικές συντηρήσεις και να ελεγχθεί η κατάσταση φύλαξης των 

κατασκευαστικών στοιχείων όσον αφορά τη φθορά και τις ζημιές,  
 ο εξοπλισμός να χρησιμοποιείται εντός των προβλεπόμενων παραμέτρων λειτουργίας 

και με τα μηχανήματα για τα οποία έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί, 
 
 
 
 
Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση που μας δείξατε και σας ευχόμαστε μια παραγωγική εργασία. 

 
 
Υπογραφή 

 
 
 

Οι περιγραφές και οι εικόνες που υπάρχουν σε αυτήν την τεκμηρίωση νοούνται ως μη δεσμευτικές. 
Δεν επιτρέπονται η ολική ή μερική αναπαραγωγή, και η κοινοποίηση του παρόντος εγγράφου αυτού 
χωρίς τη ρητή εξουσιοδότηση του συντάκτη. 
Οι ενδεχόμενες παραβιάσεις θα διώκονται με τους τρόπους και στους χρόνους που προβλέπονται από 
το νόμο. 
Όλα τα ονόματα και τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο είναι ιδιοκτησία των 
αντίστοιχων κατασκευαστών. 
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1.0 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 

Το παρόν εγχειρίδιο έχει συνταχθεί για την παροχή ενός εύκολου και σαφούς οδηγού για τους 
εγκαταστάτες, τους χειριστές και τους υπευθύνους για τη συντήρηση του μηχανήματος. 
Συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες πριν ξεκινήσετε για πρώτη φορά οποιαδήποτε 
δραστηριότητα. 
Παρόλο που συντάχθηκε με τη μέγιστη επιμέλεια, το παρόν εγχειρίδιο δεν μπορεί να υποκαταστήσει 
πλήρως την εμπειρία του χρήστη, η οποία πρέπει συνεπώς να ανταποκρίνεται στις εργασίες που θα 
εκτελεστούν. Οι οδηγίες που περιέχονται σε αυτό δεν υποκαθιστούν, συμπληρώνουν ή τροποποιούν 
τους κανόνες, νόμους ή/και αποφάσεις που ισχύουν στον τόπο όπου χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός. 
Απαγορεύεται κάθε αναπαραγωγή, προσαρμογή ή μετάφραση του παρόντος εγχειριδίου χωρίς 
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο περί 
πνευματικών δικαιωμάτων. Οι τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται σε αυτό δεν δεσμεύουν τον 
κατασκευαστή και μπορούν να μεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση στις μελλοντικές προμήθειες. 

στιγμή το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου χωρίς την υποχρέωση να αναφέρει αυτές τις 
τροποποιήσεις ή/και ενημερώσεις των προηγούμενων εγχειριδίων μηχανημάτων ή/και 
εγκαταστάσεων. 
Ενδεχόμενες τροποποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια του μηχανήματος θα διαβιβάζονται στον 
πελάτη. 

μηχανήματος και θα αξιολογεί την ενδεχόμενη υλοποίησή της. 
 
 

1.1 Εισαγωγή στο παρακάτω εγχειρίδιο 
 
 

Σημασία του εγχειριδίου 

1) Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης θεωρείται αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος. 
2) Οδηγός για την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τις ρυθμίσεις, τη συντήρηση και τη διάθεση 
του 

μηχανήματος. 
 
 

Φύλαξη του εγχειριδίου 

1) Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης πρέπει να θεωρείται αναπόσπαστο μέρος του μηχανήματος 
και να φυλάσσεται μέχρι την αποσυναρμολόγησή του. 

2) Χρησιμοποιείτε το εγχειρίδιο με τρόπο ώστε να μην καταστρέφετε ολόκληρο ή μέρος του 
περιεχομένου του. 

3) Μην αφαιρείτε ή αποσπάτε για κανένα λόγο τμήματα του εγχειριδίου. 
4) Φυλάσσετε το εγχειρίδιο σε προστατευόμενο, στεγνό και ευπρόσιτο μέρος. 
5) Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς του, ζητήστε από τον κατασκευαστή ή τον 

αντιπρόσωπο ένα δεύτερο αντίγραφο, διευκρινίζοντας το είδος του μηχανήματος, τον 
αριθμό μητρώου και το έτος κατασκευής. 

6) Σε περίπτωση πώλησης, εκμίσθωσης, εκχώρησης της χρήσης ή χρηματοδοτικής 
μίσθωσης του μηχανήματος, οι οδηγίες πρέπει να επισυνάπτονται σε αυτό. 

Η Marchisio, για τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων της, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα 

Η Marchisio θα δέχεται ευχαρίστως οποιαδήποτε πρόταση του Πελάτη κατάλληλη για τη βελτίωση του 



 

 

 
Χρήση του εγχειριδίου 

 

Πριν από την έναρξη των εργασιών για τις οποίες προορίζεται το μηχάνημα, ο χειριστής 
πρέπει να έχει διαβάσει πλήρως και κατανοήσει τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο παρόν 
εγχειρίδιο, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις διατάξεις ασφαλείας, στους κινδύνους από την 
ηχορύπανση και στους γενικούς κανόνες πρόληψης ατυχημάτων που προβλέπονται από τις διεθνείς 
οδηγίες και από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Το παρόν εγχειρίδιο ορίζεται από συγκεκριμένες ενότητες με ενδείξεις και περιγραφές που είναι 
ανιχνεύσιμες μέσω των περιεχομένων των συγκεκριμένων θεμάτων. 
 
 
Σημ. Όλες οι εικόνες που βρίσκονται στο παρόν εγχειρίδιο είναι αμιγώς ενδεικτικές. Ο 
κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να κάνει τροποποιήσεις στα μηχανήματα χωρίς να ενημερώσει 
τις εικόνες. 

 

1.2 Δήλωση παραλαβής και ανάγνωσης του εγχειριδίου 
 

Ο αγοραστής πρέπει να συμπληρώσει κάθε τμήμα της «Δήλωσης παραλαβής και ανάγνωσης 
του εγχειριδίου» στο φύλλο που επισυνάπτεται στο παρόν εγχειρίδιο για την εγγύηση του 
μηχανήματος η οποία θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία του τιμολογίου. Πρέπει να επιθέσει τη 
σφραγίδα της Εταιρείας και την υπογραφή ενός νόμιμου εκπροσώπου. 

 
 

1.3 Σήμανση «CE» 
 
 

Για την εγγύηση της συμμόρφωσης του εξοπλισμού προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα 
Μηχανήματα 89/392/ΕΟΚ και των μεταγενέστερων τροποποιήσεων τοποθετείται η σήμανση CE 
όπως αναφέρεται στο Συνημμένο III του ΠΔ 459/96. Ποτέ μην αφαιρείτε την ετικέτα από την αρχική 
θέση που έχει επιλεγεί από τον κατασκευαστή. Μην τροποποιείτε ή παραποιείτε τα αναγραφόμενα 
τεχνικά δεδομένα. 
Μην καθαρίζετε την ετικέτα με αιχμηρά αντικείμενα (π.χ.: συρματόβουρτσες) για να αποφύγετε την 
καταστροφή των αναγραφόμενων δεδομένων. 
Αν η σήμανση καταστρέφεται με τη χρήση ή δεν είναι πλέον ευανάγνωστη, ακόμη και σε ένα μόνο 
από τα δεδομένα της, συνιστάται να ζητήσετε άλλη από τον κατασκευαστή αναφέροντας τα δεδομένα 
που περιέχονται στις παρούσες οδηγίες. Εφόσον η δήλωση συμμόρφωσης που επισυνάπτεται στο 
παρόν εγχειρίδιο δεν υπάρχει ή έχει χαθεί, μπορείτε να ζητήσετε ένα αντίγραφο στα γραφεία μας 
αναφέροντας τον αριθμό μητρώου του μηχανήματος που υπάρχει στη σήμανση CE πάνω στο 
μηχάνημα. 
Συνημμένη στο παρόν εγχειρίδιο βρίσκεται η «Δήλωση συμμόρφωσης CE». 



 

 

 
 

 
Εικόνα 1 - Δήλωση συμμόρφωσης τοποθετημένη στο μηχάνημα 

 
 

1.4 Εγγύηση 
 
 

ημερομηνία αποστολής (ημερομηνία έκδοσης του δελτίου αποστολής). 
 
Αφού παρέλθει η περίοδος των 24 μηνών από τη στιγμή της αποστολής, η εγγύηση λήγει και οι 
ενδεχόμενες επισκευές, αντικαταστάσεις ή τεχνική υποστήριξη θα πραγματοποιούνται με πλήρη 
χρέωση των δαπανών, σύμφωνα με τα ισχύοντα τιμολόγιά μας. 
 
Η εγγύηση δεν καλύπτει όλα τα γυάλινα τμήματα, τις χειρολαβές, τις ασφάλειες, τα διακοσμητικά 
μέρη και τα αφαιρούμενα μέρη που είναι κατασκευασμένα από πλαστικά υλικά, καθώς και τα 
εξαρτήματα και κατασκευαστικά στοιχεία όπως μικροδιακόπτες, ηλεκτροβαλβίδες κ.λπ.  
 
Η εγγύηση επιπλέον δεν καλύπτει τις ζημιές που προκαλούνται από λαθροχειρία ή επεμβάσεις που 

 

κατασκευαστικών στοιχείων ή εξαρτημάτων που είναι ελαττωματικά λόγω κακής ποιότητας 
κατασκευής. 
 
Εξαιρούνται από την εγγύηση οι αποζημιώσεις για ζημίες ή διακοπές στην παραγωγή. Τα έξοδα 

δασμοί, τα έξοδα εισαγωγών/ εξαγωγών και οποιοσδήποτε άλλος φόρος ή δαπάνη που σχετίζονται με 
την παράδοση στο εργοστάσιό μας εξαρτημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή του μηχανήματος 
(των μηχανημάτων) για την εγγύηση και με την επιστροφή στον προορισμό βαρύνουν τον πελάτη. 
 
Εξαιρούνται από την εγγύηση τα αναλώσιμα υλικά, όπως τα λιπαντικά και τα υλικά που απαιτούνται 
για τον καθαρισμό, τα υλικά ή τα εξαρτήματα που υπόκεινται σε φθορά και όσα έχουν υποστεί ζημιά 
λόγω λανθασμένης συντήρησης του μηχανήματος. 
 
Ο κατασκευαστής επιφυλάσσεται να επισκευάζει ή να αντικαθιστά ενδεχόμενα ελαττωματικά 
εξαρτήματα κατά τη διακριτική του ευχέρεια. 
 
Η εγγύηση δεν καλύπτει τα εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά λόγω της μεταφοράς, τις βλάβες που 
προκαλούνται από την κακή ή λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση, τη λανθασμένη ηλεκτρική ή 
πνευματική τροφοδοσία, την αμέλεια, την απροσεξία ή τη λανθασμένη χρήση και σε κάθε περίπτωση 
τη χρήση που δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες που αναφέρονται στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. 

Το μηχάνημα ή τα μηχανήματα παρέχονται με την εγγύηση της Marchisio για 24 μήνες από την 

πραγματοποιούνται από προσωπικό εκτός της Marchisio ή μη εξουσιοδοτημένο από αυτήν. 

Η εγγύηση της Marchisio παρέχει στον πελάτη το δικαίωμα αντικατάστασης, το συντομότερο δυνατό, των 

μεταφοράς από και προς το εργοστάσιό μας στο PIEVE DI TECO (IM), οι τελωνειακοί 



 

 

 
Η παρούσα εγγύηση δεν θα ισχύει για ελαττώματα που προέρχονται από ακατάλληλη ή ανεπαρκή 
συντήρηση, μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις ή χρήση εκτός των προδιαγραφών που έχουν οριστεί 
για το εν λόγω μηχάνημα. 
 
Η εγγύηση ακυρώνεται σε περίπτωση μη ρητώς εξουσιοδοτημένων από τον κατασκευαστή 
τροποποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο μηχάνημα. 
 
Η λαθροχειρία, η μη εξουσιοδοτημένη αντικατάσταση εξαρτημάτων του μηχανήματος και η χρήση 
αναλώσιμων διαφορετικών από εκείνα που προβλέπονται και αναφέρονται στο εγχειρίδιο θα 
μπορούσαν να προκαλέσουν κίνδυνο ατυχήματος και απαλλάσσουν τον κατασκευαστή από την 
αστική και ποινική ευθύνη. 
 
Ο κατασκευαστής θεωρείται επίσης απαλλαγμένος από κάθε ευθύνη για ατυχήματα που θα 
μπορούσαν να συμβούν στους χειριστές ως αποτέλεσμα ελιγμών που δεν προβλέπονται ή συνιστώνται 
από το παρόν εγχειρίδιο. 
 
Εξαιρούνται από την εγγύηση οι αποζημιώσεις για ζημίες ή διακοπές στην παραγωγή. 
 
Σημ. Δεν υπάρχει άλλη ρητή ή σιωπηρή εγγύηση. 

 
 

1.5 Παραπομπές 

 
Στον κατασκευαστή. 

Ονομασία μηχανήματος Φίλτρα πλακών JOLLY 20x20 
Κύριες παραπομπές σε κανονισμούς •Οδηγία 06/42/ΕΚ των νομοθεσιών των κρατών μελών 

σχετικά με τα μηχανήματα. 
•Οδηγία για τα μηχανήματα 459/96 που εναρμονίζει την 
89/392/ΕΟΚ και τις επακόλουθες τροπολογίες, 
• Οδηγία 91/368/ΕΟΚ, 93/68/ΕΟΚ. 
• Οδηγία 89/336/ΕΟΚ σχετικά με την «Ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα» και Νομοθετικό Διάταγμα 615 της 
12/11/1996 

• Οδηγία 73/23/ΕΟΚ για τη χαμηλή τάση και τυπικός 
νόμος του κοινοβουλίου αρ. 791 της 18/10/1977. 

•UNI EN 292/1, 292/2, 294, 349, 60204-1 
Κέντρο εξυπηρέτησης Μοναδικό και στην έδρα του κατασκευαστή 
Εγχειρίδιο Ιανουάριος 2010 
Αναθεώρηση Αναθ. 1 

 
Πίνακας 1 - Παραπομπές 

MARCHISIO s.p.a. - Via Mazzini, 28  
18026 Pieve di Teco (IM)
Τηλ. +39 0183 36237- Φαξ 0183 36038  



 

 

 
1.6 Γλωσσάριο 

 
 

Κίνδυνος : Πιθανός κίνδυνος τραυματισμού ή βλάβης στην υγεία. 
 
Διακινδύνευση : Ο συνδυασμός της πιθανότητας και της σοβαρότητας ενός τραυματισμού ή μιας 
βλάβης της υγείας που μπορεί να προκύψει σε μια επικίνδυνη κατάσταση, 
 
Επικίνδυνες ζώνες : Οποιαδήποτε ζώνη στο εσωτερικό ή/και κοντά στο μηχάνημα στην οποία η 
παρουσία ενός εκτεθειμένου προσώπου αποτελεί διακινδύνευση για την ασφάλεια και την υγεία του 
εν λόγω προσώπου. 
 
Εκτεθειμένο πρόσωπο : Οποιοδήποτε πρόσωπο βρίσκεται πλήρως ή μερικώς σε επικίνδυνη ζώνη. 
 
Χειριστής ή υπεύθυνος : Το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα με την εγκατάσταση, 
τη λειτουργία, τη ρύθμιση, τη διεξαγωγή της συντήρησης, τον καθαρισμό, την επισκευή, τη 
μετακίνηση του μηχανήματος ή την εκτέλεση της συντήρησης. 
 
Έμπειρος χειριστής ή ειδικευμένο προσωπικό : Υπεύθυνος για τις λειτουργίες ρύθμισης και θέσης 
σε λειτουργία, λίπανσης, γρασαρίσματος, συνήθους και έκτακτης συντήρησης, ο οποίος έχει 
εξουσιοδοτηθεί ρητώς από τον «Υπεύθυνο της εγκατάστασης». 
 
Έμπειρος χειριστής ή ειδικευμένο ηλεκτρολογικό προσωπικό : Υπεύθυνος για τις λειτουργίες 
ρύθμισης και θέσης σε λειτουργία, συντήρησης του ηλεκτρικού μέρους, ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί 
ρητώς από τον «Υπεύθυνο ασφαλείας της εγκατάστασης». 
 
Διάταξη προστασίας : Διάταξη που μειώνει τον κίνδυνο, είτε μόνη της είτε σε συνδυασμό με 
προφυλακτήρα. 
 
Προβλεπόμενη χρήση : Χρήση του μηχανήματος σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται από 
τις οδηγίες χρήσης. 
 
Εύλογα προβλέψιμη λανθασμένη χρήση : Η χρήση του μηχανήματος με τρόπο διαφορετικό από 
εκείνον που αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης, αλλά που μπορεί να προκύψει από εύκολα προβλέψιμη 
ανθρώπινη συμπεριφορά. 



 

 

 
1.7 Γραφικά σύμβολα 

 

 

ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΟ 
ΠΡΟΣΟΧΗΣ 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΝΘΛΙΨΗΣ 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
ΣΥΝΘΛΙΨΗΣ 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ 
ΦΟΡΤΙΑ 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΡΓΑΝΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ

 

ΣΥΜΒΟΛΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ 

 

ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

ΜΗΝ ΛΙΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ 
ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ 

 

ΜΗΝ ΣΒΗΝΕΤΕ ΜΕ ΝΕΡΟ   

 

ΣΥΜΒΟΛΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ/ 

 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 

 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΕΣΑ 
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 
ΚΕΦΑΛΗΣ 

 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ  

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 

 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ  
ΜΑΤΙΩΝ 

 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΥΤΙΩΝ 

 

Πίνακας 2 - Γραφικά σύμβολα 



 

 

 

2.0 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
 
 

2.1 Γενικές πληροφορίες για το μηχάνημα 
 

Ονομασία Φίλτρα 
Μηχάνημα JOLLY πλακών 20x20 
Μοντέλο Mini, 10, 20, 30, 40 
Αριθμός μητρώου Βλ. Δήλωση Συμμόρφωσης 
Έτος κατασκευής Βλ. Δήλωση Συμμόρφωσης 

Πίνακας 3 - Γενικές πληροφορίες για το μηχάνημα  

 

Ετικέτα αναγνώρισης 

Ο ηλεκτρικός πίνακας αναγνωρίζεται από μια ετικέτα κατασκευασμένη όπως απαιτείται από το 
πρότυπο EN60204-1 σε θέση που δεν φαίνεται απ’ έξω. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το μηχάνημα αναγνωρίζεται από μια ετικέτα  κατασκευασμένη όπως απαιτείται από την 
οδηγία 06/42/ΕΚ 



 

 

 

 

 

 
Εικόνα 3 - Όψη του μηχανήματος με αναφορές σήμανσης CE 

 

 
• Ποτέ μην αφαιρείτε την ετικέτα από την αρχική θέση που έχει επιλεγεί από τον 
κατασκευαστή. 
• Μην τροποποιείτε ή παραποιείτε τα αναγραφόμενα τεχνικά δεδομένα. 
• Μην καθαρίζετε την ετικέτα με αιχμηρά αντικείμενα (π.χ.: συρματόβουρτσες) για να 

αποφύγετε την καταστροφή των αναγραφόμενων δεδομένων. 
• Αν η ετικέτα καταστρέφεται με τη χρήση ή δεν είναι πλέον ευανάγνωστη, ακόμη και σε ένα 

μόνο από τα δεδομένα της, συνιστάται να ζητήσετε άλλη από τον κατασκευαστή αναφέροντας 
τα δεδομένα που περιέχονται στις παρούσες οδηγίες. 



 

 

 

Υφιστάμενη σήμανση 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 4 - Πιθανές ετικέτες που υπάρχουν στο μηχάνημα 
 
 

Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να αντικαθιστά κάθε ετικέτα, εικονόγραμμα και σήμα προειδοποίησης 
και κινδύνου, εφόσον αυτά έχουν υποστεί ζημιές, φθορά και είναι σε κάθε περίπτωση δυσανάγνωστα, 
με άλλα πανομοιότυπα ή σε κάθε περίπτωση με τα ίδια χαρακτηριστικά. 

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΑ 

ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΡΓΑΝΑ 

ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ 

ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΗΝ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ 

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ 
ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ 
ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ή/ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 

Φορά περιστροφής 



 

 

 
Τεχνικά δεδομένα 

 
 
ΦΙΛΤΡΑ JOLLY 

 

Μοντέλο Έκδοση Αρ. 
πλακών 

Παραγωγή 
(L/h) 

Επιφάνεια 
διήθησης 

(m2) 

Πίεση (bar) Ισχύς 
αντλίας 

(HP) 

Μέγεθος (mm) 
(BxAxH) 

Βάρος 
(kg) 

Mini Κρασί 6 150 0,2 3 0,5 550x460x370 27 
10 Κρασί 11 300 0,4 3 0,5 670x460x570 33 

Λάδι 100 2 20 
Κρασί 

21 
600 

0,8 
3 

0,5 670x460x570 36 

Λάδι 150 2 30 
Κρασί 

31 
900 

1,2 
3 

0,5 970x450x570 43 

Λάδι 200 2 40 
Κρασί 

41 
1200 

1,6 
3 

0,5 970x450x570 46 

Πίνακας 4 - Τεχνικά δεδομένα των ΦΙΛΤΡΩΝ JOLLY 
 

Για όλα τα μοντέλα για λάδι μπορεί να τοποθετηθεί μια αντλία με πτερωτή από καουτσούκ. 
Όλα τα μοντέλα για κρασί μπορούν να είναι εξοπλισμένα με πλάκες NORYL για αποστείρωση. 

 
 
 

ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΑ 
Μοντέλο Προϊόν Παραγωγή 

(L/h) 
Τροφοδοσία Ισχύς 

αντλίας 
(HP) 

Μέγεθος (mm) 
(BxAxH) 

Βάρος 
(kg) 

Κρασί 1500 S.6 
Μούστος 300 

220 V 
50 Hz 

0,5 500x450x1200 40 

Κρασί 2000 S.6/2 
Μούστος 400 

220 V 50 Hz 0,5 500x900x1200 75 

 
Πίνακας 5 - Τεχνικά δεδομένα των ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΩΝ 



 

 

 

 

 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ (JOLLY + ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΑ) 

 

Μ
ον
τέ
λο

 

Α
ρ.

 π
λα
κώ

ν 

Π
αρ
αγ
ω
γή

 (L
/h

) 

Ε
πι
φά

νε
ια

 
δι
ήθ
ησ
ης

 (m
2 ) 

Π
ίε
ση

 (b
ar

) 

Ισ
χύ
ς 
αν
τλ
ία
ς 

(H
P)

 

Τ
ρο
φο
δο
σί
α 

Μ
έγ
εθ
ος

 (m
m

) 
(B

xA
xH

) 

Β
άρ
ος

 (k
g)

 

JOLLY10 + 
S6 

11 200 0,4-6 3 0,5 220 V 50 Hz 500x1000x1200 70 

JOLLY20 + 
S6 

21 400 0,8-6 3 0,5 220 V 50 Hz 500x1000x1200 75 

JOLLY30 + 
S6 

31 600 1,2-6 3 0,5 220 V 
50 Hz 

500x1300x1200 80 

JOLLY40 + 
S6 

41 800 1,8-6 3 0,5 220 V 
50 Hz 

500x1300x1200 85 

Πίνακας 6 - Τεχνικά δεδομένα των ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ 
 

Μεγέθη 
 
 
ΦΙΛΤΡΑ JOLLY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 5 - Διαστάσεις και μεγέθη φίλτρων jolly 



 

 

 
ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 6 - Διαστάσεις και μεγέθη σακκόφιλτρων  

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 7 - Διαστάσεις και μεγέθη συνδυασμένων φίλτρων 



 

 

2.2 Κύρια κατασκευαστικά στοιχεία του μηχανήματος 
 
 
Τα φίλτρα πλακών (Εικόνα 8) αποτελούνται ουσιαστικά από: 

• ένα πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 (A) που διαθέτει περιστρεφόμενους τροχούς 
(B), για εύκολη μετακίνηση από τη μία περιοχή στην άλλη· 

• μία δέσμη φίλτρων (Γ) που αποσπάται εύκολα για να διευκολύνεται η εύκολη αντικατάσταση 
των διηθητικών στρωμάτων και η εναλλαγή των πλακών του φίλτρου που είναι 
κατασκευασμένα από υλικό κατάλληλο για τρόφιμα (MOPLEN ή 
TALCOPRENE)· 

• μία μηχανοκίνητη αντλία (Δ) αυτοαναρροφητικού τύπου· κατόπιν αιτήματος, μπορεί να 
εγκατασταθεί μια ομοαξονική αντλία με πτερωτή από φυσικό μη τοξικό καουτσούκ, 
νεοπρένιο, νιτρίλιο, EPDM ή σιλικόνη· και οι δύο τύποι αντλίας παρέχονται με By-Pass. 

 
Ακολουθεί μια περιγραφή των κύριων ομάδων κατασκευαστικών στοιχείων με αναφορά στην Εικόνα 
8. 

1) Ρυθμιστής πίεσης με μανόμετρο 
2) By-pass (προαιρετικό) 
3) Τάπα φόρτωσης αντλίας 
4) Σωλήνας αναρρόφησης 
5) Σφόνδυλος κεντρικής ράβδου 
6) Σωλήνας παροχής 
7) Διακόπτης ηλεκτρικής αντλίας 
8) Εκκένωση αντλίας 
9) Λήψη δείγματος 
10) Μανόμετρο 
11) Τυφλή τάπα 
20) Εκκένωση λεκάνης ανάκτησης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 8 - Κύρια κατασκευαστικά στοιχεία του φίλτρου Jolly 



 

 

 

Το μηχάνημα μπορεί να συνδυαστεί και με σακκόφιλτρο (Εικόνα 9). Συνεπώς, θα μπορείτε να 
επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε μόνο το σακκόφιλτρο ή μόνο το φίλτρο πλακών ή και τα δύο· έτσι, θα 
πετύχετε και την προλείανση και τον εξευγενισμό του υγρού που επεξεργάζεται μέχρι να 
αποστειρωθεί. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 9 - Συνδυασμένο φίλτρο 
 
 
 
 
Τα σακκόφιλτρα (Εικόνα 10) αποτελούνται ουσιαστικά από: 

• Ένα πλαίσιο (A) από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 που διαθέτει περιστρεφόμενους τροχούς 
(B), για εύκολη μετακίνηση από τη μία περιοχή στην άλλη· 

• Έναν κάδο (Γ) με ένα φίλτρο στο εσωτερικό του το οποίο αποσπάται με ευκολία 
• Μία μηχανοκίνητη αντλία (Δ) αυτοαναρροφητικού τύπου· κατόπιν αιτήματος, μπορεί να 

εγκατασταθεί μια ομοαξονική αντλία με πτερωτή από φυσικό μη τοξικό καουτσούκ, 
νεοπρένιο, νιτρίλιο, EPDM ή σιλικόνη· και οι δύο τύποι αντλίας παρέχονται με By-Pass. 

 
 
Ακολουθεί μία περιγραφή των ομάδων των βασικών στοιχείων του σακκόφιλτρου: 



 

 

3) Τάπα φόρτωσης αντλίας 
7) Διακόπτης ηλεκτρικής αντλίας 
8) Εκκένωση αντλίας 10) Μανόμετρο 
 

12) Βαλβίδα μετάγγισης 
13) Σωλήνας εκκένωσης αέρα 
14) Κάδος 
15) Ανακουφιστική βαλβίδα 
16) Σωλήνας παροχής 
17) Βαλβίδα ρύθμισης πίεσης 
18) Δακτύλιος 
 

20) Σωλήνας μετάγγισης 
21) Σωλήνας εισόδου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 10 - Κύρια κατασκευαστικά στοιχεία του σακκόφιλτρου 



 

 

2.3 Χρήση και περιγραφή 
 

Τα φίλτρα πλακών έχουν μελετηθεί για να εξευγενίζουν και να αποστειρώνουν τους λευκούς και τους 
ερυθρούς οίνους, τους αφρώδεις οίνους, το ελαιόλαδο, την μπύρα, τα καλλυντικά, τα φυτικά είδη, 
προϊόντα για τη βοτανολογία. Σε όλα τα μοντέλα μπορείτε να τοποθετήσετε την κεντρική πλάκα για 
τη διπλή διήθηση και τον κυλινδρίσκο για τη μικροδιήθηση. Επιπλέον, μπορείτε να ζητήσετε την 
έκδοση με By-pass για πιο ελεγχόμενη και διαρκή παροχή του προϊόντος. 
 
Τα σακκόφιλτρα χρησιμεύουν για τη διήθηση μούστων και θολών οίνων μέσω μιας πλενόμενης 
σακούλας που βρίσκεται στο εσωτερικό του φίλτρου. Η διήθηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με ή 
χωρίς το ειδικό φίλτρο (γη διατόμων). Έχετε τη δυνατότητα να πλένετε τη σακούλα του φίλτρου με 
νερό και μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για περισσότερες διηθήσεις. 
 
Τα συνδυασμένα φίλτρα είναι ο συνδυασμός των φίλτρων πλακών με τα σακκόφιλτρα. 

 
2.4 Γενικοί κανόνες ασφαλείας 

 
 
2.4.1 Παράνομη, ακατάλληλη ή μη επιτρεπόμενη χρήση 

 
 
Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνη σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης του μηχανήματος, 
αντίθετης προς τους σκοπούς για τους οποίους έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί. 
Είναι απαραίτητο να τηρούνται πάντα σχολαστικά οι κανόνες ασφαλείας και οι οδηγίες που 
παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. Ειδικότερα είναι απαραίτητο να τηρούνται τα λειτουργικά όρια που 
αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο. Δεν πρέπει να επιτρέπεται σε μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό η 
προσέγγιση στον εν χρήση εξοπλισμό. 
Η χρήση, η συντήρηση και οι επισκευές επιτρέπονται μόνο στους κατάλληλα εκπαιδευμένους 
και καταρτισμένους χειριστές που φέρουν τον κατάλληλο εξοπλισμό πρόληψης ατυχημάτων. 
Ο κατασκευαστής απαλλάσσεται επίσης από οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση: 

• λανθασμένης εγκατάστασης, 
• ακατάλληλης χρήσης του μηχανήματος / της εγκατάστασης, 
• λαθροχειριών, 
• μη εξουσιοδοτημένων τροποποιήσεων, 
• χρήσης μη γνήσιων ανταλλακτικών, 
• μη τήρησης των παρεχόμενων οδηγιών, 
• μη τήρησης του προγράμματος συντήρησης, 
• έκτακτων γεγονότων. 

 
Απαγορεύεται η χρήση του μηχανήματος: 

• σε χώρους δημόσιας πρόσβασης, 
• σε χώρους με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς, 
• σε χώρους όπου υπάρχουν ρύποι, όπως σκόνη, οξέα, διαβρωτικά αέρια κ.λπ., 
• σε χώρους όπου υπάρχει η πιθανότητα έκθεσης σε ακτινοβολία. 

 
Η καθαριότητα του χώρου εργασίας πρέπει να γίνεται με το μηχάνημα απενεργοποιημένο και 
αποσυνδεδεμένο από την ηλεκτρική τροφοδοσία. 
Κατά την κανονική χρήση απαγορεύεται αυστηρά η αφαίρεση των διατάξεων ασφαλείας ή των 
προφυλακτήρων. 



 

 

 
 

2.4.2 Ευθύνη του χρήστη 
 

Είναι ευθύνη της επιχείρησης που χρησιμοποιεί το μηχάνημα να επαληθεύει ότι τα άτομα που είναι 
υπεύθυνα για τα διάφορα καθήκοντα: 

• διαβάζουν και κατανοούν τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης, 
• λαμβάνουν εκπαίδευση και κατάρτιση που αρμόζει στα καθήκοντα που τους ανατίθενται, για 
την ασφαλή εκτέλεσή τους, 
• λαμβάνουν ειδική εκπαίδευση για τη σωστή χρήση του μηχανήματος, 
• έχουν παραλάβει κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας, 
• είναι σε κατάλληλη σωματική και ψυχική κατάσταση (δεν βρίσκονται υπό την επήρεια 

οινοπνεύματος, φαρμάκων ή ναρκωτικών ουσιών). 
 

2.4.3 Ειδικές υποδείξεις ασφαλείας 
 
Το μηχάνημα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για χρήσεις διαφορετικές από εκείνες που 

περιγράφονται στην παράγραφο 2.2. 
 

 Μην αφαιρείτε οποιαδήποτε διάταξη ασφαλείας και μην προσπαθείτε να απενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία πρόληψης και ασφαλείας τους. 

 
 Μην χρησιμοποιείτε κανένα μηχανικό στοιχείο για να απενεργοποιήσετε τα συστήματα 
προστασίας των διατάξεων αλληλασφάλισης οποιουδήποτε είδους. 

 Διατηρείτε το μηχάνημα πάντα αποδοτικό και σε καλή κατάσταση συντήρησης. 

 Ελέγχετε τακτικά, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, ότι δεν έχει χαλαρώσει κανένα από τα 
μπουλόνια των φερουσών κατασκευών, των καλυμμάτων, των θυρίδων και των συνδέσεων των 
κινητήρων. 

 Μην πλησιάζετε πανιά, κομμάτια υφάσματος ή άλλα αντικείμενα γύρω από τα περιστρεφόμενα 
μέρη του μηχανήματος. 

 Πλένετε το μηχάνημα μόνο με προϊόντα μη τοξικά και κατάλληλα για τρόφιμα. 

 Πριν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε συντήρηση ή αφαίρεση του προστατευτικού περιβλήματος 
είναι υποχρεωτικό: 

- Να αποσυνδέεται η ηλεκτρική τροφοδοσία μέσω ανοίγματος των διακοπτών γραμμής 
τόσο στο γενικό πίνακα όσο και στους βοηθητικούς, καθώς και να παραδίδεται το 
κλειδί του λουκέτου ασφαλείας στους υπευθύνους της επισκευής. 

- Να επαληθεύεται ότι είναι ενεργοποιημένοι και μπλοκαρισμένοι οι διακόπτες τύπου 
μανιταριού. 

- Να τοποθετούνται στον πίνακα τροφοδοσίας ενδείξεις «μηχάνημα σε συντήρηση». 

 Πριν από την ενεργοποίηση του μηχανήματος επαληθεύετε ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση 
τροφοδοσίας έχει τα απαραίτητα συστήματα προστασίας γραμμής, είναι εγκατεστημένοι 
αποζεύκτες με ισοδύναμα συστήματα προστασίας και ότι οι αγωγοί είναι της κατάλληλης 
διατομής και βαθμού μόνωσης. 

 Όλο το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί, θα συντηρεί και θα εγκαταστήσει το μηχάνημα πρέπει να 
γνωρίζει τους κανόνες ασφαλείας και να είναι σε άριστη σωματική και ψυχική κατάσταση. 



 

 

 Πρέπει να απαγορεύεται η πρόσβαση στο μηχάνημα σε όλο το προσωπικό που δεν έχει 
εξουσιοδοτηθεί ρητώς για τη χρήση του. 

 Ο χειριστής πρέπει να χρησιμοποιεί μόνο μέσα ατομικής προστασίας σύμφωνα με την οδηγία 
89/686/ΕΟΚ σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας τα οποία φέρουν δεόντως σήμανση CE και 
να τηρεί την οδηγία 89/656/ΕΟΚ που ορίζει τους κανόνες χρήσης των μέσων ατομικής 
προστασίας κατά τη διάρκεια της εργασίας. 

 Σε περίπτωση που γίνονται αντιληπτοί ασυνήθιστοι θόρυβοι ή δυσλειτουργίες, πρέπει να 
διακόπτονται αμέσως όλες οι υπό εξέλιξη λειτουργίες και να ελέγχεται η προέλευση των εν λόγω 
ανωμαλιών. Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο, για την αποφυγή ζημιών που οφείλονται σε 

3.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 

3.1 Προετοιμασία για τη χρήση 

3.1.1 Αποσυσκευασία 
 

 
Κατά την παραλαβή του μηχανήματος είναι απαραίτητο να ελέγξετε ότι δεν έχει υποστεί ζημιές κατά 
τη μεταφορά. Σε αντίθετη περίπτωση: 
Α. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή. 
Β. Συντάξτε γραπτή αναφορά. 
Γ. Στείλτε ένα αντίγραφο αυτής: 

 Στην ασφαλιστική εταιρεία του μεταφορέα.  
 Στη μεταφορική εταιρεία.  
 Στον κατασκευαστή. 

 
 

Το μηχάνημα αποστέλλεται συσκευασμένο και στερεωμένο πάνω σε παλέτα και προστατευόμενο 
εξωτερικά από νάιλον ή κλειστό σε ξύλινο κιβώτιο (Εικόνα 11). Για τη μετακίνησή του 
χρησιμοποιείτε περονοφόρο ή ανυψωτικό μηχάνημα. 
 
Για τη στερέωσή του στην παλέτα έχουν αφαιρεθεί οι περιστρεφόμενοι τροχοί του μηχανήματος και 
έχουν χρησιμοποιηθεί οι οπές τους για τη στερέωση. Κατά την παραλαβή πρέπει να 
επανασυναρμολογήσετε τους τροχούς και μετά να προβείτε στην τοποθέτηση του μηχανήματος κοντά 
στη θέση λειτουργίας του και να το απελευθερώσετε από τη συσκευασία.  
Εκτός από το μηχάνημα, η συσκευασία περιλαμβάνει τα παρελκόμενα που προβλέπονται στην 
παραγγελία και τα συνοδευτικά τεχνικά έγγραφα. 

λανθασμένο έλεγχο, να επικοινωνήσετε με την Marchisio για κάθε ενδεχόμενη διευκρίνιση σχετικά. 



 

 

 
Σημ. Το υλικό που χρησιμοποιείται για τη συσκευασία δεν προκαλεί ιδιαίτερους περιβαλλοντικούς 
κινδύνους, αφού αποτελείται από: 

• Πολυαιθυλένιο - Μεμβράνη εξωτερικής επικάλυψης για την προστασία από τις καιρικές 
συνθήκες και μεμβράνη με φυσαλίδες αέρα για την προστασία από τις κρούσεις. 

• Πλαστικό - Διάφορες λεπτομέρειες της συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για την 
προστασία από τις κρούσεις. 
• Ξύλο - Μπλοκ στερέωσης των μηχανικών λεπτομερειών και κιβώτιο-περιέκτης. 

 
Συνιστάται οπωσδήποτε η χωριστή διάθεση των προϊόντων (διαφοροποιημένη συλλογή) σύμφωνα με 
τους κανονισμούς που ισχύουν για τη σωστή ανακύκλωση. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 11 - Τυπικό κιβώτιο συσκευασίας για το μηχάνημα 
 
 
 
 
 
3.1.2 Εγκατάσταση του μηχανήματος 

 
 
 
Πριν ξεκινήσει τις εργασίες εγκατάστασης του μηχανήματος, ο χειριστής πρέπει να βεβαιωθεί ότι έχει 
στη διάθεσή του τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εν λόγω εγκατάσταση. 
Είναι απαραίτητο να εξασφαλίσει τη σωστή τοποθέτηση του μηχανήματος για να έχει την εγγύηση της 
λειτουργίας. 
Το μηχάνημα που είναι τοποθετημένο σε περιστροφικούς τροχούς μπορεί να κινηθεί επίσης κατά 
λάθος, άρα είναι απαραίτητο να προσέχετε τις κινήσεις. 
 

 
Κατά τη μετακίνηση των φορτίων, οι χειριστές πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για να αποφεύγουν 
τις επικίνδυνες κινήσεις για τους ίδιους ή για τους άλλους. 

 



 

 

 
 
3.1.3 Περιβαλλοντικές συνθήκες λειτουργίας 

 
 
 

Το μηχάνημα και ο σχετικός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός έχουν σχεδιαστεί και 
κατασκευαστεί για να εγκατασταθούν σε περιβάλλον με βιομηχανικά χαρακτηριστικά και για να 
χρησιμοποιούνται μόνο σε εσωτερικούς χώρους όπου δεν μπορούν να εκτεθούν στις καιρικές 
συνθήκες. 
Διαφορετικές θερμοκρασίες μπορούν να είναι αποδεκτές για σύντομες περιόδους και οπωσδήποτε όχι 
κατά τη λειτουργία. Διαφορετικές τιμές υγρασίας μπορούν να είναι αποδεκτές για σύντομες περιόδους 
και οπωσδήποτε όχι κατά τη λειτουργία. Διαφορετικές θερμοκρασίες μπορούν να γίνουν δεκτές μόνο 
με την αντικατάσταση ορισμένων εξαρτημάτων του μηχανήματος. Εκτός αν υπάρχει διαφορετική 
συμβατική προδιαγραφή, εννοείται ότι το μηχάνημα μπορεί να λειτουργεί κανονικά μόνο στις 
ακόλουθες περιβαλλοντικές συνθήκες (Πίνακας 7). Περιβαλλοντικές συνθήκες διαφορετικές από 
εκείνες που προβλέπονται μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργίες ή θραύσεις αποτελώντας κίνδυνο 
για την υγεία του χειριστή και των εκτεθειμένων προσώπων. 
 
 
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΛΕΙΣΤΟ 

 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

> 10°C   < 40°C  

>5°C   < 60°C 

 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ 1000 μέτρα πάνω από την 

επιφάνεια της θάλασσας 

 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ Σχετ. υγρασία 50% στους 40°C

 
Πίνακας 7 - Περιβαλλοντικές συνθήκες λειτουργίας 



 

 

 
Μέσα ατομικής προστασίας 
 
 

Για τους χειριστές που είναι υπεύθυνοι για τη συναρμολόγηση του μηχανήματος 
 

Κατάλληλα ενδύματα Προστατευτικό κράνος 

Προστατευτικά γάντια Προστατευτικά υποδήματα 
Για τους χειριστές που είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία του μηχανήματος 

Κατάλληλα ενδύματα Προστατευτικά υποδήματα 
  

Προστατευτικά γάντια 
Για τους χειριστές που είναι υπεύθυνοι για τη συντήρηση του μηχανήματος 

Κατάλληλα ενδύματα 
Προστατευτικό κράνος 

Προστατευτικά γάντια  Προστατευτικά γυαλιά 
 

 
 

Πίνακας 8 - Μέσα ατομικής προστασίας 
 
 

Αυτός ο κατάλογος δεν περιέχει ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με τη διασφάλιση της 
σωματικής ακεραιότητας του χειριστή. Ο χειριστής θα πρέπει να συμπληρώσει τα υποχρεωτικά 
συστήματα ατομικής προστασίας που προβλέπονται από τον εργοδότη με ρούχα εργασίας (ανάλογα 
με τον τύπο του περιβάλλοντος και τη δραστηριότητα που ασκείται για την αποφυγή περιττών 
κινδύνων) που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των μέσων ατομικής προστασίας αλλά πρέπει να 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις εντολές του εργοδότη. 



 

 

 
Φωτισμός και κλιματισμός 

 
 
Για το περιβάλλον εγκατάστασης θα πρέπει να ακολουθήσετε τα κριτήρια φωτισμού που 

προβλέπονται από το πρότυπο (ISO 89953.89). 
Όλες οι εγκαταστάσεις όπου ασκείται εργασιακή δραστηριότητα πρέπει να διαθέτουν επαρκή φυσικό 
φωτισμό με τρόπο ώστε να είναι πάντα ορατά τα όργανα αναχαίτισης, χειρισμού, ελέγχου και 
έκτακτης ανάγκης. Ο εν λόγω φωτισμός πρέπει να συμπληρώνεται ενδεχομένως με τη βοήθεια 
τεχνητού φωτισμού. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να διατηρούνται στη διάθεση των εργαζομένων φορητές 
συσκευές φωτισμού, για χρήση σε περίπτωση ανάγκης. 
Σημ. Μην συνδέσετε τις βοηθητικές συσκευές φωτισμού στον ηλεκτρικό πίνακα του 
μηχανήματος. 
 
 
Για να διασφαλίζονται οι βέλτιστες συνθήκες υγιεινής για τους εργαζόμενους πρέπει να διασφαλίζεται 
η κατάλληλη ανανέωση του αέρα μέσω των ενδεδειγμένων συστημάτων κλιματισμού. Η θερμοκρασία 
στους χώρους εργασίας πρέπει να είναι κατάλληλη για τον ανθρώπινο οργανισμό κατά τη διάρκεια 
του χρόνου εργασίας, λαμβανομένων υπόψη των μεθόδων εργασίας και της σωματικής προσπάθειας 
που επιβάλλονται στους εργαζομένους. 
 
 

Ακουστική 
 
Το μηχάνημα πληροί τις τιμές ακουστικών εκπομπών του προτύπου. Οι έλεγχοι θορύβου 

διεξήχθησαν σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας του μηχανήματος με αυτόματο κύκλο σε ένα 
βιομηχανικό υπόστεγο με όργανα κλάσης 1 (IEC804) και έχουν καταγράψει τις ακόλουθες τιμές 
ακουστικής πίεσης (Πίνακας 9) που ανιχνεύτηκαν στη θέση όπου εργάζεται ο χειριστής. (Εικόνα 12). 
 

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ LpA dB[A] 
P1 70 

Πίνακας 9 - Επίπεδο ηχητικής πίεσης που ανιχνεύτηκε 

• LpA dB[A] = Επίπεδο εκπεμπόμενης ηχητικής πίεσης, σταθμισμένο με την καμπύλη Α και 
κατά μέσο όρο στο χρόνο. 

• P1 = Ανίχνευση πραγματοποιημένη στην ΠΙΟ ΘΟΡΥΒΩΔΗ ΘΕΣΗ (που 
συμπίπτει με τη θέση του χειριστή εφόσον καταστεί αναγκαία η περιφρούρηση) της ιδανικής 
περιμέτρου του μηχανήματος, χαραγμένης σε απόσταση 1 μέτρου από αυτό και σε ύψος 1,55 
m ± 0,075 m πάνω από το επίπεδο του δαπέδου. 



 

 

 

 
 

Εικόνα 12 - Θέση του χειριστή κατά τη διάρκεια της δοκιμής ανίχνευσης θορύβου 

Ο εργοδότης πρέπει να συμμορφώνεται με τα ακουστικά κριτήρια που προβλέπονται στο πρότυπο 
ούτως ώστε το επίπεδο ηχητικής πίεσης που παράγεται από το μηχάνημα (τα μηχανήματα) να μην 
υπερβαίνει την αποδεκτή τιμή των 80 dB (Πίνακας 10) εφόσον εγκατασταθεί σε ιδιαίτερες συνθήκες ή 
λόγω αλλαγών που συνέβησαν στο περιβάλλον. 
 

LpA dB[A] ΜΕΤΡΟ 
>80 Παροχή πληροφοριών στους εργαζομένους για τους κινδύνους και τα προληπτικά 

μέτρα, πέραν των περιοδικών επισκέψεων κατόπιν αιτήματός τους 
>85 Προληπτικές και περιοδικές επισκέψεις, διαθεσιμότητα μέσων ατομικής προστασίας
>90 Υποχρέωση χρήσης μέσων ατομικής προστασίας, περιορισμός της πρόσβασης 

 

Πίνακας 10 - Επίπεδο ηχητικής πίεσης και σχετικά μέτρα 

 

Εφόσον η δοκιμή, όπως προαναφέρθηκε, δείξει LpA dB[A] < 80, δεν είναι απαραίτητη η χρήση 
διατάξεων προστασίας της ακοής. Εντούτοις συνιστάται η χρήση τους εφόσον είναι απαραίτητο να 
επιθεωρείται το μηχάνημα κατά τη λειτουργία του για παρατεταμένο χρονικό διάστημα και εφόσον 
στο ίδιο περιβάλλον εγκατασταθούν πολλά μηχανήματα που λειτουργούν ταυτόχρονα. Σε αυτήν την 
περίπτωση, επισημαίνεται ότι ο χειριστής πρέπει να δίνει ακόμη μεγαλύτερη προσοχή εφόσον 
απουσιάζει μία από τις αισθήσεις αντίληψης του κινδύνου (ακρόαση). 
 

Κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς 
 

Όπως αναφέρεται στην ανάλυση των κινδύνων, το μηχάνημα δεν παρουσιάζει κινδύνους πυρκαγιάς. 
Ωστόσο πρέπει να υπαχθεί στη διαδικασία ανάλυσης με βάση το περιβάλλον και τους κανόνες που 
ρυθμίζουν την εν λόγω εφαρμογή. Το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με τρόπο ώστε να 
αποφεύγεται οποιοσδήποτε κίνδυνος πυρκαγιάς ή υπερθέρμανσης που προκαλείται από το ίδιο το 
μηχάνημα και από οποιονδήποτε κίνδυνο έκρηξης. Το εν λόγω μηχάνημα δεν πρέπει εντούτοις να 
λειτουργεί σε ζώνες που υπόκεινται σε κινδύνους πυρκαγιάς ή/και έκρηξης. Σημ. Το μηχάνημα δεν 
είναι πλήρως σχεδιασμένο για λειτουργία σε περιοχές με εύφλεκτα υγρά παντός τύπου. Ο 
κατασκευαστής δεν θεωρείται σε καμία περίπτωση υπεύθυνος για ενδεχόμενους κινδύνους που 
προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση από αυτήν την άποψη. 



 

 

 
 

Ηλεκτρική εγκατάσταση 
 
 
Η ηλεκτρική εγκατάσταση του μηχανήματος είναι σύμφωνη με τη δήλωση συμμόρφωσης που 
επισυνάπτεται στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα CEI, 
Νομοθετικό διάταγμα 186/68 και Νομοθετικό διάταγμα 46/90. 
Οι τυπικοί κινητήρες είναι σύμφωνοι με τα πρότυπα DIN/ISO IP 54. 
Όλες οι εργασίες που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο πρέπει να πραγματοποιούνται με το 
δίκτυο αποσυνδεδεμένο από την τάση από ειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό. 
Ο πίνακας, σύμφωνα με τα πρότυπα, είναι εξοπλισμένος με διακόπτη αποζεύξεως γραμμής που 
μπλοκάρεται αυτόματα. 

εγκατάστασης ενός ηλεκτρικού εξοπλισμού άλλου έργου ή άλλης κατασκευής σε σχέση με εκείνον 

 
Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση του χρήστη πρέπει να είναι σύμφωνη με τα πρότυπα CEI 
64.8 (CENELEC HD 384, IEC 364). Το κιβώτιο ακροδεκτών πρέπει να συνδεθεί με την εγκατάσταση 
του χρήστη λαμβάνοντας υπόψη τη μέγιστη κατανάλωση και πρέπει να ικανοποιούνται οι ακόλουθες 
απαιτήσεις: 

• Ισοδύναμη εγκατάσταση γείωσης. 
• Αυτόματες διατάξεις προστασίας που να είναι συντονισμένες με την ισοδύναμη εγκατάσταση 

με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αυτόματη διακοπή (διαφορική μαγνητοθερμική διάταξη 
30mA). 

• Τα ηλεκτρικά καλώδια που τροφοδοτούν τα εργαλεία και τις επεκτάσεις πρέπει να έχουν 
κατάλληλη επένδυση για να αντέχουν στη φθορά. 

• Οι φορητοί ηλεκτρικοί λαμπτήρες πρέπει να τροφοδοτούνται με τάση έως 25 Volt. 
 
 
 

3.1.4 Συνδέσεις για την εκκίνηση του μηχανήματος 
 
 

3.1.4.1 Ηλεκτρικές συνδέσεις 
 
 

Πριν εκτελέσετε τον έλεγχο επαληθεύστε ότι τα χαρακτηριστικά του δικτύου ηλεκτρικής 
τροφοδοσίας συμφωνούν με εκείνα που αναγράφονται στην πινακίδα του μηχανήματος και ότι 
υπάρχει το σύστημα γείωσης. 

 
1) Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της εγκατάστασης με το ηλεκτρικό δίκτυο. 

3.1.4.2 Υδραυλικές συνδέσεις 

Η Marchisio δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για τις ζημιές ή τα ατυχήματα που οφείλονται σε σφάλματα 

τον οποίο προμηθεύει η Marchisio. 



 

 

 
ΦΙΛΤΡΑ JOLLY 
 
 
Στις ακόλουθες εικόνες απεικονίζονται και αναγράφονται σε σχήματα οι σωστοί τρόποι για να 
πραγματοποιήσετε τις συναρμολογήσεις και τις συνδέσεις των σωλήνων για την απλή και τη διπλή 
διήθηση. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 13 - Συνδέσεις για την εκκίνηση των φίλτρων Jolly 
 
 

ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΑ 
 
 

Συνδέστε τους σωλήνες σύμφωνα με την Εικόνα 14· εισάγετε τη σακούλα ως εξής: 

• Ανοίξτε τον δακτύλιο (18, Εικόνα 10)· 
• Βγάλτε τον κάδο (14)· 
• Εισάγετε τη σακούλα και συνδέστε την στα άκρα (19). 

 

 
Πριν τοποθετήσετε τις σακούλες μέσα στο φίλτρο, πρέπει πρώτα να τις πλύνετε με χλιαρό τρεχούμενο 
νερό κι έπειτα να τις στεγνώσετε απλώνοντάς τις σε εξωτερικό χώρο. 



 

 

 

 
 
 
Εικόνα 14 - Συνδέσεις για την εκκίνηση των σακκόφιλτρων 

 
 
 
 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ 
 
 

Συνδέστε τους σωλήνες σύμφωνα με την Εικόνα 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 15 - Συνδέσεις για την εκκίνηση των συνδυασμένων φίλτρων 



 

 

 

3.1.4.3 Πνευματικές συνδέσεις  

Δεν προβλέπεται πνευματική σύνδεση. 

3.1.5 Συναρμολόγηση φίλτρου Jolly  

Επιλέξτε με βάση τον Πίνακα 11 τον τύπο του διηθητικού χαρτονιού που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΝΙΩΝ 
Τύπος 

χαρτονιού 
Χρήση Πίεση χρήσης 

(bar) 
Παραγωγή 

(L/h) 
Τυπολογία προϊόντος 

V.0 ΠΛΕΝΟΜΕΝΟ 4 720 ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΟΙΝΟΥΣ 
V.4 ΠΡΟΛΕΙΑΝΤΙΚΟ 3 680 ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΟΙΝΟΥΣ 
V.8 ΛΕΠΤΟ ΠΡΟΛΕΙΑΝΤΙΚΟ 2,5 650 ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΟΙΝΟΥΣ 

    ΓΙΑ ΟΙΝΟΥΣ 
V.12 2,5  500 ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ 

ΠΛΗΡΗ  
 

ΜΕΣΑΙΟ ΣΤΙΛΒΩΤΙΚΟ

   ΖΥΜΩΣΗ 
     ΓΙΑ 

V.16 ΣΤΙΛΒΩΤΙΚΟ 2  350 ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟ 
ΕΡΥΘΡΩΝ ΟΙΝΩΝ 

     ΓΙΑ 
V.18 ΠΡΟ-ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΟ 2  300 ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟ 

ΛΕΥΚΩΝ ΟΙΝΩΝ 
     ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 

V.20 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΟ 1,5  220 ΟΙΝΩΝ ΜΕ 
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ 

ΣΑΚΧΑΡΩΝ 
ΓΙΑ ΟΙΝΟΥΣ ΠΟΥ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ  
V.24 ΥΠΕΡ-ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΟ 1 120 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΘΟΥΝ 
ΓΙΑ ΔΙΗΘΗΣΗ  E2 ΠΡΟΛΕΙΑΝΤΙΚΟ 2,5 50 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

 
Πίνακας 11 - Διηθητικά χαρτόνια 



 

 

 

 
• Μην ξεκινάτε για κανέναν λόγο τις ακόλουθες εργασίες εάν το μηχάνημα είναι υπό τάση.
• Είναι υποχρεωτικό να πλένετε με νερό ή στιλβωτικό προϊόν τα χαρτόνια που θα πρέπει να 

εισαγάγετε στο φίλτρο. 
• Όταν πρέπει να προχωρήσετε στη διήθηση συγκεκριμένων προϊόντων (π.χ. ελαιόλαδο), 

θα πρέπει να ακολουθήσετε τα ακόλουθα σχήματα (ισχύουν για όλα τα χαρτόνια), αλλά 
φροντίστε να εισαγάγετε δύο χαρτόνια για κάθε πλάκα στη θέση του ενός. 

 
 
Για την αντικατάσταση των χαρτονιών, ενεργήστε ως εξής: 

1) Ξεσφίξτε τον σφόνδυλο (1, Εικόνα 16) από την κεντρική βίδα· 
2) Αντικαταστήστε τα διηθητικά χαρτόνια (2), και/ή τις ακριανές πλάκες (3), τις κεντρικές 

πλάκες (6), τα ακριανά παρεμβύσματα (4) ή/και τα κεντρικά παρεμβύσματα (5)· 
3) Πιέστε το σύνολο των πλακών και τα χαρτόνια και σφίξτε καλά τον σφόνδυλο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 16 - Συναρμολόγηση φίλτρου Jolly 



 

 

 
Απλή διήθηση 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 17 - Σχήμα συναρμολόγησης απλής διήθησης 
 

Διπλή διήθηση 
 
Με αυτό το σχήμα συναρμολόγησης, μπορείτε να εισάγετε δύο τύπους διηθητικών χαρτονιών: 
προλειαντικά και στιλβωτικά ή αποστειρωτικά· οι πρώτοι τύποι τοποθετούνται στην πλευρά εισόδου 
του προϊόντος και οι δεύτεροι στην πλευρά εξόδου του προϊόντος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Εικόνα 18 - Σχήμα συναρμολόγησης διπλής διήθησης 

Εισάγετε περιττό αριθμό κεντρικών πλακών 

Λείο μέρος 

Τραχύ μέρος 

Επίπεδη ακριανή πλάκα 

Επίπεδη ακριανή πλάκα 
Τάπα 

Έξοδος

Ανυψωμένη ακριανή πλάκα

Εισάγετε άρτιο αριθμό κεντρικών πλακών 

Ανυψωμένη ακριανή πλάκα

Κεντρική πλάκα διπλής διήθησης 

Ανυψωμένη ακριανή πλάκα 

Εισάγετε περιττό αριθμό 
κεντρικών πλακών

Λείο μέρος 
Έξοδος 

Τραχύ μέρος 

Τάπα 
Επίπεδη ακριανή πλάκα 



 

 

 
 
3.1.6 Συναρμολόγηση σακκόφιλτρου 

1) Ανοίξτε την ανακουφιστική βαλβίδα (2) για να αδειάσετε τυχόν υπολειπόμενη πίεση· 
2) Ξεβιδώστε τον δακτύλιο (1) του κάδου και βγάλτε τον κάδο από τη θέση του· 
3) Αντικαταστήστε τη σακούλα (3) ή/και το παρέμβυσμα (4) ή/και το φίλτρο (5)· 
4) Δέστε καλά τη σακούλα με τα ειδικά κορδόνια (6) όπως φαίνεται στην εικόνα A· 
5) Εισάγετε τον κάδο στη θέση του (7) και σφίξτε τον δακτύλιο (1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 19 - Συναρμολόγηση σακκόφιλτρου 



 

 

 
 
3.2 Οδηγίες χρήσης 

 

3.2.1 Φάση αρχικής επεξεργασίας  

3.2.1.1 Φίλτρο Jolly 

Εκκίνηση 

 

Αφού εκτελέσετε όλες τις εργασίες που αναφέρονται στο κεφάλαιο 3.1, μπορείτε να ξεκινήσετε τη 
διήθηση: 

1) Βγάλτε την τάπα (3, Εικόνα 8) και γεμίστε το σώμα της αντλίας με το προϊόν· έπειτα, κλείστε 
ξανά· 
2) Κλείστε τη βαλβίδα (1) περίπου κατά το ήμισυ· 
3) Τοποθετήστε τον διακόπτη ΑΝΤΛΙΑΣ (7) στο ON και ελέγξτε αν άναψε η λυχνία· 
4) Προβείτε στην εκκένωση του αέρα από το φίλτρο ανοίγοντας τη στρόφιγγα λήψης δείγματος 

(9) και περιμένετε μέχρι να εξάγεται μόνο προϊόν· έπειτα, κλείστε ξανά τη στρόφιγγα· 
5) Ελέγξτε την πίεση στο μανόμετρο (10) ενεργώντας στη βαλβίδα (1)· ρυθμίστε την πίεση στα 

0,3Bar. Ανάλογα με τα χαρτόνια που έχετε τοποθετήσει στο φίλτρο, ρυθμίστε την 
απαιτούμενη πίεση (βλ. 
Πίνακα 11). 

 
Όταν το φίλτρο είναι σε λειτουργία, ο χρήστης πρέπει μόνο να ελέγχει την πίεση στο μανόμετρο· αν 
αυτή μεταβάλλεται σημαντικά, επέμβετε στη βαλβίδα (1) πολύ αργά για να επαναφέρετε την 
επιθυμητή τιμή. 
 

 
• Μην θέτετε ποτέ την αντλία εκτός λειτουργίας κατά τη διήθηση. 
• Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αναρρόφησης έχει εξαερωθεί. 
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τα χαρτόνια περισσότερες από μία φορές, εκτός εάν τα 

χαρτόνια είναι πλενόμενου τύπου. 
 
 

Στάση 

• Θέστε τον διακόπτη ΑΝΤΛΙΑΣ στο OFF. 
• Περιμένετε λίγο και ξεσφίξτε τον σφόνδυλο (5) του κεντρικού άξονα· προσέξτε μήπως 

γεμίσει το δοχείο συλλογής σταγονιδίων, το οποίο θα πρέπει να αδειάσετε μέσω της ειδικής 
βαλβίδας· 

• Σ’ αυτό το σημείο, μπορείτε να αφαιρέσετε τα διηθητικά χαρτόνια. 



 

 

 
3.2.1.2 Σακκόφιλτρο 

 

Εκκίνηση 
 
Αφού εκτελέσετε όλες τις εργασίες που αναφέρονται στο κεφάλαιο 3.1, μπορείτε να ξεκινήσετε τη 
διήθηση: 

1) Βγάλτε την τάπα (3, Εικόνα 10) και γεμίστε το σώμα της αντλίας με το προϊόν· έπειτα, κλείστε 
ξανά· 
2) Τοποθετήστε τον διακόπτη ΑΝΤΛΙΑΣ (7) στο ON και ελέγξτε αν άναψε η λυχνία· 
3) Τοποθετήστε τη βαλβίδα (12) με τον μοχλό προς τον σωλήνα μετάγγισης (ΕΝΑΡΞΗ ΦΑΣΗΣ 

ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ)· 
4) Ανοίξτε την ανακουφιστική βαλβίδα (15) και περιμένετε να γεμίσει ο κάδος (14)· η πλήρωση 

θα ολοκληρωθεί όταν από τον σωλήνα εκροής αέρα (13) θα αρχίσει να εξάγεται μόνο προϊόν. 
Η πλήρωση διαρκεί περίπου ένα λεπτό· 

5) Κλείστε τη βαλβίδα και συνεχίστε τη μετάγγιση μέχρι από το ειδικό δοχείο (11) να εξάγεται 
καθαρό προϊόν (ΛΗΞΗ ΦΑΣΗΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ)· 

6) Όταν βεβαιωθείτε ότι το εξαγόμενο προϊόν είναι καθαρό, τοποθετήστε τη βαλβίδα στην 
κατεύθυνση του σωλήνα εξόδου (16) περιστρέφοντας τον μοχλό προς αυτόν τον σωλήνα· 

7) Ελέγξτε την τιμή στο μανόμετρο (10)· αυτή η τιμή δεν πρέπει αρχικά να είναι μεγαλύτερη από 
0,5 bar· για τη ρύθμιση της πίεσης, ενεργήστε στη βαλβίδα (17) πολύ αργά. 

 
Όταν το φίλτρο είναι σε λειτουργία, ο χρήστης πρέπει μόνο να ελέγχει την πίεση στο μανόμετρο· αν 
αυτή μεταβάλλεται σημαντικά, επέμβετε στη βαλβίδα (1) πολύ αργά για να επαναφέρετε την 
επιθυμητή τιμή. 
Είναι πολύ σημαντικό να προσθέτετε λίγη γη διατόμων στο κατάλληλο δοχείο για να παρατείνετε τον 
χρόνο της διήθησης. 
 

Στάση 

Για να σταματήσετε το μηχάνημα, ενεργήστε ως εξής: 

1) Θέστε τον διακόπτη της αντλίας στο OFF· 
2) Ανοίξτε την ανακουφιστική βαλβίδα· 
3) Αδειάστε τον κάδο κλείνοντας τη βαλβίδα· 
4) Αφαιρέστε από την αντλία τον σωλήνα παροχής και τοποθετήστε τον σε ένα δοχείο· 
5) Ανοίξτε ξανά τη βαλβίδα για να γίνει πλήρης εκκένωση. 

 
 
 
3.2.1.3 Συνδυασμένο φίλτρο 

 

Εκκίνηση 
 
Αφού εκτελέσετε όλες τις εργασίες που αναφέρονται στο κεφάλαιο 3.1, μπορείτε να ξεκινήσετε τη 
διήθηση (Εικόνα 8 και Εικόνα 10): 



 

 

 
1) Εκτελέστε τις φάσεις που περιγράφονται στο κεφάλαιο 3.2.1.2 μέχρι να ολοκληρωθεί η 
ΦΑΣΗ 

ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ· 
2) Περιστρέψτε τον μοχλό της βαλβίδας (12) προς το φίλτρο με τα χαρτόνια· 
3) Προβείτε στην εκκένωση του αέρα από το φίλτρο ανοίγοντας τη στρόφιγγα λήψης δείγματος 

(9) και περιμένετε μέχρι να εξάγεται μόνο προϊόν· έπειτα, κλείστε ξανά τη στρόφιγγα· 
4) Ελέγξτε την πίεση στα μανόμετρα (10) ενεργώντας στις βαλβίδες (1 και 17)· ρυθμίστε αργά 

την πίεση στα 0,3 Bar. 
 
Όταν το φίλτρο είναι σε λειτουργία, ο χρήστης πρέπει μόνο να ελέγχει την πίεση στο μανόμετρο· αν 
αυτή μεταβάλλεται σημαντικά, επέμβετε στη βαλβίδα (1) πολύ αργά για να επαναφέρετε την 
επιθυμητή τιμή. 
Είναι πολύ σημαντικό να προσθέτετε λίγη γη διατόμων στο κατάλληλο δοχείο για να παρατείνετε τον 
χρόνο της διήθησης. 
 
 

Στάση 
 
Για να σταματήσετε το μηχάνημα, ενεργήστε ως εξής: 

1) Θέστε τον διακόπτη της αντλίας στο OFF· 
2) Ανοίξτε την ανακουφιστική βαλβίδα (15)· 
3) Αδειάστε τον κάδο κλείνοντας τη βαλβίδα (17)· 
4) Αφαιρέστε από την αντλία τον σωλήνα παροχής και τοποθετήστε τον σε ένα δοχείο· 
5) Ανοίξτε ξανά τη βαλβίδα πολύ αργά· 
6) Ξεσφίξτε τον σφόνδυλο (5) από τον κεντρικό άξονα. Προσέξτε την πλήρωση της λεκάνης η 

οποία θα πρέπει να εκκενωθεί μέσω της ειδικής βαλβίδας· 
7) Αφαιρέστε τα χαρτόνια, ανοίξτε τον κάδο και αφαιρέστε τη σακούλα. 

 
 
3.2.2 Καθαρισμός του μηχανήματος 

 

 
• Το μηχάνημα δεν πρέπει να βρίσκεται υπό πίεση· θέστε τον γενικό διακόπτη στο OFF και 

αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας. 
• Να περιμένετε πάντα μερικά λεπτά από την απενεργοποίηση του μηχανήματος πριν 

επέμβετε. 
• Η αποστείρωση με ατμό στους 120°C είναι εφικτή μόνο για την έκδοση με πλάκες από 

TALCOPRENE. Για την έκδοση με πλάκες από MOPLEN πρέπει να πραγματοποιήσετε 
απολύμανση εν ψυχρώ. 

 



 

 

 
Καθημερινός καθαρισμός 

Στο τέλος της εργάσιμης μέρας, να πλένετε το μηχάνημα με νερό και μη τοξικό απορρυπαντικό.  

Περιοδικός καθαρισμός 

 

Να καθαρίζετε τουλάχιστον μία φορά τον μήνα με πεπιεσμένο αέρα τις σχάρες αερισμού των 
κινητήρων του μηχανήματος 
 
Τα μέρη του μηχανήματος που πρέπει να καθαρίζετε περιοδικά είναι η πτερωτή και το εσωτερικό 
μέρος του σώματος της αντλίας. Για την ηλεκτρική αντλία αυτοαναρροφητικής επιφάνειας, 
ακολουθήστε την Εικόνα 20· για την ομοαξονική ηλεκτρική αντλία ακολουθήστε την Εικόνα 21. 
Προχωρήστε ως εξής: 

1) Ξεβιδώστε τις βίδες (1) του σώματος της αντλίας· 
2) Καθαρίστε την πτερωτή (2) και το εσωτερικό μέρος του σώματος της αντλίας (3)· 
3) Εισάγετε το σώμα της αντλίας και σφίξτε τις βίδες. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 20 - Ηλεκτρική αντλία αυτοαναρροφητικής επιφάνειας 



 

 

 

 
 

 

Εικόνα 21 - Ομοαξονική ηλεκτρική αντλία 



 

 

3.2.3 Δυσχέρειες: αιτίες και διορθωτικά μέτρα 

Στη συνέχεια, αναφέρονται οι δυσχέρειες που θα μπορούσαν να διαπιστωθούν από τον 
χειριστή.  

ΦΙΛΤΡΑ JOLLY 
 

ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ 
ΦΙΛΤΡΑ JOLLY 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ 

Η ΦΟΡΑ 
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ 
ΑΝΤΛΙΑΣ ΕΧΕΙ 
ΑΝΤΙΣΤΡΑΦΕΙ 

- Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας περιστρέφεται με 
τη σωστή φορά, ελέγχοντας το βέλος που 
υπάρχει στο κάρτερ του ανεμιστήρα ψύξης. 
Κατά περίπτωση, αντιστρέψτε την ηλεκτρική 
φάση ή ενεργήστε στον επιλογέα του 
αντιστροφέα. 

Η ΠΤΕΡΩΤΗ ΤΗΣ 
ΑΝΤΛΙΑΣ ΕΙΝΑΙ 
ΛΕΡΩΜΕΝΗ 

- Αποσυναρμολογήστε το κάλυμμα του σώματος 
της αντλίας και καθαρίστε τόσο την πτερωτή 
όσο και το εσωτερικό του σώματος της αντλίας

Το σφίξιμο της δέσμης 
φίλτρων είναι χαλαρό 

Μέσω του σφονδύλου του κεντρικού άξονα 
σφίξτε καλύτερα τη δέσμη φίλτρων 

ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ 
ΣΤΑΓΟΝΟΠΟΙΗΣΗ  
ΤΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ  
ΔΙΗΘΗΣΗΣ 

Το στρώμα διήθησης δεν 
είναι κατάλληλο για τα 

παρεμβύσματα 
που έχουν τοποθετηθεί 

Αντικαταστήστε το στρώμα διήθησης ή τα 
παρεμβύσματα 

ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΕΝ 
ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΙ ΤΗΝ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ 
ΠΙΕΣΗ 

Τα χαρτόνια διήθησης δεν 
είναι κατάλληλα για τον τύπο 

του προϊόντος προς 
επεξεργασία 

Συμβουλευτείτε ξανά τον πίνακα των χαρτονιών 
και αντικαταστήστε τα με βάση το προϊόν προς 
επεξεργασία 

Συμβουλευτείτε ξανά τον πίνακα των χαρτονιών 
και αντικαταστήστε τα με βάση το προϊόν προς 
επεξεργασία. 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΞΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

Τα χαρτόνια διήθησης δεν 
είναι κατάλληλα (είναι 
στενά) για τον τύπο του 

προϊόντος προς επεξεργασία Συμβουλευτείτε ξανά τον πίνακα των χαρτονιών 
και ενεργήστε στον ρυθμιστή πίεσης για να 
διατηρήσετε την τιμή στα όρια με βάση το 
προϊόν προς επεξεργασία. 

Η ΠΙΕΣΗ ΔΕΝ 
ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ 

Τα χαρτόνια διήθησης δεν 
είναι κατάλληλα για τον τύπο 

του προϊόντος προς 
επεξεργασία 

Συμβουλευτείτε ξανά τον πίνακα των χαρτονιών 
και αντικαταστήστε τα με βάση το προϊόν προς 
επεξεργασία. 

Συμβουλευτείτε ξανά τον πίνακα των χαρτονιών 
και αντικαταστήστε τα με βάση το προϊόν προς 
επεξεργασία. 

Τα χαρτόνια διήθησης 
φθείρονται λόγω της πολύ 

υψηλής πίεσης 
Συμβουλευτείτε ξανά τον πίνακα των χαρτονιών 
και ενεργήστε στον ρυθμιστή πίεσης για να 
διατηρήσετε την τιμή στα όρια με βάση το 
προϊόν προς επεξεργασία. 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΤΗΣ 
ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΜΕ 
ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΤΟ 
ΠΡΟΪΟΝ ΑΡΧΙΖΕΙ 
ΝΑ ΒΓΑΙΝΕΙ 
ΛΕΡΩΜΕΝΟ 

Υπάρχει αέρας στο κύκλωμα 
διήθησης 

Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις των σωλήνων είναι 
σωστές. Επανεκκινήστε την αντλία 
προχωρώντας σε νέα πλήρωση του σώματος της 
αντλίας. 

ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ 
ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΑ 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ  
ΜΕΤΡΑ 

Λείπει ειδικό φίλτρο (γη 
διατόμων) 

Προσθέστε γη διατόμων στη λεκάνη ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΤΟ 
ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΒΓΑΙΝΕΙ 
ΚΑΘΑΡΟ 

Η σακούλα δεν έχει 
τοποθετηθεί σωστά 

Τοποθετήστε ξανά τη σακούλα 

ΤΟ ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΟ Λανθασμένο κλείσιμο κάδου Βεβαιωθείτε ότι είναι καλά στερεωμένος ο 



 

 

ΣΤΑΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΚΑΔΟ 

Φθαρμένο παρέμβυσμα 
βάσης κάδου 

δακτύλιος κλεισίματος 
Ελέγξτε το παρέμβυσμα και, αν χρειάζεται, 
αντικαταστήστε το 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΤΗΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΤΟ 
ΠΡΟΪΟΝ ΑΡΧΙΖΕΙ 
ΝΑ ΒΓΑΙΝΕΙ 
ΛΕΡΩΜΕΝΟ 

Υπάρχει αέρας στη διήθηση Επαναλάβετε τη φάση μετάγγισης και αφήστε να 
διαρκέσει τουλάχιστον 4-5 λεπτά 

 
 

ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ 
ΦΙΛΤΡΑ 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ 

Η φορά περιστροφής της 
αντλίας έχει αντιστραφεί 

Τοποθετήστε ξανά τη σακούλα 

Το σώμα της αντλίας έχει 
αποσυνδεθεί και έχει 
διεισδύσει αέρας 

Επανεκκινήστε την αντλία προχωρώντας σε νέα 
πλήρωση του σώματος της αντλίας 

Η ΑΝΤΛΙΑ ΔΕΝ 
ΑΝΑΡΡΟΦΑ 

Η πτερωτή της αντλίας είναι 
λερωμένη 

Αποσυναρμολογήστε το κάλυμμα του σώματος 
της αντλίας και καθαρίστε τόσο την πτερωτή 
όσο και το εσωτερικό του σώματος της αντλίας 

Αέρας στο κύκλωμα Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις των σωλήνων είναι
σωστές 
Επανεκκινήστε την αντλία προχωρώντας σε νέα 
πλήρωση του σώματος της αντλίας 

Η ΑΝΤΛΙΑ ΔΕΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ 
ΠΙΕΣΗ 

Η πτερωτή της αντλίας είναι 
λερωμένη 

Αποσυναρμολογήστε το κάλυμμα του σώματος 
της αντλίας και καθαρίστε τόσο την πτερωτή 
όσο και το εσωτερικό του σώματος της αντλίας 

 
Πίνακας 12 - Δυσχέρειες 

 
 
 



 

 

3.3 Συντήρηση του μηχανήματος 
 
 

Η συντήρηση είναι μια πολύ ευαίσθητη φάση της διαδικασίας. Γι’ αυτό συνιστάται να 
διαβάσετε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες για να αποφύγετε οποιονδήποτε κίνδυνο τόσο για τον 
χειριστή όσο και για το ίδιο το μηχάνημα. 
 

 
• Όποτε καθίστανται απαραίτητες επεμβάσεις συντήρησης (τακτικής ή έκτακτης) είναι 
απαραίτητο το μηχάνημα να μην είναι υπό τάση. Θέτετε το γενικό διακόπτη στο off και 
αποσυνδέετε το βύσμα τροφοδοσίας. 

Να περιμένετε πάντα μερικά λεπτά από την απενεργοποίηση του μηχανήματος πριν επέμβετε.
• Κατά τη διάρκεια της συντήρησης, να τοποθετείτε μια κατάλληλη πινακίδα στον ηλεκτρικό 
πίνακα και στο μηχάνημα για να επισημάνετε την κατάσταση του «σταματημένου 
μηχανήματος». 
• Χρησιμοποιήστε τα μέσα ατομικής προστασίας κατά τη συντήρηση σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.1.3. 
• Σε περίπτωση συντήρησης των εξαρτημάτων σε μεγάλο ύψος, χρησιμοποιείτε κατάλληλες 
διατάξεις όπως σκάλες, πλατφόρμες, κ.λπ. κατάλληλων διαστάσεων και σε κατάλληλη θέση. 

 
 
Η ασφάλεια και η σωστή λειτουργία του μηχανήματος εξαρτώνται, πέρα από την ορθή χρήση του, από 
την προγραμματισμένη συντήρηση. Η εν λόγω συντήρηση αποτελείται βασικά από ορισμένες 
εργασίες που πρέπει να εκτελούνται τακτικά για να είναι αποτελεσματικές: 

 
 Περιοδικοί έλεγχοι. 
 Αντικατάσταση ενδεχόμενων αναλώσιμων. 

 
 
Συνεπώς είναι σημαντικό να διατηρείτε ενημερωμένο ένα βιβλίο με τις διάφορες συντηρήσεις που 
πραγματοποιούνται, το οποίο προορίζεται για το υπεύθυνο προσωπικό, στο οποίο αναφέρονται οι 
έλεγχοι και οι τροποποιήσεις που εκτελέστηκαν και οι ενδεχόμενες ανεπάρκειες που διαπιστώθηκαν. 
Ενδεχομένως είναι δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη οι εν λόγω συντηρήσεις στο «Δελτίο 
συντηρήσεων» που βρίσκεται στο τέλος αυτής της παραγράφου. 
 
Είναι απαραίτητο να ελέγχονται περιοδικά τα ακόλουθα κατασκευαστικά στοιχεία: 

• Έλεγχος της λειτουργικότητας των πλήκτρων διακοπής έκτακτης ανάγκης. 
• Έλεγχος του σφιξίματος των μπουλονιών του πλαισίου και της δομής. 
• Έλεγχος του σφιξίματος των μπουλονιών του φορείου. 
• Έλεγχος του σφιξίματος των συνδέσεων γείωσης. 



 

 

 
Στην εγκατάσταση υπάρχουν εξαρτήματα που λόγω της συγκεκριμένης λειτουργίας τους 

υπόκεινται σε φθορά. Συνιστάται στο τέλος της περιόδου να πραγματοποιείται ενδελεχής έλεγχος 
(στατικός και δυναμικός) για την αξιολόγηση της αντικατάστασής τους. 

 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Για όλες τις άλλες εργασίες συντήρησης που δεν καλύπτονται στο παρόν εγχειρίδιο είναι απαραίτητο 
να επικοινωνήσετε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Marchisio. 



 

 

 
Δελτίο συντηρήσεων 
 

Στοιχείο του μηχανήματος Ημερομηνία Τύπος επέμβασης (τακτική / 

έκτακτη) 
Σημειώσεις 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

 

3.4 Διάθεση του μηχανήματος 
 
 

Οι εθνικοί και κοινοτικοί κανονισμοί επιβάλλουν συγκεκριμένες διαδικασίες για τη διάθεση των 
βιομηχανικών αποβλήτων με το Νομοθετικό Διάταγμα αριθ. 22 της 05/02/1997 το οποίο μεταφέρει τις 
οδηγίες 91/156/ΕΟΚ περί στερεών αποβλήτων, 91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα και 
94/62/ΕΟΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας. Έχετε υπόψη σας ότι το μηχάνημα 
στο τέλος της διάρκειας ζωής του πρέπει να διατεθεί ως βιομηχανικό απόβλητο και ως εκ τούτου η 
συλλογή, διαλογή, μεταφορά, επεξεργασία και αποθήκευση των αποβλήτων πρέπει να 
πραγματοποιηθούν στο έδαφος, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς που αναφέρονται στην 
οδηγία 75/442/ΕΟΚ και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις της. 
Τα λάδια (λιπαντικά λάδια ή/και γράσα κ.λπ.) που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του κύκλου 
εργασίας του μηχανήματος ή/και για τη συντήρησή του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την 
οδηγία 75/439/ΕΟΚ, που επιβάλλει σε κάθε επιχείρηση που απορρίπτει τα μεταχειρισμένα λάδια να 
κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την απόρριψη ή την αποθήκευση 
των μεταχειρισμένων λαδιών και των καταλοίπων τους. Υπενθυμίζεται ότι βάσει του Π.Δ. αριθ. 691 
της 23/08/1982 είναι υποχρεωτικό να απευθύνεστε στην κοινοπραξία μεταχειρισμένων λαδιών. 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

Α. ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
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ΑΝΑΦ
.  

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΤ .  

1 001A ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ D.50 1 

2 002A 002B ΑΚΡΙΑΝΗ ΠΛΑΚΑ ΜOPLEΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΚΡΙΑΝΗ 
ΠΛΑΚΑ ΝORYL ΕΙΣΟΔΟΥ 

1  
1 

3 003A ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΑ MOPLEN 20 

 003B ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΑ NORYL 20 
4 CU4A ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ sp4 40 
5 005Α ΑΚΡΙΑΝΗ ΠΛΑΚΑ MOPLEN ΕΞΟΔΟΥ 1 

 005Β ΑΚΡΙΑΝΗ ΠΛΑΚΑ NORYL ΕΞΟΔΟΥ 1 
6 006Α ΑΚΡΙΑΝΟ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ sp2 2 
7 C07A ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΠΛΑΚΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ 1 
8 008Α ΑΤΕΡΜΟΝΑΣ ΚΟΧΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΡΑΒΔΟΥ 1 
9 009A ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΒΙΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΡΑΒΔΟΥ 1 
10 010A ΣΦΟΝΔΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΡΑΒΔΟΥ 1 

11 011Α ΡΟΔΕΛΑ D18 1 
12 012A ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΡΑΒΔΟΙ JOLLY 5 10 20 2 

 012D ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΡΑΒΔΟΙ JOLLY 30 40 2 
13 013A ΑΝΤΙΤΡΙΒΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΡΑΒΔΟΥ 1 
14 014A ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΩΝ 
1 

15 015A 015D ΛΕΚΑΝΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΩΝ JOLLY 5 10 20 
ΛΕΚΑΝΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΩΝ JOLLY 30 40 

1  
1 

16 016A ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΤΡΟΧΟΣ  4 
17 017A ΣΚΕΛΕΤΟΣ JOLLY 5 10 20 2 
18 018D ΣΚΕΛΕΤΟΣ JOLLY 30 40 2 

19 019A ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ JES 5 1 

 019B ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ JES 8 1 
 019C ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ EP-MIΝI 1 

20 020A ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ JES 1 
21 021Β ΡΑΚΟΡ ΤΑΠΑΣ 3 
22  O-RING 122 4 

23 023A ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ D.20 2 
24 024A ΣΩΛΗΝΑΣ RETIΡLAS D.20 ΕΙΣΟΔΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ 1 

25 025B ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ D.20  1 
25 026B ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 1 
27 027A ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΛΑΚΑ 1 
28 028A ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΗΣ ΡΑΒΔΟΥ M12 2 
29 029A ΡΟΔΕΛΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΗΣ ΡΑΒΔΟΥ D.12 2 

30 030A ΜΑΣΤΟΣ 1"" 3/4 2 

31 031Α ΤΑΠΑ ΕΞΟΔΟΥ-ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΔΙΠΛΗ ΔΙΗΘΗΣΗ 1 

32 032Α ΡΑΚΟΡ ΛΗΨΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 2 
33  ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ D.20 3 
34 034Α ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΡΑΒΔΟΥ 1 
35 035Α ΒΡΑΧΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΕΥΞΗΣ BY-PASS 1 
36 036Α ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ D.10 Ό BY-PASS 1 
37 037Α ΟΠΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ BY-PASS 1 
38 038Α ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΚΡΑΣ ΖΕΥΞΗΣ 1 
39 039Α ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ BY-PASS 1 
40 040Α  1 
41 041Α ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ D.20 BY-PASS 1 

42 042Α ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΩΛΗΝΑ D.10 BY-PASS 1 

43 043Α ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ BY-PASS 1 
44 044Α ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ  4 
45 045Α ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 1 
46 046Α ΩΣΤΙΚΟ ΕΔΡΑΝΟ 1 
47 047Α ΠΑΞΙΜΑΔΙ Μ16 1 
43 048Α ΡΟΔΕΛΑ 1 
49 049Α ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΡΑΒΔΟΥ 1 
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ΑΝΑΦ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤ. 
1 001A ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΑΕΡΑ 1 
2 002A ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΑΕΡΑ 1 
3 003A ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΔΟΥ 1 
4 004A ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 1 
5 005A ΚΑΔΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ S3 1 
 005B ΚΑΔΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ S6 1 
6 006A 1 
 006B 1 
 006C 1 
7 007A ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ 1 
8 008A ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ S3 1 
 008Β ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ S6 1 
9 009Α ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΙΑΤΡΗΤΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ 2 
10 010A ΒΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ 1 
11 011A ΒΑΛΒΙΔΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 1 
12 012A ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ D.20 ΜΕ 

ΚΑΜΠΥΛΗ 1 
13 013A ΤΡΟΧΟΣ D.50 ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ 4 
14 014A ΠΛΑΚΑ ΑΝΤΛΙΑΣ 1 
15 015A ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ D.20 

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 1 
16 016A ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΜΑΣΤΟΣ 1'"'3/4 ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 1 
17 017A ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ MF 1 
 017B ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ EP-MINI 1 

18 010A ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΜΑΣΤΟΣ 1"" 3/4 ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 1 
19 013A ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΩΛΗΝΑ D.20 ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ 1 
20 020A ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ D.20 DIR ΕΞΟΔΟΥ 

ΑΝΤΛΙΑΣ 1 
21 021Β ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΩΛΗΝΑ D.20 ΕΙΣΟΔΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ 1 
22   1 
23 023A ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ D.20 ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ 1 
24 024A ΒΑΛΒΙΔΑ AΤ ΕΞΟΔΟΥ ΔΙΗΘΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 
25 025A ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ D.20 ΕΞΟΔΟΥ ΔΙΗΘΗΜΕΝΟΥ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 
26 026A ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΔΟΥ 1 
27 027A ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΚΑΔΟΥ 1 

ΣΑΚΟΥΛΑ Marchisio 1
ΣΑΚΟΥΛΑ Marchisio 2

ΣΑΚΟΥΛΑ Marchisio 3



 

 

Β. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
ΕΜΕΙΣ Η 
THE MANUFACTURER 

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ: 
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE INDUSTRIAL PRODUCT: 

 
MACHINERY: ΦΙΛΤΡΑ ΠΛΑΚΩΝ JOLLY 20x20 
(περιγραφή) 

ΜΟΝΤΕΛΟ: 
MODEL : Mini, 10, 20, 30, 40 
(κωδικός) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 
CONSTRUCTION NUMBER: 
(έτος - εντολή - θέση) 

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 
DATE OF MANUFACTORING: 

ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 
HAVE BEEN PRODUCED IN COMPLIANCE WITH THE FOLLOWING ESSENTIAL REQUIREMENTS: 

ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΟΔΗΓΙΑ ΕΟΚ 06/42 (Μηχανήματα) 
ECC DIRECTIVE 98/37 (MACHINERY) 
ΟΔΗΓΙΑ ΕΟΚ 73/23 + 93/68 [και μεταγενέστερες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις] (χαμηλή τάση) 
ECC DIRECTIVE 73/23 (LVD) AND SUBSEQUENT AMENDMENTS 
ΟΔΗΓΙΑ ΕΟΚ 89/336 + 92/31 + 93/68 [και μεταγενέστερες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις] (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) 
ECC DIRECTIVE 89/336 (EMC) AND SUBSEQUENT AMENDMENTS 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Προεδρικό Διάταγμα αριθ. 459 της 24/07/1996 
Τυπικός νόμος του Κοινοβουλίου αριθ. 791 της 18/10/1977 [και μεταγενέστερες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις] 
Νομοθετικό Διάταγμα της κυβέρνησης αριθ. 615 της 12/11/1996. 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
AND HAVE BEEN CONSULTED THE FOLLOWING ARMONIZED STANDARDS: 
 

UNI EN 292-1:1992 EN 292-1:1991 Ασφάλεια μηχανών — Βασικές έννοιες, γενικές αρχές σχεδιασμού - Ορολογία, βασική μεθοδολογία 
UNI EN 292-2:1992 EN 292-2:1991 Ασφάλεια μηχανών — Βασικές έννοιες, γενικές αρχές σχεδιασμού - Τεχνικές προδιαγραφές και αρχές 
UNI EN 294:1993 EN 294:1992 Ασφάλεια μηχανών — Αποστάσεις ασφαλείας για την παρεμπόδιση της προσέγγισης των άνω άκρων στις ζώνες κινδύνου 
UNI EN 349:1994 EN 349:1993 Ασφάλεια μηχανών — Ελάχιστα διάκενα προς αποφυγή σύνθλιψης μερών του ανθρώπινου σώματος 
UNI EN 418:1994 EN 418:1992 Ασφάλεια μηχανών — Εξοπλισμοί στάσης έκτακτης ανάγκης, λειτουργικές απόψεις - Αρχές σχεδιασμού 
UNI EN 846:1996 EN 846:1996 Ασφάλεια μηχανών — Οπτικά σήματα κινδύνου 
UNI EN 953:2000 EN 953:2000 Ασφάλεια μηχανών — Προφυλακτήρες, γενικές απαιτήσεις για τον σχεδιασμό και την κατασκευή σταθερών και κινητών 

προφυλακτήρων. 
UNI EN 954-1:1998 EN 954-1:1996 Ασφάλεια μηχανών — Εξαρτήματα ασφάλειας των συστημάτων ελέγχου - Γενικές αρχές σχεδιασμού 
UNI EN 982:1997 EN 982:1996 Ασφάλεια μηχανών — Απαιτήσεις ασφάλειας για συστήματα και τα εξαρτήματά τους για υδραυλικές και πνευματικές 

μεταδόσεις — Υδραυλική 
UNI EN 999:1998 EN 999:1998 Ασφάλεια μηχανών — Τοποθέτηση εξοπλισμού προστασίας ανάλογα με τις ταχύτητες προσέγγισης μερών του σώματος 
UNI EN 1050:1998 EN 1050:1996 Ασφάλεια μηχανών — Αρχές αξιολόγησης των κινδύνων 
UNI EN 1088:1995 EN 1088:1995 Ασφάλεια μηχανών — Διατάξεις ενδομανδάλωσης συνδεδεμένες με τους προφυλακτήρες— Αρχές σχεδιασμού και επιλογής 
CEI EN 60204-1:1998 EN 60204-1:1998 Ασφάλεια μηχανών — Ηλεκτρικός εξοπλισμός των μηχανημάτων - Μέρος1: γενικοί κανόνες 
EN 50100-1:1994 EN 50100-1:1994 Ασφάλεια μηχανών — Ηλεκτροευαίσθητοι εξοπλισμοί ασφάλειας, Μέρος 1 γενικές απαιτήσεις 
UNI EN 1037:1995 EN 1037:1995 Ασφάλεια μηχανών — Πρόληψη της ακούσιας εκκίνησης 

 

Εκδόθηκε στις: 
DATE OF ISSUE 
(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) LEGAL REPRESENTATIVE  

(ονοματεπώνυμο) 
--/--/----  
 

F.lli MARCHISIO & C. S.p.A   
Via Mazzini, 28 18026 Pieve di Teco (IM) 
Τηλ. ++39 0183 36237 Φαξ 0183 36038   
Διαδίκτυο: http://www.fratellimarchisio.com

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της MARCHISIO s.p.a.




