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1.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
1.1  Κεντρικός διακόπτης IG 
 
 

 

Ο κεντρικός ∆ιακόπτης IG βρίσκεται στ’ αριστερά 
του εµπρόσθιου καλύµµατος της πρέσσας.  
Έχει δύο θέσεις λειτουργίας: 
          Θέση ON – Εκκίνηση πρέσσας 
          Θέση OFF – Απενεργοποίηση της πρέσσας 
 
Ο κεντρικός διακόπτης πρέπει να είναι στη θέση OFF 
οπωσδήποτε: 
  κατά την καθαριότητα, τον έλεγχο και τη συντή- 
      ρηση 
  Πριν κάθε επέµβαση στο µηχάνηµα, κάτω από το  
      καπάκι και µεταξύ τυµπάνου και συµπιεστή. 

 
 
1.2   Περιγραφή του πίνακα χειρισµού 
 

 
 

  Όργανο Πίεσης 
 
Το όργανο της πίεσης µετράει και δείχνει την πίεση στο εσωτερικό του τυµπάνου. Η 
µονάδα µέτρησης είναι το bar. 
 

  STOP Εκτάκτου ∆ιακοπής (S3) 
 
Το κόκκινο µπουτόν STOP στον πίνακα χειρισµού χρησιµοποιείται για άµεση 
ακινητοποίηση του µηχανήµατος σε περίπτωση κινδύνου. Πατώντας το το µηχάνηµα 
σταµατά κάθε λειτουργία ακαριαία. 
 

 

 
Ποτέ µη χρησιµοποιείτε το STOP για κανονική διακοπή της 
λειτουργίας του. 
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 ∆ιακόπτες ON / OFF (S1 / S2) 
 
Οι διακόπτες S1 και S2 χρησιµοποιούνται για την εκκίνηση και την παύση του 
µηχανήµατος. Οι διακόπτες είναι φωτιζόµενοι µε χρωµατιστή φωτεινή σήµανση: 
             ∆ιακόπτης S1: (-) πράσινος   εκκίνηση ελέγχου 
             ∆ιακόπτης S2: (Ο) κόκκινος   παύση ελέγχου 
 
 

  Αριθµητικοί διακόπτες για την επιλογή του προγράµµατος 0-5 
 
Στην αυτόµατη λειτουργία, ο χρήστης, µπορεί να επιλέξει µεταξύ πέντε 
προγραµµάτων εργασίας. Τα ενσωµατωµένα προγράµµατα είναι προϊόντα 
πολύχρονης εµπειρίας και αφορούν διάφορους τύπους σταφυλιών. Τα προγράµµατα 
είναι στάνταρ από το εργοστάσιο. 
Για λεπτοµερείς οδηγίες βλέπε κεφ. 2.4.1 Περιγραφή προγραµµάτων. 
 
 

  ∆ιακόπτες χειροκίνητης λειτουργίας της πρέσσας 
 
Στη χειροκίνητη λειτουργία, ο χρήστης, εκκινεί και παύει µια συγκεκριµένη 
λειτουργία πατώντας το αντίστοιχο διακόπτη (περιστροφή τυµπάνου, συµπιεστής, 
αντλία κενού ON/OFF). 
Για λεπτοµερείς οδηγίες βλέπε κεφ. 2.3  Χειροκίνητη λειτουργία. 
 
 

  Φωτεινές ενδείξεις LED των διακοπτών 
 
Οι φωτεινές ενδείξεις των LED των διακοπτών είναι αναµµένες όταν η αντίστοιχη 
του διακόπτη λειτουργία εκτελείται: 

• Συµπίεση ή αύξηση της πίεσης – Συµπιεστής σε λειτουργία 
• Αναρρόφηση ή µείωση πίεσης – Αντλία κενού σε λειτουργία 
• Περιστροφή τυµπάνου – Κινητήρας περιστροφής σε λειτουργία 
• Λειτουργία προγράµµατος (1 έως 5) 

 
Οι φωτεινές ενδείξεις των LED των διακοπτών αναβοσβήνουν: 

• Όταν ένα πρόγραµµα έχει σταµατήσει: Ένα πρόγραµµα που έχει 
σταµατήσει µπορεί να συνεχίσει η λειτουργία του πατώντας το 
διακόπτη κάτω από το LED που αναβοσβήνει 

• Όταν υπάρχει κατάσταση αναµονής ολοκλήρωσης κάποιας 
λειτουργίας – Ολοκλήρωση της υποπίεσης πριν την εκκίνηση της 
περιστροφής. 
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1.3   Εσωτερικά χειριστήρια 
 

 

Επιτρέπεται η χρήση χειροκίνητων εντολών µόνον όταν ο 
πίνακας χειρισµού δεν ανταποκρίνεται και υπάρχει ήδη µία 
διεργασία σε εξέλιξη µέσα στην πρέσσα που πρέπει να 
ολοκληρωθεί. Μόνο εξειδικευµένο άτοµο επιτρέπεται να 
χρησιµοποιήσει τα εσωτερικά χειριστήρια. 

 
Οι διακόπτες των εσωτερικών χειρισµών βρίσκονται στον ηλεκτρικό πίνακα πίσω 
από το εµπρόσθιο κάλυµµα της πρέσσας. 
Οι εσωτερικοί χειρισµοί έχουν νόηµα µόνο για να ολοκληρωθεί µία διεργασία που 
εξελίσσεται και ο πίνακας χειρισµού δεν αποκρίνεται. 
 

 
 
Ο αριστερός διακόπτης (1) έχει δύο θέσεις δηλαδή κανονική λειτουργία  ( ) και 
θέση λειτουργίας service ( ) της πρέσσας. 
Ο µεσσαίος διακόπτης (2) και ο δεξιός (3) είναι στιγµιαίοι. Ο δεξιός διακόπτης  
χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία πίεσης και υποπίεσης, ο δε µεσσαίος για την 
περιστροφή του τυµπάνου. 
 
Ο αυτοµατισµός επιτρέπει µόνο την αριστερόστροφη περιστροφή του τυµπάνου 
(φορά αντίθετη των δεικτών του ωρολογιού) 
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2.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥΣ 
 
2.1  Τρόπος λειτουργίας 
 
O αυτοµατισµός επιτρέπει δύο τρόπους λειτουργίας: 
  Χειροκίνητη λειτουργία 
  Αυτόµατη λειτουργία 
 
Στη χειροκίνητη λειτουργία, ο χρήστης, εκκινεί και παύει µια συγκεκριµένη 
λειτουργία πατώντας το αντίστοιχο διακόπτη (περιστροφή τυµπάνου, συµπιεστής, 
αντλία κενού ON/OFF). 
 
Στην αυτόµατη λειτουργία, ο χρήστης, µπορεί να επιλέξει µεταξύ πέντε 
προγραµµάτων εργασίας. Τα προγράµµατα είναι στάνταρ από το εργοστάσιο. 
 
 
 
2.2  Εκκινώντας το µηχάνηµα 
 
1   Συνδέστε την πρέσσα 
2   Φέρτε τον κεντρικό διακόπτη IG στη θέση ΟΝ 
3   Πιέστε τον πράσινο διακόπτη (S1) για να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο. 
 
Όταν ο έλεγχος είναι ενεργοποιηµένος ο διακόπτης είναι φωτισµένος πράσινος. 
 
 
2.3  Χειροκίνητη λειτουργία 
 
Στη χειροκίνητη λειτουργία, ο χρήστης, εκκινεί και παύει µια συγκεκριµένη 
λειτουργία πατώντας το αντίστοιχο διακόπτη του πίνακα ελέγχου. 

 
Οι φωτεινές ενδείξεις LED πάνω από τους διακόπτες πληροφορούν το χρήστη για τη 
λειτουργία που εκτελείται εκείνη τη στιγµή. 
Για περισσότερες λεπτοµέρειες βλέπε κεφ. 1.2  Περιγραφή του πίνακα χειρισµού – 
Φωτεινές ενδείξεις LED διακοπτών χειριστηρίου. 
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2.4  Αυτόµατη λειτουργία 
 
2.4.1  Περιγραφή προγραµµάτων 
 
Οι αυτοµατισµοί της πρέσσας εγγυώνται οµαλή και καθαρή εργασία µε την 
πνευµατική πρέσσα. Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει µεταξύ πέντε διαφορετικών 
προγραµµάτων συµπίεσης. 
 
Σε περίπτωση διακοπής του κυκλώµατος, αποσύνδεση ή πέρασµα σε χειροκίνητη 
λειτουργία κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός προγράµµατος, ο χρήστης µπορεί να 
συνεχίσει τη λειτουργία του προγράµµατος αφού επανεκκινήσει την πρέσσα. 
 
Προγράµµατα συµπίεσης (PRG 1,2,3,4,5) 
 
Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει µεταξύ πέντε τυποποιηµένων προγραµµάτων 
συµπίεσης. Τα ενσωµατωµένα προγράµµατα είναι προϊόντα πολύχρονης εµπειρίας 
και αφορούν διάφορους τύπους σταφυλιών. Τα προγράµµατα είναι τυποποιηµένα από 
το εργοστάσιο. Τα προγράµµατα είναι βασικά προτεινόµενα για τους ακόλουθους 
τύπους συµπίεσης: 
 
Πρόγραµµα PRG 1: µαλακή συµπίεση, ζυµωµένες ρώγες. 
Πρόγραµµα PRG 2: ήπια συµπίεση ρωγών ή ιζηµάτων. 
Πρόγραµµα PRG 3: σκληρή συµπίεση ρωγών ή ιζηµάτων. 
Πρόγραµµα PRG 4: πολύ σκληρή συµπίεση ρωγών ή ιζηµάτων. 
Πρόγραµµα PRG 5: συµπηρωµατική συµπίεση. 
 
Τα προγράµµατα αποτελούνται από διάφορες φάσεις: 
        Τα Προγράµµατα PRG 1,2,3 και 4  αποτελούνται από 4 φάσεις  
         Το Πρόγραµµα PRG 5 (συµπληρωµατική πίεση) αποτελείται από µία φάση. 
 
Κάθε πρόγραµµα χαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες παραµέτρους: 
 Τιµή πίεσης (p):                                        0.0 – 1.5 bar 
 Συνολικός χρόνος φάσης (tf):                    0 – 40 λεπτά 
 Χρόνος παραµονής σε πίεση (tp):             1 – 7 λεπτά  
 Χρόνος ανάπαυσης (tr):                             0.1 – 3.0 λεπτά 

 
Πίνακας παραµέτρων – βλέπε κεφ. 3 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  
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2.4.2   Προγραµµατισµός 
 
Πιέζοντας το αντίστοιχο διακόπτη (αριθµητικοί διακόπτες 1 έως 5 στον πίνακα 
χειρισµού) επιλέγουµε το επιθυµητό πρόγραµµα. Το φωτεινό LED πάνω από τον 
επιλεχθέντα διακόπτη ανάβει. Το πρόγραµµα συµπίεσης εκκινείται: 
 

 
 
 

 
Θέση τυµπάνου κατά τη 
διάρκεια της αρχικής 

συµπίεσης 

Αρχική συµπίεση: 
 
Σαν πρώτο βήµα, η µεµβράνη λόγω υποπίεσης κολλάει στα 
τοιχώµατα του τυµπάνου (υποπίεση, η φωτεινή ένδειξη πάνω 
από το διακόπτη είναι αναµµένη). Στη συνέχεια το τύµπανο 
περιστρέφεται κατά ¼ (90ο) (η φωτεινή ένδειξη πάνω από το 
διακόπτη είναι αναµµένη) σε θέση αρχικής συµπίεσης. Ο 
συµπιεστής εκκινείται (η φωτεινή ένδειξη πάνω από το 
διακόπτη είναι αναµµένη). 
Η αρχική συµπίεση δηµιουργείται µε την ελάχιστη πίεση. Η 
µαλακή πίεση της µεµβράνης σπρώχνει αργά τον αέρα έξω 
από το τύµπανο. Λόγω της θέσης του τυµπάνου ο αέρας 
µπορεί να εξέλθει από το διάτρητο µισό του τυµπάνου ή µέσω 
των αυλών αποστράγγισης που είναι επάνω. Αυτό 
προφυλάσσει το πέρασµα του αέρα µέσα από τη µάζα των 
σταφυλιών µειώνοντας την οξείδωση. 

 
Θέση τυµπάνου κατά τη 
διάρκεια της συµπίεσης 

Συµπίεση: 
 
Όταν ολοκληρωθεί η αρχική συµπίεση, το τύµπανο 
περιστρέφεται στη θέση συµπίεσης (Το µισό του διάτρητου 
τµήµατος του τυµπάνου είναι στον πυθµένα). Η συµπίεση 
ορίζεται σύµφωνα µε το προεπιλεγµένο πρόγραµµα. 
Ο συµπιεστής διατηρεί την επιθυµητή πίεση (εκκινείται και 
παύει αυτόµατα). 

 
Θέση τυµπάνου κατά τη 
διάρκεια της υποπίεσης 

Υποπίεση – Μεµβράνη αναρροφηµένη στα τοιχώµατα 
 
Μετά την πάροδο του χρόνου tp το τύµπανο περιστρέφεται 
κατά 180ο ώστε το διάτρητο τµήµα του να είναι στην άνω 
θέση. Τότε εκκινείται η αντλία κενού. 
Η συµπιεσµένη µάζα βαθµιαία ξεκολλά από το τύµπανο. 

 
Θέση τυµπάνου κατά τη 
διάρκεια της ηρεµίας 

Ανάπαυση 
 
Όταν τελειώσει η υποπίεση, η περιστροφή του τυµπάνου για 
ανάπαυση της µάζας ξεκινά. Μετά την πάροδο του χρόνου 
ανάπαυσης  tr  το τύµπανο περιστρέφεται σε θέση αρχικής 
συµπίεσης ξεκινώντας έναν νέο κύκλο... 
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Η επανάληψη των κύκλων συνεχίζεται έως την πάροδο του συνολικού χρόνου tf 
οπότε ξεκινά αυτόµατα η επόµενη φάση και συνεχίζεται η συµπίεση σύµφωνα µε τις 
παραµέτρους της φάσης. 
 
Οι φωτεινές ενδείξεις LED πάνω από τους διακόπτες πληροφορούν το χρήστη για 
τη λειτουργία που εκτελείται εκείνη τη στιγµή (περιστροφή, υποπίεση, συµπίεση). 
Για περισσότερες λεπτοµέρειες βλέπε κεφ. 1.2 Περιγραφή πίνακα ελέγχου – Φωτεινές 
ενδείξεις LED πάνω από τους διακόπτες στον πίνακα ελέγχου. 
 
 
2.4.3   ∆ιαδικασίες κατά την εκτέλεση προγράµµατος συµπίεσης 
 
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός προγράµµατος, ο χρήστης µπορεί: 
 

 Να διακόψει προσωρινά το πρόγραµµα συµπίεσης 
Πιέστε το αριθµητικό πλήκτρο του προγράµµατος που εκτελείται. Το αντίστοιχο 
LED αρχίζει να αναβοσβήνει. Κατά τη διάρκεια της διακοπής ο χρήστης 
µπορείτε να ενεργοποιήσετε την περιστροφή, συµπίεση ή υποπίεση πιέζοντας 
τον αντίστοιχο διακόπτη χειροκίνητης λειτουργίας. 
Μετά τη «χειροκίνητη επέµβαση» πιέστε ξανά το αριθµητικό πλήκτρο του 
διακεκοµµένου προγράµµατος του οποίου η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει. Το 
πρόγραµµα συνεχίζει τη λειτουργία του από το σηµείο που διακόπηκε.  

  
 Πρόωρος τερµατισµός προγράµµατος συµπίεσης 
Πιέστε το αριθµητικό πλήκτρο του προγράµµατος που εκτελείται. Το αντίστοιχο 
LED αρχίζει να αναβοσβήνει. Πιέζοντας το πλήκτρο   το πρόγραµµα 
τερµατίζεται. ∆εν είναι πλέον δυνατή η συνέχισή του. 

  
 Σβήσιµο του πιεστηρίου 

• Πιέζοντας το κόκκινο πλήκτρο (S2) στον πίνακα ελέγχου σβήνει το 
µηχάνηµα. 

• Φέρνοντας στη θέση OFF το γενικό διακόπτη IG 
• Ενεργοποιώντας το STOP της χορδής ασφαλείας. 
• Πατώντας το S3 STOP εκτάκτου διακοπής. 

 
      Μετά την επανεκκίνηση του πιεστηρίου το πρόγραµµα συµπίεσης ξεκινάει 
από το σηµείο που διακόπηκε. 
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3.   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 
 
Τα προγράµµατα είναι βασικά προτεινόµενα για τους ακόλουθους τύπους συµπίεσης: 
 
Πρόγραµµα PRG 1: µαλακή συµπίεση, ζυµωµένες ρώγες. 
Πρόγραµµα PRG 2: ήπια συµπίεση ρωγών ή ιζηµάτων. 
Πρόγραµµα PRG 3: σκληρή συµπίεση ρωγών ή ιζηµάτων. 
Πρόγραµµα PRG 4: πολύ σκληρή συµπίεση ρωγών ή ιζηµάτων. 
Πρόγραµµα PRG 5: συµπληρωµατική συµπίεση. 
 
3.1  Παράµετροι προγραµµάτων 
 

PRG 1 Πίεση 
(p) 

Χρόνος Φάσης 
(tf) 

Χρόνος 
Συµπίεσης (tp) 

Χρόνος ανά-
παυσης (tr) 

Φάση 1 0,2  bar 20 λεπτά 2 λεπτά 1,0 λεπτό 
Φάση 2 0,5  bar 20 λεπτά 4 λεπτά 1,0 λεπτό 
Φάση 3 0,9  bar 20 λεπτά 5 λεπτά 1,5 λεπτό 
Φάση 4 1,4  bar 30 λεπτά 6 λεπτά 1,5 λεπτό 
 

PRG 2 Πίεση 
(p) 

Χρόνος Φάσης 
(tf) 

Χρόνος 
Συµπίεσης (tp) 

Χρόνος ανά-
παυσης (tr) 

Φάση 1 0,2  bar 20 λεπτά 3 λεπτά 1,5 λεπτό 
Φάση 2 0,5  bar 30 λεπτά 5 λεπτά 1,0 λεπτό 
Φάση 3 1,0  bar 30 λεπτά 5 λεπτά 1,5 λεπτό 
Φάση 4 1,5  bar 30 λεπτά 6 λεπτά 2,0 λεπτά 
 

PRG 3 Πίεση 
(p) 

Χρόνος Φάσης 
(tf) 

Χρόνος 
Συµπίεσης (tp) 

Χρόνος ανά-
παυσης (tr) 

Φάση 1 0,2  bar 30 λεπτά 3 λεπτά 1,5 λεπτό 
Φάση 2 0,6  bar 30 λεπτά 5 λεπτά 1,5 λεπτό 
Φάση 3 1,0  bar 30 λεπτά 6 λεπτά 2,0 λεπτά 
Φάση 4 1,5  bar 40 λεπτά 6 λεπτά 2,5 λεπτά 
 

PRG 4 Πίεση 
(p) 

Χρόνος Φάσης 
(tf) 

Χρόνος 
Συµπίεσης (tp) 

Χρόνος ανά-
παυσης (tr) 

Φάση 1 0,2  bar 40 λεπτά 4 λεπτά 1,0 λεπτό 
Φάση 2 0,6  bar 40 λεπτά 5 λεπτά 1,5 λεπτό 
Φάση 3 1,0  bar 40 λεπτά 6 λεπτά 2,0 λεπτά 
Φάση 4 1,5  bar 40 λεπτά 7 λεπτά 3,0 λεπτά 
 

PRG 3 Πίεση 
(p) 

Χρόνος Φάσης 
(tf) 

Χρόνος 
Συµπίεσης (tp) 

Χρόνος ανά-
παυσης (tr) 

Φάση 1 1,5  bar 20 λεπτά 6 λεπτά 1,5 λεπτό 
Φάση 2 / / / / 
Φάση 3 / / / / 
Φάση 4 / / / / 
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