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ΕΠΙΣΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 

 

Αγαπεηέ πειάηε, 

 

Θέινπκε λα ζαο ελεκεξψζνπκε φηη ν εμνπιηζκφο πνπ θαιχπηεηαη απφ ην παξφλ εγρεηξίδην 

έρεη ζρεδηαζηεί, θαηαζθεπαζηεί θαη δνθηκαζηεί ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην Πξνεδξηθφ 

Γηάηαγκα αξ. 459 ηεο 24
εο

 Ηνπιίνπ 1996, ην νπνίν ελζσκαηψλεη ηηο Δπξσπατθέο Οδεγίεο 

ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα 89/392/ΔΟΚ, 91/368/ΔΟΚ, 93/44/ΔΟΚ, 93/68/ΔΟΚ θαη ζχκθσλα 

κε φζα πξνβιέπνληαη ζηα πξφηππα UNI EN 292 κέξε Η θαη ΗΗ θαη UNI EN 294. 

Με ην παξφλ εγρεηξίδην ζθνπφο καο είλαη λα αλαθέξνπκε ηηο πεξηγξαθέο ησλ ελνηήησλ πνπ 

ην απαξηίδνπλ, ηηο δηαζηαζηνινγηθέο θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηηο δηαδηθαζίεο ρξήζεο θαη 

ηηο δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο. 

ηε ζπλέρεηα, αλαθέξεηαη ην πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο, φπσο απαηηείηαη απφ ηελ νδεγία 

89/392/ΔΚ Παξάξηεκα II κέξνο A. 

Θέινπκε λα επηβεβαηψζνπκε φηη ν εμνπιηζκφο δελ παξνπζηάδεη θίλδπλν γηα ην ρεηξηζηή, κε 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ρξεζηκνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο παξερφκελεο νδεγίεο, ελζσκαηψλεηαη 

ζε έλα κεράλεκα ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ πιεξνί ηελ νδεγία 89/392/ΔΟΚ θαη ππφ ηνπο 

εμήο φξνπο: 

 λα δηαηεξεζνχλ άζηθηα ηα εγθαηεζηεκέλα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο, 

 λα δηαηεξεζνχλ ελεξγέο νη δηαηάμεηο αζθαιείαο, 

 λα δνζνχλ ζηνπο ρεηξηζηέο νη εηδηθέο νδεγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ 

εγρεηξίδην, 

 λα εθηεινχληαη νη πεξηνδηθέο ζπληεξήζεηο θαη λα ειέγρεηαη ε θαηάζηαζε 

ζπληήξεζεο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ φζνλ αθνξά ηε θζνξά θαη ηηο 

δεκηέο,  

 ν εμνπιηζκφο λα ρξεζηκνπνηείηαη εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ παξακέηξσλ 

ιεηηνπξγίαο θαη κε ηα κεραλήκαηα γηα ηα νπνία έρεη ζρεδηαζηεί θαη 

θαηαζθεπαζηεί, 

 

αο επραξηζηνχκε γηα ηελ πξνηίκεζε πνπ καο δείμαηε θαη ζαο επρφκαζηε κηα παξαγσγηθή 

εξγαζία. 

Τπογπαθή 

 

Οη πεξηγξαθέο θαη νη εηθφλεο πνπ ππάξρνπλ ζε απηήλ ηελ ηεθκεξίσζε λννχληαη σο κε 

δεζκεπηηθέο. 

Γελ επηηξέπνληαη ε νιηθή ή κεξηθή αλαπαξαγσγή, θαη ε θνηλνπνίεζε ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ 

απηνχ ρσξίο ηε ξεηή 

εμνπζηνδφηεζε ηνπ ζπληάθηε. 

Οη ελδερφκελεο παξαβηάζεηο ζα δηψθνληαη κε ηνπο ηξφπνπο θαη ζηνπο ρξφλνπο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν. 

Όια ηα νλφκαηα θαη ηα εκπνξηθά ζήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ εγρεηξίδην είλαη 

ηδηνθηεζία ησλ αληίζηνηρσλ θαηαζθεπαζηψλ. 
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1.0 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ 
 

Σν παξφλ εγρεηξίδην έρεη ζπληαρζεί γηα ηελ παξνρή ελφο εχθνινπ θαη ζαθνχο νδεγνχ 

γηα ηνπο εγθαηαζηάηεο, ηνπο ρεηξηζηέο θαη ηνπο ππεπζχλνπο γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ 

κεραλήκαηνο. 

πληζηάηαη λα δηαβάζεηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο πξηλ μεθηλήζεηε γηα πξψηε θνξά 

νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα. 

Παξφιν πνπ ζπληάρζεθε κε ηε κέγηζηε επηκέιεηα, ην παξφλ εγρεηξίδην δελ κπνξεί λα 

ππνθαηαζηήζεη πιήξσο ηελ εκπεηξία ηνπ ρξήζηε, ε νπνία πξέπεη ζπλεπψο λα είλαη θαηάιιειε 

γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ.  

Οη νδεγίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ δελ ππνθαζηζηνχλ, ζπκπιεξψλνπλ ή ηξνπνπνηνχλ ηνπο 

θαλφλεο, λφκνπο ή/θαη απνθάζεηο πνπ ηζρχνπλ ζηνλ ηφπν φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ν εμνπιηζκφο. 

Απαγνξεχεηαη θάζε αλαπαξαγσγή, πξνζαξκνγή ή κεηάθξαζε ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ ρσξίο 

πξνεγνχκελε γξαπηή ζπγθαηάζεζε, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην 

λφκν πεξί πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ.  

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ δελ δεζκεχνπλ ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη 

κπνξνχλ λα κεηαβιεζνχλ ρσξίο πξνεηδνπνίεζε ζηηο κειινληηθέο πξνκήζεηεο. 

Ζ TEM, γηα ιφγνπο ζπλερνχο βειηίσζεο ησλ πξντφλησλ ηεο, δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 

ηξνπνπνηεί αλά πάζα ζηηγκή ην πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ ρσξίο ηελ ππνρξέσζε 

λα αλαθέξεη απηέο ηηο ηξνπνπνηήζεηο ή/θαη ελεκεξψζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ εγρεηξηδίσλ 

κεραλεκάησλ ή/θαη εγθαηαζηάζεσλ. 

Δλδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ κεραλήκαηνο ζα δηαβηβάδνληαη ζηνλ 

πειάηε. 

Ζ TEM ζα δέρεηαη επραξίζησο νπνηαδήπνηε πξφηαζε ηνπ Πειάηε θαηάιιειε γηα ηε βειηίσζε 

ηνπ κεραλήκαηνο θαη ζα αμηνινγεί ηελ ελδερφκελε πινπνίεζή ηεο. 

 

 

1.1 Ειςαγωγι ςτο παρακάτω εγχειρίδιο 
 

εκαζία ηνπ εγρεηξηδίνπ 

 

1) Σν εγρεηξίδην νδεγηψλ ρξήζεο ζεσξείηαη αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ πξντφληνο. 

2) Οδεγφο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ηε ιεηηνπξγία, ηηο ξπζκίζεηο, ηε ζπληήξεζε θαη ηε 

δηάζεζε ηνπ κεραλήκαηνο. 

 

 

Φύιαμε ηνπ εγρεηξηδίνπ 

 

1) Σν εγρεηξίδην νδεγηψλ ρξήζεο πξέπεη λα ζεσξείηαη αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ 

κεραλήκαηνο θαη λα θπιάζζεηαη κέρξη ηελ απνζπλαξκνιφγεζή ηνπ. 

2) Υξεζηκνπνηείηε ην εγρεηξίδην κε ηξφπν ψζηε λα κελ θαηαζηξέθεηε νιφθιεξν ή 

κέξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ. 

3) Μελ αθαηξείηε ή απνζπάηε γηα θαλέλα ιφγν ηκήκαηα ηνπ εγρεηξηδίνπ. 

4) Φπιάζζεηε ην εγρεηξίδην ζε πξνζηαηεπφκελν, ζηεγλφ θαη εππξφζηην κέξνο. 

5) ε πεξίπησζε απψιεηαο ή θζνξάο ηνπ, δεηήζηε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ηνλ 

αληηπξφζσπν έλα δεχηεξν αληίγξαθν, δηεπθξηλίδνληαο ην είδνο ηνπ κεραλήκαηνο, 

ηνλ αξηζκφ κεηξψνπ θαη ην έηνο θαηαζθεπήο. 

6) ε πεξίπησζε πψιεζεο, εθκίζζσζεο, εθρψξεζεο ηεο ρξήζεο ή ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο ηνπ κεραλήκαηνο, νη νδεγίεο πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη ζε απηφ. 
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Υξήζε ηνπ εγρεηξηδίνπ 

 

 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ γηα ηηο νπνίεο πξννξίδεηαη ην κεράλεκα, ν 

ρεηξηζηήο πξέπεη λα έρεη δηαβάζεη πιήξσο θαη θαηαλνήζεη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζην παξφλ εγρεηξίδην, δίλνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο δηαηάμεηο αζθαιείαο, ζηνπο θηλδχλνπο 

απφ ηελ ερνξχπαλζε θαη ζηνπο γεληθνχο θαλφλεο πξφιεςεο αηπρεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ηηο δηεζλείο νδεγίεο θαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 

Σν παξφλ εγρεηξίδην νξίδεηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηεο κε ελδείμεηο θαη πεξηγξαθέο πνπ 

είλαη αληρλεχζηκεο κέζσ ηνπ δείθηε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ. 

 

εκ. Όιεο νη εηθφλεο πνπ βξίζθνληαη ζην παξφλ εγρεηξίδην είλαη ακηγψο ελδεηθηηθέο. Ο 

θαηαζθεπαζηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θάλεη ηξνπνπνηήζεηο ζηα κεραλήκαηα ρσξίο λα 

ελεκεξψζεη ηηο εηθφλεο. 

 

 

1.2 Διλωςθ παραλαβισ και ανάγνωςθσ του εγχειριδίου 
 

Ο αγνξαζηήο πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη θάζε ηκήκα ηεο «Γήισζεο παξαιαβήο θαη 

αλάγλσζεο ηνπ εγρεηξηδίνπ» ζην θχιιν πνπ επηζπλάπηεηαη ζην παξφλ εγρεηξίδην γηα ηελ 

εγγχεζε ηνπ κεραλήκαηνο ε νπνία ζα ηεζεί ζε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηηκνινγίνπ. 

Πξέπεη λα επηζέζεη ηε ζθξαγίδα ηεο Δηαηξείαο θαη ηελ ππνγξαθή ελφο λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

Έλα αληίγξαθν ηνπ ελ ιφγσ εληχπνπ πξέπεη λα απνζηαιεί κέζσ θαμ (++39 - (0)55 - 80.71.293), 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (ζε κνξθή pdf) ζηελ TEM (tem@tem.it) ή κέζσ ηαρπδξνκείνπ 

(TEM - Via Cimabue, 4-6 - 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI)) εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ 

παξάδνζε ηνπ κεραλήκαηνο.  

 

Ζ κε επηζηξνθή ηνπ εγγξάθνπ εληφο ηεο αλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο ή ε κεξηθή ζπκπιήξσζε 

απηνχ απνηειεί απηφκαηε δήισζε ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ εγρεηξηδίνπ θαη ηεο πιήξνπο θαη 

πξνζεθηηθήο αλάγλσζήο ηνπ, απαιιάζζνληαο ηελ TEM απφ θάζε επζχλε ζρεηηθά κε απηφ. 

 

 

1.3 ιμανςθ «CE» 
 

Γηα ηελ εγγχεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ εμνπιηζκνχ πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο γηα ηα 

Μεραλήκαηα 89/392/ΔΟΚ θαη ησλ κεηαγελέζηεξσλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπνζεηείηαη ε ζήκαλζε 

CE φπσο αλαθέξεηαη ζην πλεκκέλν III ηνπ ΠΓ 459/96.  

Πνηέ κελ αθαηξείηε ηε ζήκαλζε απφ ηελ αξρηθή ζέζε πνπ έρεη επηιεγεί απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή.  

Μελ ηξνπνπνηείηε ή παξαπνηείηε ηα αλαγξαθφκελα ηερληθά δεδνκέλα. 

Μελ θαζαξίδεηε ηε ζήκαλζε κε ακβιεία αληηθείκελα (π.ρ.: ζηδεξέληεο βνχξηζεο), γηα λα κελ 

θζαξνχλ ηα δεδνκέλα πνπ αλαγξάθνληαη. 

Αλ ε ζήκαλζε θαηαζηξέθεηαη κε ηε ρξήζε ή δελ είλαη πιένλ επαλάγλσζηε, αθφκε θαη ζε έλα 

κφλν απφ ηα δεδνκέλα ηεο, ζπληζηάηαη λα δεηήζεηε άιιε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή αλαθέξνληαο 

ηα δεδνκέλα πνπ πεξηέρνληαη ζηηο παξνχζεο νδεγίεο. Εφόςον θ διλωςθ ςυμμόρφωςθσ που 
επιςυνάπτεται ςτο παρόν εγχειρίδιο δεν υπάρχει ι ζχει χακεί, μπορείτε να ηθτιςετε ζνα 
αντίγραφο ςτα γραφεία μασ αναφζροντασ τον αρικμό μθτρϊου του μθχανιματοσ που 
υπάρχει ςτθ ςιμανςθ CE πάνω ςτο μθχάνθμα. 

mailto:tem@tem.it
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πλεκκέλε ζην παξφλ εγρεηξίδην βξίζθεηαη ε «Γήισζε ζπκκφξθσζεο CE». 

 
Δηθόλα 1 - Γήισζε ζπκκόξθσζεο ηνπνζεηεκέλε ζην κεράλεκα 

 

1.4 Εγγφθςθ 
 

Σν κεράλεκα ή ηα κεραλήκαηα παξέρνληαη κε ηελ εγγχεζε ηεο TEM γηα 24 κήλεο απφ ηελ 

εκεξνκελία απνζηνιήο (εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ δειηίνπ απνζηνιήο). 

 

Αθνχ παξέιζεη ε πεξίνδνο ησλ 24 κελψλ απφ ηε ζηηγκή ηεο απνζηνιήο, ε εγγχεζε ιήγεη θαη νη 

ελδερφκελεο επηζθεπέο, αληηθαηαζηάζεηο ή ηερληθή ππνζηήξημε ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κε 

πιήξε ρξέσζε ησλ δαπαλψλ, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ηηκνιφγηά καο. 

 

Ζ εγγχεζε δελ θαιχπηεη φια ηα γπάιηλα ηκήκαηα, ηηο ρεηξνιαβέο, ηηο αζθάιεηεο, ηα 

δηαθνζκεηηθά κέξε θαη ηα αθαηξνχκελα κέξε πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πιαζηηθά πιηθά, 

θαζψο θαη ηα εμαξηήκαηα θαη θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία φπσο κηθξνδηαθφπηεο, 

ειεθηξνβαιβίδεο θ.ιπ. 

 

Ζ εγγχεζε επηπιένλ δελ θαιχπηεη ηηο δεκηέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ιαζξνρεηξία ή επεκβάζεηο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ πξνζσπηθφ εθηφο ηεο ΣΔΜ ή κε εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηήλ. 

 

Ζ εγγχεζε ηεο TEM παξέρεη ζηνλ πειάηε ην δηθαίσκα αληηθαηάζηαζεο, ην ζπληνκφηεξν 

δπλαηφ, ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ ή εμαξηεκάησλ πνπ είλαη ειαηησκαηηθά ιφγσ θαθήο 

πνηφηεηαο θαηαζθεπήο. 

 

Δμαηξνχληαη απφ ηελ εγγχεζε νη απνδεκηψζεηο γηα δεκίεο ή δηαθνπέο ζηελ παξαγσγή. Σα 

έμνδα κεηαθνξάο απφ θαη πξνο ην εξγνζηάζηφ καο ζην TAVARNELLE VAL DI PESA, νη 

ηεισλεηαθνί δαζκνί, ηα έμνδα εηζαγσγψλ/ εμαγσγψλ θαη νπνηνζδήπνηε άιινο θφξνο ή δαπάλε 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξάδνζε ζην εξγνζηάζηφ καο εμαξηεκάησλ, θαηαζθεπαζηηθψλ 

ζηνηρείσλ ή ηνπ κεραλήκαηνο (ησλ κεραλεκάησλ) γηα ηελ εγγχεζε θαη κε ηελ επηζηξνθή ζηνλ 

πξννξηζκφ βαξχλνπλ ηνλ πειάηε. 

 

Δμαηξνχληαη απφ ηελ εγγχεζε ηα αλαιψζηκα πιηθά, φπσο ηα ιηπαληηθά θαη ηα πιηθά πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηνλ θαζαξηζκφ, ηα πιηθά ή ηα εμαξηήκαηα πνπ ππφθεηληαη ζε θζνξά θαη φζα 

έρνπλ ππνζηεί δεκηά ιφγσ ιαλζαζκέλεο ζπληήξεζεο ηνπ κεραλήκαηνο. 

 

Ο θαηαζθεπαζηήο επηθπιάζζεηαη λα επηζθεπάδεη ή λα αληηθαζηζηά ελδερφκελα ειαηησκαηηθά 

εμαξηήκαηα θαηά ηε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα. 

 

Ζ εγγχεζε δελ θαιχπηεη ηα εμαξηήκαηα πνπ έρνπλ ππνζηεί δεκηά ιφγσ ηεο κεηαθνξάο, ηηο 

βιάβεο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ θαθή ή ιαλζαζκέλε εγθαηάζηαζε ή ζπληήξεζε, ηε 

ιαλζαζκέλε ειεθηξηθή ή πλεπκαηηθή ηξνθνδνζία, ηελ ακέιεηα, ηελ απξνζεμία ή ηε 

ιαλζαζκέλε ρξήζε θαη ζε θάζε πεξίπησζε ηε ρξήζε πνπ δελ είλαη ζχκθσλε κε ηηο νδεγίεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην εγρεηξίδην νδεγηψλ ρξήζεο. 
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Ζ παξνχζα εγγχεζε δελ ζα ηζρχεη γηα ειαηηψκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ αθαηάιιειε ή 

αλεπαξθή ζπληήξεζε, κε εμνπζηνδνηεκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ή ρξήζε εθηφο ησλ πξνδηαγξαθψλ 

πνπ έρνπλ νξηζηεί γηα ην ελ ιφγσ κεράλεκα. 

 

Ζ εγγχεζε αθπξψλεηαη ζε πεξίπησζε κε ξεηψο εμνπζηνδνηεκέλσλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή 

ηξνπνπνηήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην κεράλεκα. 

 

Ζ ιαζξνρεηξία, ε κε εμνπζηνδνηεκέλε αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ ηνπ κεραλήκαηνο θαη ε 

ρξήζε αλαιψζηκσλ δηαθνξεηηθψλ απφ εθείλα πνπ πξνβιέπνληαη θαη αλαθέξνληαη ζην 

εγρεηξίδην ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ θίλδπλν αηπρήκαηνο θαη απαιιάζζνπλ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή απφ ηελ αζηηθή θαη πνηληθή επζχλε. 

 

Ο θαηαζθεπαζηήο ζεσξείηαη επίζεο απαιιαγκέλνο απφ θάζε επζχλε γηα αηπρήκαηα πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ζπκβνχλ ζηνπο ρεηξηζηέο σο απνηέιεζκα ειηγκψλ πνπ δελ πξνβιέπνληαη ή 

ζπληζηψληαη απφ ην παξφλ εγρεηξίδην. 

 

Δμαηξνχληαη απφ ηελ εγγχεζε νη απνδεκηψζεηο γηα δεκίεο ή δηαθνπέο ζηελ παξαγσγή. 

 

εκ. Γελ ππάξρεη άιιε ξεηή ή ζησπεξή εγγχεζε. 

 

 

1.5 Παραπομπζσ 
 

Καηαζθεπαζηήο 

Toscana Enologica Mori S.n.c. - via Cimabue 4-6  

50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI)  

Σει. 055 8071568 - Φαμ 055 8071293 

Ολνκαζία κεραλήκαηνο Μεράλεκα απνθχιισζεο DLE MINI 

Κύξηεο παξαπνκπέο ζε θαλνληζκνύο 

 Οδεγία 2006/42/ΔΚ ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ 

κειψλ ζρεηηθά κε ηα κεραλήκαηα 

 Οδεγία 91/368/ΔΟΚ, 93/68/ΔΟΚ 

 Οδεγία 2004/108/ΔΚ γηα ηελ «Ζιεθηξνκαγλεηηθή 

ζπκβαηφηεηα» θαη λνκνζεηηθφ δηάηαγκα αξ. 615 ηεο 

12/11/1996 

 Οδεγία 2006/95/ΔΚ γηα ηε ρακειή ηάζε θαη 

ηππηθφο λφκνο ηνπ θνηλνβνπιίνπ αξ. 791 ηεο 

18/10/1977 

 UNI EN ISO 12100-1:2005, UNI EN ISO 

121002:2005, UNI EN ISO 14121-1:2007 

Κέληξν εμππεξέηεζεο Μνλαδηθφ θαη ζηελ έδξα ηνπ θαηαζθεπαζηή 

Δγρεηξίδην Ηαλνπάξηνο 2010 

Αλαζεώξεζε Αλαζ. 1 

 

Πίλαθαο 1 - Παξαπνκπέο 
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1.6 Γλωςςάριο 
 

 

Κίλδπλνο : Πηζαλφο θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνχ ή βιάβεο ζηελ πγεία. 

 

Γηαθηλδύλεπζε : Ο ζπλδπαζκφο ηεο πηζαλφηεηαο θαη ηεο ζνβαξφηεηαο ελφο ηξαπκαηηζκνχ ή 

κηαο βιάβεο ηεο πγείαο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη ζε κηα επηθίλδπλε θαηάζηαζε, 

 

Δπηθίλδπλεο δώλεο : Οπνηαδήπνηε δψλε ζην εζσηεξηθφ ή/θαη θνληά ζην κεράλεκα ζηελ νπνία 

ε παξνπζία ελφο εθηεζεηκέλνπ πξνζψπνπ ζεσξείηαη επηθίλδπλε γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

πγεία ηνπ ελ ιφγσ πξνζψπνπ. 

 

Δθηεζεηκέλν πξόζσπν : Οπνηνδήπνηε πξφζσπν βξίζθεηαη πιήξσο ή κεξηθψο ζε επηθίλδπλε 

δψλε. 

 

Υεηξηζηήο ή ππεύζπλνο : Σν πξφζσπν ή ηα πξφζσπα πνπ είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηελ 

εγθαηάζηαζε, ηε ιεηηνπξγία, ηε ξχζκηζε, ηε δηεμαγσγή ηεο ζπληήξεζεο, ηνλ θαζαξηζκφ, ηελ 

επηζθεπή, ηε κεηαθίλεζε ηνπ κεραλήκαηνο ή ηελ εθηέιεζε ηεο ζπληήξεζεο. 

 

Έκπεηξνο ρεηξηζηήο ή εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό : Τπεχζπλνο γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ξχζκηζεο θαη 

ζέζεο ζε ιεηηνπξγία, ιίπαλζεο, γξαζαξίζκαηνο, ζπλήζνπο θαη έθηαθηεο ζπληήξεζεο, ν νπνίνο 

έρεη εμνπζηνδνηεζεί ξεηψο απφ ηνλ «Τπεχζπλν ηεο εγθαηάζηαζεο». 

 

Έκπεηξνο ρεηξηζηήο ή εηδηθεπκέλν ειεθηξνινγηθό πξνζσπηθό : Τπεχζπλνο γηα ηηο 

ιεηηνπξγίεο ξχζκηζεο θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία, ζπληήξεζεο ηνπ ειεθηξηθνχ κέξνπο, ν νπνίνο 

έρεη εμνπζηνδνηεζεί ξεηψο απφ ηνλ «Τπεχζπλν αζθαιείαο ηεο εγθαηάζηαζεο». 

 

Γηάηαμε πξνζηαζίαο : Γηάηαμε πνπ κεηψλεη ηνλ θίλδπλν, είηε κφλε ηεο είηε ζε ζπλδπαζκφ κε 

πξνθπιαθηήξα. 

 

Πξνβιεπόκελε ρξήζε : Υξήζε ηνπ κεραλήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

παξέρνληαη απφ ηηο νδεγίεο ρξήζεο. 

 

Δύινγα πξνβιέςηκε ιαλζαζκέλε ρξήζε : Ζ ρξήζε ηνπ κεραλήκαηνο κε ηξφπν δηαθνξεηηθφ 

απφ εθείλνλ πνπ αλαθέξεηαη ζηηο νδεγίεο ρξήζεο, αιιά πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ εχθνια 

πξνβιέςηκε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά. 
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1.7 Γραφικά ςφμβολα 
 

 

 ΤΜΒΟΛΑ ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

 
ΓΔΝΙΚΟ ΤΜΒΟΛΟ 

ΠΡΟΟΥΗ  

ΚΙΝΓΤΝΟ 

ΗΛΔΚΣΡΟΠΛΗΞΙΑ 

 ΚΙΝΓΤΝΟ 

ΤΝΘΛΙΦΗ  
ΚΙΝΓΤΝΟ ΤΝΘΛΙΦΗ 

 
ΠΡΟΟΥΗ 

ΑΝΑΡΣΗΜΔΝΑ 

ΦΟΡΣΙΑ  

ΠΡΟΟΥΗ ΟΡΓΑΝΑ Δ 

ΚΙΝΗΗ 

 
ΤΜΒΟΛΑ ΑΠΑΓΟΡΔΤΗ 

 

ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΔΙΣΔ ΣΑ 

ΤΣΗΜΑΣΑ 

ΠΡΟΣΑΙΑ  

ΜΗΝ ΛΙΠΑΙΝΔΣΔ ΣΑ 

ΟΡΓΑΝΑ Δ ΚΙΝΗΗ 

 
ΜΗΝ ΒΗΝΔΣΔ ΜΔ 

ΝΔΡΟ 
  

 
ΤΜΒΟΛΑ ΤΠΟΥΡΔΧΗ/ 

 

ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΔΙΣΔ 

ΚΑΣΑΛΛΗΛΑ 

ΔΝΓΤΜΑΣΑ  

ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΔΙΣΔ ΜΔΑ 

ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ 

 

ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΔΙΣΔ 

ΤΣΗΜΑΣΑ 

ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΑ 

ΥΔΡΙΑ 
 

ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΔΙΣΔ 

ΚΑΣΑΛΛΗΛΑ 

ΤΠΟΓΗΜΑΣΑ 

 

ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΔΙΣΔ 

ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΧΝ 

ΜΑΣΙΧΝ 
 

ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΔΙΣΔ 

ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΣΧΝ ΑΤΣΙΧΝ 

 

Πίλαθαο 2 - Γξαθηθά ζύκβνια 
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2.0 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ 
 

2.1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ην κεράλεκα 
 

Ολνκαζία Μεράλεκα απνθχιισζεο 

Μεράλεκα DLE 

Μνληέιν MINI 

Αξηζκόο κεηξώνπ Βι. Γήισζε πκκφξθσζεο 

Έηνο θαηαζθεπήο Βι. Γήισζε πκκφξθσζεο 

 

Πίλαθαο 3 - Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ην κεράλεκα 

 

 

Δηηθέηα αλαγλώξηζεο 

 

 

Σν κεράλεκα αλαγλσξίδεηαη απφ κηα εηηθέηα (Δηθφλα 2) θαηαζθεπαζκέλε ζχκθσλα κε ηελ 

νδεγία 06/42/ΔΚ, πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε Α (Δηθφλα 3). 

Ο ειεθηξηθφο πίλαθαο αλαγλσξίδεηαη απφ κηα εηηθέηα θαηαζθεπαζκέλε ζχκθσλα κε ην 

πξφηππν EN60204-1, πνπ βξίζθεηαη ζε ζέζε πνπ δελ θαίλεηαη απ’ έμσ. 

 

 

 
 

Δηθόλα 2 - Δηηθέηα αλαγλώξηζεο 
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Δηθόλα 3 - Όςε ηνπ κεραλήκαηνο κε αλαθνξέο ζήκαλζεο CE 

 

 

 

 

 Πνηέ κελ αθαηξείηε ηελ εηηθέηα από ηελ αξρηθή ζέζε πνπ έρεη επηιεγεί από ηνλ 

θαηαζθεπαζηή. 

 

 Μελ ηξνπνπνηείηε ή παξαπνηείηε ηα αλαγξαθόκελα ηερληθά δεδνκέλα. 

 

 Μελ θαζαξίδεηε ηε ζήκαλζε κε ακβιεία αληηθείκελα (π.ρ.: ζηδεξέληεο βνύξηζεο), γηα λα 

κελ θζαξνύλ ηα δεδνκέλα πνπ αλαγξάθνληαη. 

 

 Αλ ε εηηθέηα θαηαζηξέθεηαη κε ηε ρξήζε ή δελ είλαη πιένλ επαλάγλσζηε, αθόκε θαη ζε 

έλα κόλν από ηα δεδνκέλα ηεο, ζπληζηάηαη λα δεηήζεηε άιιε από ηνλ θαηαζθεπαζηή 

αλαθέξνληαο ηα δεδνκέλα πνπ πεξηέρνληαη ζηηο παξνύζεο νδεγίεο. 
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Τφιςτάμενθ ςιμανςθ 
 

  

 

 

 

Φορά περιςτροφισ 

 

Δηθόλα 4 - Δηηθέηεο πνπ πηζαλώο λα ππάξρνπλ ζην κεράλεκα 

 

 

 

Ο πειάηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαζηζηά θάζε εηηθέηα, εηθνλφγξακκα θαη ζήκα 

πξνεηδνπνίεζεο θαη θηλδχλνπ, εθφζνλ απηά έρνπλ ππνζηεί δεκηέο, θζνξά θαη είλαη ζε θάζε 

πεξίπησζε δπζαλάγλσζηα, κε άιια παλνκνηφηππα ή ζε θάζε πεξίπησζε κε ηα ίδηα 

ραξαθηεξηζηηθά. 
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Σεχνικά δεδομζνα 
 

 

Σεχνικά δεδομζνα DLE MINI 

  

Ιςχφσ kW 1 

Παραγωγι κιλά/ϊρα 200 

Παραγωγι 8 ωρϊν κιλά 1600 

Βάροσ κιλά 230 

 

Πίλαθαο 4 - Σερληθά δεδνκέλα ηνπ κεραλήκαηνο 

 

 

Μεγζκθ 
 

 
Δηθόλα 5 - Γηαζηάζεηο θαη κεγέζε 
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2.2 Κφρια καταςκευαςτικά ςτοιχεία του μθχανιματοσ 
 

 

Σν κεράλεκα ζρεδηάζηεθε θαη θαηαζθεπάζηεθε γηα κηα νξηζκέλε ρξήζε, δειαδή λα 

ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηε θάζε πξνεηνηκαζίαο ησλ εξγαζηψλ ζξαχζεο. 

Σν DLE MINI (Δηθφλα 6) απνηειεί ην πξψην κεράλεκα κηαο εγθαηάζηαζεο ιαδηνχ θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζπιινγή, ην δηαρσξηζκφ θαη ην θαζάξηζκα ησλ ειηψλ απφ θιαδάθηα, 

θχιια, ραιίθηα θαη μέλα ζψκαηα θαη γηα ηε κεηαθνξά ησλ ειηψλ. 

Αθνινπζεί κηα πεξηγξαθή ησλ θχξησλ νκάδσλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ κε αλαθνξά ζηελ 

Δηθφλα 6. 

 

 

1) Δθθέλσζε θχιισλ 

2) Δθθέλσζε μέλσλ ζσκάησλ 

3) Υνάλε θφξησζεο ειηψλ 

4) Ρπζκηζηήο ηξνθνδνζίαο ειηψλ 

5) Πίλαθαο ρεηξηζκνχ 

6) Δθθέλσζε θαζαξψλ ειηψλ 

 

 
 

Δηθόλα 6 - Κύξηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία ηνπ κεραλήκαηνο 
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2.3 Χριςθ και περιγραφι 
 

 

 

Οη ειηέο εηζάγνληαη ζε κηα ρνάλε ζπιινγήο (3, Δηθφλα 6)· νη ειηέο θαζαξίδνληαη κε ςεθαζκνχο 

λεξνχ θαη ζηνλ ππζκέλα ζπγθεληξψλνληαη ηα βαξηά κέξε, ελψ έλαο αλαξξνθεηήξαο 

απνκαθξχλεη ηα πην ειαθξηά κέξε· κέζσ ελφο αλπςσηήξα κε θνριία νη ειηέο εμέξρνληαη απφ 

ην κεράλεκα γηα λα πεξάζνπλ, ζηε ζπλέρεηα, ζην ζξαπζηήξα. 

 

 

 

2.4 Εξοπλιςμόσ και ςυςτιματα αςφαλείασ που εφαρμόηονται 
 

 
Δηθόλα 7 - Αλαγλώξηζε ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο πνπ έρνπλ γίλεη απνδεθηά 

 

 

 

 

1. ράξα αζθαιείαο ζηε ρνάλε κε πιεπξηθά αλνίγκαηα έσο θαη 60mm 

2. ράξα αζθαιείαο ζηε ρνάλε κε πιεπξηθά αλνίγκαηα έσο θαη 60mm 
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2.5 Γενικοί κανόνεσ αςφαλείασ 
 

 

2.5.1 Παπάνομη, ακαηάλληλη ή μη επιηπεπόμενη σπήζη 

 

 

Ο θαηαζθεπαζηήο απνπνηείηαη θάζε επζχλε ζε πεξίπησζε αθαηάιιειεο ρξήζεο ηνπ 

κεραλήκαηνο, αληίζεηεο πξνο ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη ζρεδηαζηεί θαη 

θαηαζθεπαζηεί. 

Δίλαη απαξαίηεην λα ηεξνχληαη πάληα ζρνιαζηηθά νη θαλφλεο αζθαιείαο θαη νη νδεγίεο πνπ 

παξέρνληαη ζην παξφλ εγρεηξίδην. Ειδικότερα είναι απαραίτθτο να τθροφνται τα λειτουργικά 
όρια που αναφζρονται ςτο παρόν εγχειρίδιο. Γελ πξέπεη λα επηηξέπεηαη ζε κε 

εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ λα πξνζεγγίδεη ηνλ εμνπιηζκφ φηαλ βξίζθεηαη ζε ρξήζε. 

Ζ ρξήζε, ε ζπληήξεζε θαη νη επηζθεπέο επηηξέπνληαη κφλν ζηνπο θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπο 

θαη θαηαξηηζκέλνπο ρεηξηζηέο πνπ θέξνπλ ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ πξφιεςεο αηπρεκάησλ. 

Ο θαηαζθεπαζηήο απαιιάζζεηαη επίζεο απφ νπνηαδήπνηε επζχλε ζε πεξίπησζε: 

 

 ιαλζαζκέλεο εγθαηάζηαζεο, 

 αθαηάιιειεο ρξήζεο ηνπ κεραλήκαηνο / ηεο εγθαηάζηαζεο, 

 ιαζξνρεηξηψλ, 

 κε εμνπζηνδνηεκέλσλ ηξνπνπνηήζεσλ, 

 ρξήζεο κε γλήζησλ αληαιιαθηηθψλ, 

 κε ηήξεζεο ησλ παξερφκελσλ νδεγηψλ, 

 κε ηήξεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπληήξεζεο, 

 έθηαθησλ γεγνλφησλ. 

 

Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ κεραλήκαηνο: 

 

 ζε ρψξνπο δεκφζηαο πξφζβαζεο, 

 ζε ρψξνπο κε θίλδπλν έθξεμεο ή ππξθαγηάο, 

 ζε ρψξνπο φπνπ ππάξρνπλ ξχπνη, φπσο ζθφλε, νμέα, δηαβξσηηθά αέξηα θ.ιπ., 

 ζε ρψξνπο φπνπ ππάξρεη ε πηζαλφηεηα έθζεζεο ζε αθηηλνβνιία. 

 

Ζ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο πξέπεη λα γίλεηαη κε ην κεράλεκα απελεξγνπνηεκέλν θαη 

απνζπλδεδεκέλν απφ ηελ ειεθηξηθή ηξνθνδνζία. 

Καηά ηελ θαλνληθή ρξήζε απαγνξεχεηαη απζηεξά ε αθαίξεζε ησλ δηαηάμεσλ αζθαιείαο ή ησλ 

πξνθπιαθηήξσλ. 

 

 

2.5.2 Εςθύνη ηος σπήζηη 

 

Δίλαη επζχλε ηεο επηρείξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην κεράλεκα λα επαιεζεχεη φηη ηα άηνκα πνπ 

είλαη ππεχζπλα γηα ηα δηάθνξα θαζήθνληα: 

 

 δηαβάδνπλ θαη θαηαλννχλ ηηο νδεγίεο ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο, 

 ιακβάλνπλ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε πνπ αξκφδεη ζηα θαζήθνληα πνπ ηνπο 

αλαηίζεληαη, γηα ηελ αζθαιή εθηέιεζή ηνπο, 

 ιακβάλνπλ εηδηθή εθπαίδεπζε γηα ηε ζσζηή ρξήζε ηνπ κεραλήκαηνο, 

 έρνπλ παξαιάβεη θαηάιιεια κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο, 
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 είλαη ζε θαηάιιειε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή θαηάζηαζε (δελ βξίζθνληαη ππφ ηελ επήξεηα 

νηλνπλεχκαηνο, θαξκάθσλ ή λαξθσηηθψλ). 

 

 

2.5.3 Ειδικέρ ςποδείξειρ αζθαλείαρ 

 

 

 Σν κεράλεκα δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ρξήζεηο δηαθνξεηηθέο απφ εθείλεο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2. 

 Μελ αθαηξείηε νπνηαδήπνηε δηάηαμε αζθαιείαο θαη κελ πξνζπαζείηε λα απελεξγνπνηήζεηε ηε 

ιεηηνπξγία πξφιεςεο θαη αζθαιείαο ηνπο. 

 Μελ ρξεζηκνπνηείηε θαλέλα κεραληθφ ζηνηρείν γηα λα απελεξγνπνηήζεηε ηα ζπζηήκαηα 

πξνζηαζίαο ησλ δηαηάμεσλ αιιειαζθάιηζεο νπνηνπδήπνηε είδνπο. 

 Γηαηεξείηε ην κεράλεκα πάληα απνδνηηθφ θαη ζε θαιή θαηάζηαζε ζπληήξεζεο. 

 Διέγρεηε ηαθηηθά, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν, φηη δελ έρεη ραιαξψζεη θαλέλα απφ ηα 

κπνπιφληα ησλ θεξνπζψλ θαηαζθεπψλ, ησλ θαιπκκάησλ, ησλ ζπξίδσλ θαη ησλ ζπλδέζεσλ 
ησλ θηλεηήξσλ. 

 Μελ πιεζηάδεηε παληά, θνκκάηηα πθάζκαηνο ή άιια αληηθείκελα γχξσ απφ ηα 

πεξηζηξεθφκελα κέξε ηνπ κεραλήκαηνο. 

 Πιέλεηε ην κεράλεκα κφλν κε πξντφληα κε ηνμηθά θαη θαηάιιεια γηα ηξφθηκα. 

 Πξηλ πξαγκαηνπνηεζεί νπνηαδήπνηε ζπληήξεζε ή αθαίξεζε ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ 

πεξηβιήκαηνο είλαη ππνρξεσηηθφ: 

 Να απνζπλδέεηαη ε ειεθηξηθή ηξνθνδνζία κέζσ αλνίγκαηνο ησλ δηαθνπηψλ γξακκήο 

ηφζν ζην γεληθφ πίλαθα φζν θαη ζηνπο βνεζεηηθνχο, θαζψο θαη λα παξαδίδεηαη ην 

θιεηδί ηνπ ινπθέηνπ αζθαιείαο ζηνπο ππεπζχλνπο ηεο επηζθεπήο. 
 

 Να επαιεζεχεηαη φηη είλαη ελεξγνπνηεκέλα θαη κπινθαξηζκέλα ηα θνπκπηά ηχπνπ 

καληηαξηνχ. 

 Να ηνπνζεηνχληαη ζηνλ πίλαθα ηξνθνδνζίαο ελδείμεηο «κεράλεκα ζε ζπληήξεζε». 

 Πξηλ απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ κεραλήκαηνο επαιεζεχεηε φηη ε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε 

ηξνθνδνζίαο έρεη ηα απαξαίηεηα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο γξακκήο, είλαη εγθαηεζηεκέλνη 
απνδεχθηεο κε ηζνδχλακα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο θαη φηη νη αγσγνί είλαη ηεο θαηάιιειεο 

δηαηνκήο θαη βαζκνχ κφλσζεο. 

 Όιν ην πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί, ζα ζπληεξεί θαη ζα εγθαηαζηήζεη ην κεράλεκα πξέπεη 

λα γλσξίδεη ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο θαη λα είλαη ζε άξηζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή θαηάζηαζε. 

 Πξέπεη λα απαγνξεχεηαη ε πξφζβαζε ζην κεράλεκα ζε φιν ην πξνζσπηθφ πνπ δελ έρεη 

εμνπζηνδνηεζεί ξεηψο γηα ηε ρξήζε ηνπ. 

 Ο ρεηξηζηήο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί κφλν κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 

89/686/ΔΟΚ ζρεηηθά κε ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο ηα νπνία θέξνπλ δεφλησο ζήκαλζε CE 
θαη λα ηεξεί ηελ νδεγία 89/656/ΔΟΚ πνπ νξίδεη ηνπο θαλφλεο ρξήζεο ησλ κέζσλ αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο. 

 ε πεξίπησζε πνπ γίλνληαη αληηιεπηνί αζπλήζηζηνη ζφξπβνη ή δπζιεηηνπξγίεο, πξέπεη λα 

δηαθφπηνληαη ακέζσο φιεο νη ππφ εμέιημε ιεηηνπξγίεο θαη λα ειέγρεηαη ε πξνέιεπζε ησλ ελ 
ιφγσ αλσκαιηψλ. ε θάζε πεξίπησζε είλαη απαξαίηεην, γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ πνπ 

νθείινληαη ζε ιαλζαζκέλν έιεγρν, λα επηθνηλσλήζεηε κε ηελ TEM γηα θάζε ελδερφκελε 

δηεπθξίληζε ζρεηηθά. 
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3.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΕΩ 
 

 

3.1 Προετοιμαςία για τθ χριςθ 
 

 
3.1.1 Αποζςζκεςαζία 

 

 

 

Καηά ηελ παξαιαβή ηνπ κεραλήκαηνο είλαη απαξαίηεην λα ειέγμεηε όηη δελ έρεη ππνζηεί 

δεκηέο θαηά ηε κεηαθνξά. ε αληίζεηε πεξίπησζε: 

Α. Δπηθνηλσλήζηε κε ηνλ θαηαζθεπαζηή. 

Β. πληάμηε γξαπηή αλαθνξά. 

Γ. ηείιηε έλα αληίγξαθν απηήο: 

 ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηνπ κεηαθνξέα.  

 ηε κεηαθνξηθή εηαηξεία.  

 ηνλ θαηαζθεπαζηή. 

 

 

 

Σν κεράλεκα απνζηέιιεηαη ζπζθεπαζκέλν θαη ζηεξεσκέλν πάλσ ζε παιέηα θαη 

πξνζηαηεπφκελν εμσηεξηθά απφ λάηινλ ή θιεηζηφ ζε μχιηλν θηβψηην (Δηθφλα 8). Γηα ηε 

κεηαθίλεζή ηνπ ρξεζηκνπνηείηε πεξνλνθφξν ή αλπςσηηθφ κεράλεκα. 

Γηα ηε ζηεξέσζή ηνπ ζηελ παιέηα έρνπλ αθαηξεζεί νη πεξηζηξεθφκελνη ηξνρνί ηνπ 

κεραλήκαηνο θαη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί νη νπέο ηνπο γηα ηε ζηεξέσζε. Καηά ηελ παξαιαβή 

πξέπεη λα επαλαζπλαξκνινγήζεηε ηνπο ηξνρνχο θαη κεηά λα πξνβείηε ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 

κεραλήκαηνο θνληά ζηε ζέζε ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη λα ην απειεπζεξψζεηε απφ ηε ζπζθεπαζία. 

Δθηφο απφ ην κεράλεκα, ε ζπζθεπαζία πεξηιακβάλεη ηα παξειθφκελα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

παξαγγειία θαη ηα ζπλνδεπηηθά ηερληθά έγγξαθα. 

 

εκ. Σν πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζπζθεπαζία δελ πξνθαιεί ηδηαίηεξνπο 

πεξηβαιινληηθνχο θηλδχλνπο, αθνχ απνηειείηαη απφ: 

 

 Πνιπαηζπιέλην - Μεκβξάλε εμσηεξηθήο επηθάιπςεο γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηηο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη κεκβξάλε κε θπζαιίδεο αέξα γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηηο 

θξνχζεηο. 

 Πιαζηηθφ - Γηάθνξεο ιεπηνκέξεηεο ηεο ζπζθεπαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

πξνζηαζία απφ ηηο θξνχζεηο. 

 Ξχιν - Μπινθ ζηεξέσζεο ησλ κεραληθψλ ιεπηνκεξεηψλ θαη θηβψηην-πεξηέθηε. 

 

πληζηάηαη νπσζδήπνηε ε ρσξηζηή δηάζεζε ησλ πξντφλησλ (δηαθνξνπνηεκέλε ζπιινγή) 

ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο πνπ ηζρχνπλ γηα ηε ζσζηή αλαθχθισζε. 

 



 

20 

 
Δηθόλα 8 - Σππηθό θηβώηην ζπζθεπαζίαο γηα ην κεράλεκα 

 

 

 

3.1.2 Εγκαηάζηαζη ηος μησανήμαηορ 

 

 

Πξηλ μεθηλήζεη ηηο εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ηνπ κεραλήκαηνο, ν ρεηξηζηήο πξέπεη λα βεβαησζεί 

φηη έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα ηελ ελ ιφγσ εγθαηάζηαζε. 

Δίλαη απαξαίηεην λα εμαζθαιίζεη ηε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ κεραλήκαηνο γηα λα έρεη ηελ 

εγγχεζε ηεο ιεηηνπξγίαο. 

Σν κεράλεκα πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε πεξηζηξνθηθνχο ηξνρνχο κπνξεί λα θηλεζεί επίζεο 

θαηά ιάζνο, άξα είλαη απαξαίηεην λα πξνζέρεηε ηηο θηλήζεηο. 

 

 

 

 

 

Καηά ηε κεηαθίλεζε ησλ θνξηίσλ, νη ρεηξηζηέο πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί 

γηα λα απνθεύγνπλ ηηο επηθίλδπλεο θηλήζεηο γηα ηνπο ίδηνπο ή γηα ηνπο άιινπο. 

 

 

3.1.3 Πεπιβαλλονηικέρ ζςνθήκερ λειηοςπγίαρ 

 

 

Σν κεράλεκα θαη ν ζρεηηθφο ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη 

θαηαζθεπαζηεί γηα λα εγθαηαζηαζνχλ ζε πεξηβάιινλ κε βηνκεραληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη γηα 

λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο φπνπ δελ κπνξνχλ λα εθηεζνχλ ζηηο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Γηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο κπνξνχλ λα είλαη απνδεθηέο γηα ζχληνκεο πεξηφδνπο θαη 

νπσζδήπνηε φρη θαηά ηε ιεηηνπξγία.  

Γηαθνξεηηθέο ηηκέο πγξαζίαο κπνξνχλ λα είλαη απνδεθηέο γηα ζχληνκεο πεξηφδνπο θαη 

νπσζδήπνηε φρη θαηά ηε ιεηηνπξγία.  

Γηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο κπνξνχλ λα γίλνπλ απνδεθηέο κφλν κε ηελ αληηθαηάζηαζε 

νξηζκέλσλ εμαξηεκάησλ ηνπ κεραλήκαηνο. 
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Αλ δελ ππάξρεη δηαθνξεηηθή ζπκβαηηθή πξνδηαγξαθή, ελλνείηαη φηη ην κεράλεκα κπνξεί λα 

ιεηηνπξγεί θαλνληθά κφλν ζηηο αθφινπζεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο (Πίλαθαο 5). 

Πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο δηαθνξεηηθέο απφ εθείλεο πνπ πξνβιέπνληαη κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ δπζιεηηνπξγίεο ή ζξαχζεηο απνηειψληαο θίλδπλν γηα ηελ πγεία ηνπ ρεηξηζηή θαη 

ησλ εθηεζεηκέλσλ πξνζψπσλ. 

 

 

 

 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΛΔΗΣΟ 

 

ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

 

 

ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 

> 5°C < 35°C 

 

 

 

> 10℃ < 30℃ 

 

ΜΔΓΗΣΟ ΤΦΟΜΔΣΡΟ 
1500 κέηξα πάλσ απφ ηελ 

επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο 

 

ΜΔΓΗΣΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΤΓΡΑΗΑ 
ρεη. πγξαζία  

50% ζηνπο 40°C 

 

Πίλαθαο 5 - Πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο 
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Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

 

Γηα ηνπο ρεηξηζηέο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ κεραλήκαηνο 

 

 

Καηάιιεια ελδχκαηα 

 

Πξνζηαηεπηηθφ θξάλνο 

 

Πξνζηαηεπηηθά γάληηα 

 

Πξνζηαηεπηηθά ππνδήκαηα 

 

 

 

Γηα ηνπο ρεηξηζηέο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο 

 

 

Καηάιιεια ελδχκαηα 

 

Πξνζηαηεπηηθά ππνδήκαηα 

 

Πξνζηαηεπηηθά γάληηα   

 

 

 

Γηα ηνπο ρεηξηζηέο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ κεραλήκαηνο 

 

 

Καηάιιεια ελδχκαηα 

 

Πξνζηαηεπηηθφ θξάλνο 

 

Πξνζηαηεπηηθά γάληηα 

 

Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά 

 

Πίλαθαο 6 - Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

 

 

Απηφο ν θαηάινγνο δελ είλαη εθηελήο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο ηνπ 

ρεηξηζηή.  

Ο ρεηξηζηήο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ηα ππνρξεσηηθά ζπζηήκαηα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε κε ξνχρα εξγαζίαο (αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ αζθείηαη γηα ηελ απνθπγή πεξηηηψλ θηλδχλσλ) πνπ δελ εκπίπηνπλ 

ζηελ θαηεγνξία ησλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο αιιά πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζχκθσλα 

κε ηηο εληνιέο ηνπ εξγνδφηε. 
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Φσηηζκόο θαη θιηκαηηζκόο 

 

Θα πξέπεη λα αθνινπζήζεηε γηα ην πεξηβάιινλ εγθαηάζηαζεο ηα θξηηήξηα θσηηζκνχ 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην πξφηππν (ISO 89953.89). 

Όιεο νη εγθαηαζηάζεηο φπνπ αζθείηαη εξγαζηαθή δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα δηαζέηνπλ επαξθή 

θπζηθφ θσηηζκφ κε ηξφπν ψζηε λα είλαη πάληα νξαηά ηα φξγαλα αλαραίηηζεο, ρεηξηζκνχ, 

ειέγρνπ θαη έθηαθηεο αλάγθεο. Ο ελ ιφγσ θσηηζκφο πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη ελδερνκέλσο 

κε ηε βνήζεηα ηερλεηνχ θσηηζκνχ. Γη’ απηφ ην ιφγν πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζηε δηάζεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ θνξεηέο ζπζθεπέο θσηηζκνχ, γηα ρξήζε ζε πεξίπησζε αλάγθεο. 

εκ. Μελ ζπλδέζεηε ηηο βνεζεηηθέο ζπζθεπέο θσηηζκνύ ζηνλ ειεθηξηθό πίλαθα ηνπ 

κεραλήκαηνο. 
 

 

 

Γηα λα δηαζθαιίδνληαη νη βέιηηζηεο ζπλζήθεο πγηεηλήο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεηαη ε θαηάιιειε αλαλέσζε ηνπ αέξα κέζσ ησλ ελδεδεηγκέλσλ ζπζηεκάησλ 

θιηκαηηζκνχ. Ζ ζεξκνθξαζία ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη θαηάιιειε γηα ηνλ 

αλζξψπηλν νξγαληζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ 

κεζφδσλ εξγαζίαο θαη ηεο ζσκαηηθήο πξνζπάζεηαο πνπ επηβάιινληαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο. 

 

 

Αθνπζηηθή 

 

Σν κεράλεκα πιεξνί ηηο ηηκέο αθνπζηηθψλ εθπνκπψλ ηνπ πξνηχπνπ.  

Οη έιεγρνη ζνξχβνπ δηεμήρζεζαλ ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο κε 

απηφκαην θχθιν ζε έλα βηνκεραληθφ ππφζηεγν κε φξγαλα θιάζεο 1 (IEC804) θαη έρνπλ 

θαηαγξάςεη ηηο αθφινπζεο ηηκέο αθνπζηηθήο πίεζεο (Πίλαθαο 7) πνπ αληρλεχηεθαλ ζηε ζέζε 

φπνπ εξγάδεηαη ν ρεηξηζηήο. (Δηθφλα 9). 

 

 

 

ΘΔΖ ΣΟΤ ΥΔΗΡΗΣΖ LpA dB[A] 

P1 75 

 

Πίλαθαο 7 - Δπίπεδν ερεηηθήο πίεζεο πνπ αληρλεύηεθε 

 

 

 LpA dB[A] = Δπίπεδν εθπεκπφκελεο ερεηηθήο πίεζεο, ζηαζκηζκέλν κε ηελ θακπχιε Α 

θαη θαηά κέζν φξν ζην ρξφλν. 

 P1 = Αλίρλεπζε πξαγκαηνπνηεκέλε ζηελ ΠΗΟ ΘΟΡΤΒΧΓΖ ΘΔΖ (πνπ ζπκπίπηεη κε 

ηε ζέζε ηνπ ρεηξηζηή εθφζνλ θαηαζηεί αλαγθαία ε πεξηθξνχξεζε) ηεο ηδαληθήο 

πεξηκέηξνπ ηνπ κεραλήκαηνο, ραξαγκέλεο ζε απφζηαζε 1 κέηξνπ απφ απηφ θαη ζε 

χςνο 1,55 m ± 0,075 m πάλσ απφ ην επίπεδν ηνπ δαπέδνπ. 
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Δηθόλα 9 - Θέζε ηνπ ρεηξηζηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκήο αλίρλεπζεο ζνξύβνπ 

 

 

 

Ο εξγνδφηεο πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηα αθνπζηηθά θξηηήξηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

πξφηππν νχησο ψζηε ην επίπεδν ερεηηθήο πίεζεο πνπ παξάγεηαη απφ ην κεράλεκα (ηα 

κεραλήκαηα) λα κελ ππεξβαίλεη ηελ απνδεθηή ηηκή ησλ 80 dB (Πίλαθαο 8) εθφζνλ 

εγθαηαζηαζεί ζε ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ή ιφγσ αιιαγψλ πνπ ζπλέβεζαλ ζην πεξηβάιινλ. 

 

 

LpA dB[A] ΜΔΣΡΟ 

>80 

Παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο γηα ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα 

πξνιεπηηθά κέηξα, πέξαλ απφ ηηο πεξηνδηθέο επηζθέςεηο θαηφπηλ αηηήκαηφο 

ηνπο 

>85 
Πξνιεπηηθέο θαη πεξηνδηθέο επηζθέςεηο, δηαζεζηκφηεηα κέζσλ αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο 

>90 
Τπνρξέσζε ρξήζεο κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο, πεξηνξηζκφο ηεο 

πξφζβαζεο 

 

Πίλαθαο 8 - Δπίπεδν ερεηηθήο πίεζεο θαη ζρεηηθά κέηξα 

 

Δθφζνλ ε δνθηκή, φπσο πξναλαθέξζεθε, δείμεη LpA dB[A] < 80, δελ είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε 

δηαηάμεσλ πξνζηαζίαο ηεο αθνήο. Δληνχηνηο ζπληζηάηαη ε ρξήζε ηνπο εθφζνλ είλαη 

απαξαίηεην λα επηζεσξείηαη ην κεράλεκα θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ γηα παξαηεηακέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαη εθφζνλ ζην ίδην πεξηβάιινλ εγθαηαζηαζνχλ πνιιά κεραλήκαηα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ, επιςθμαίνεται ότι ο χειριςτισ πρζπει να 
δίνει ακόμθ μεγαλφτερθ προςοχι εφόςον απουςιάηει μία από τισ αιςκιςεισ αντίλθψθσ του 
κινδφνου (ακοι). 
 

Κίλδπλνο έθξεμεο ή ππξθαγηάο 

 

Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ αλάιπζε ησλ θηλδχλσλ, ην κεράλεκα δελ παξνπζηάδεη θηλδχλνπο 

ππξθαγηάο. Χζηφζν πξέπεη λα ππαρζεί ζηε δηαδηθαζία αλάιπζεο κε βάζε ην πεξηβάιινλ θαη 

ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ ελ ιφγσ εθαξκνγή. Σν κεράλεκα έρεη ζρεδηαζηεί θαη 
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θαηαζθεπαζηεί κε ηξφπν ψζηε λα απνθεχγεηαη νπνηνζδήπνηε θίλδπλνο ππξθαγηάο ή 

ππεξζέξκαλζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ ην ίδην ην κεράλεκα θαη απφ νπνηνλδήπνηε θίλδπλν 

έθξεμεο. Σν ελ ιφγσ κεράλεκα δελ πξέπεη εληνχηνηο λα ιεηηνπξγεί ζε δψλεο πνπ ππφθεηληαη ζε 

θηλδχλνπο ππξθαγηάο ή/θαη έθξεμεο. εκ. ζεκείσζε: Σν κεράλεκα δελ έρεη ζρεδηαζηεί ζε 

θακία πεξίπησζε γηα λα ιεηηνπξγεί ζε ρψξνπο πνπ ππάξρνπλ εχθιεθηα πγξά πάζεο θχζεσο. Ο 

θαηαζθεπαζηήο δελ ζεσξείηαη ζε θακία πεξίπησζε ππεχζπλνο γηα ελδερφκελνπο θηλδχλνπο 

πνπ πξνθαινχληαη απφ αθαηάιιειε ρξήζε απφ απηήλ ηελ άπνςε. 

 

 

Ηιεθηξηθή εγθαηάζηαζε 

 

Ζ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο είλαη ζχκθσλε κε ηε δήισζε ζπκκφξθσζεο πνπ 

επηζπλάπηεηαη ζην εγρεηξίδην νδεγηψλ ρξήζεο θαη έρεη θαηαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε ηα 

πξφηππα CEI, Ννκνζεηηθφ δηάηαγκα 186/68 θαη Ννκνζεηηθφ δηάηαγκα 46/90. 

Οη ηππηθνί θηλεηήξεο είλαη ζχκθσλνη κε ηα πξφηππα DIN/ISO IP 54. 

Όιεο νη εξγαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη 

κε ην δίθηπν απνζπλδεδεκέλν απφ ηελ ηάζε απφ εηδηθεπκέλν θαη εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ. 

Ο πίλαθαο, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα, είλαη εμνπιηζκέλνο κε δηαθφπηε απνδεχμεσο γξακκήο 

πνπ κπινθάξεηαη απηφκαηα. 

Ζ TEM δελ ζα ζεσξείηαη ππεχζπλε γηα ηηο δεκηέο ή ηα αηπρήκαηα πνπ νθείινληαη ζε 

ζθάικαηα εγθαηάζηαζεο ελφο ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ άιινπ έξγνπ ή άιιεο θαηαζθεπήο ζε 

ζρέζε κε εθείλνλ ηνλ νπνίν πξνκεζεχεη ε TEM. 

 

Τπελζπκίδεηαη φηη ε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ηνπ ρξήζηε πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηα 

πξφηππα CEI 64.8 (CENELEC HD 384, IEC 364). Σν θηβψηην αθξνδεθηψλ πξέπεη λα ζπλδεζεί 

κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ρξήζηε ιακβάλνληαο ππφςε ηε κέγηζηε θαηαλάισζε θαη πξέπεη λα 

ηθαλνπνηνχληαη νη αθφινπζεο απαηηήζεηο: 

 Ηζνδχλακε εγθαηάζηαζε γείσζεο. 

 Απηφκαηεο δηαηάμεηο πξνζηαζίαο πνπ λα είλαη ζπληνληζκέλεο κε ηελ ηζνδχλακε 

εγθαηάζηαζε κε ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απηφκαηε δηαθνπή (δηαθνξηθή 

καγλεηνζεξκηθή δηάηαμε 30mA). 

 Σα ειεθηξηθά θαιψδηα πνπ ηξνθνδνηνχλ ηα εξγαιεία θαη ηηο επεθηάζεηο πξέπεη λα 

έρνπλ θαηάιιειε επέλδπζε γηα λα αληέρνπλ ζηε θζνξά. 

 Οη θνξεηνί ειεθηξηθνί ιακπηήξεο πξέπεη λα ηξνθνδνηνχληαη κε ηάζε έσο 25 Volt. 

 

 

3.1.4 ςνδέζειρ για ηην εκκίνηζη ηος μησανήμαηορ  

 

3.1.4.1 Ηλεκηπικέρ ζςνδέζειρ 

 

 

Πξηλ εθηειέζεηε ηνλ έιεγρν επαιεζεχζηε φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθηχνπ ειεθηξηθήο 

ηξνθνδνζίαο ζπκθσλνχλ κε εθείλα πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ πηλαθίδα ηνπ κεραλήκαηνο θαη φηη 

ππάξρεη ην ζχζηεκα γείσζεο. 

 

1) πλδέζηε ην θαιψδην ηξνθνδνζίαο ηεο εγθαηάζηαζεο (A, Δηθφλα 10) κε ειεθηξηθφ 

ηξηθαζηθφ βχζκα 5 πφισλ, γείσζεο θαη νπδέηεξν. 

2) πλδέζηε πξνζεθηηθά ην νπδέηεξν (κπιε ζχξκα) κε ην βχζκα ζηε ζσζηή ζέζε· εηζαγάγεηε ην 

βχζκα ζε κηα θαηάιιειε πξίδα. 

3) Σνπνζεηήζηε ην γεληθφ δηαθφπηε ζηε ζέζε ελεξγνπνίεζεο. 
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Δηθόλα 10 - πλδέζεηο γηα ηελ εθθίλεζε 

 

 

 

3.1.4.2 Τδπαςλικέρ ζςνδέζειρ 

 

 

Ζ εγθαηάζηαζε ησλ κεραλεκάησλ πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ην δίθηπν ηξνθνδνζίαο λεξνχ κε 

ειάρηζηε πίεζε 1,5 Bar, κέγηζηε 2,5 Bar, θαη πξνηεηλφκελε ζεξκνθξαζία κεηαμχ 20° θαη 28° C, 

φπσο ππνδεηθλχεηαη ζηελ Δηθφλα 10. 

 

1) χλδεζε Απνθπιισηή κέζσ ειαζηηθνχ ζσιήλα δηακ. 20 (B), θιεηζηνχ κε κεηαιιηθφ 

δαθηχιην. 

 

 

 

3.1.4.3 Πνεςμαηικέρ ζςνδέζειρ  

 

 

Γελ πξνβιέπεηαη πλεπκαηηθή ζχλδεζε. 
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3.2 Οδθγίεσ χριςθσ 
 

 
Δηθόλα 11 - Πίλαθαο ρεηξηζκνύ 

 

 

ΘΕΗ φμβολο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

1 IG 
ΓΗΑΚΟΠΣΖ 

ΓΤΟ ΘΔΔΧΝ «ON» 

ΚΑΗ «OFF» 

ΟΣΑΝ ΔΗΝΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΟ ΣΖ ΘΔΖ 

«ON» ΠΑΡΔΥΔΣΑΗ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ΣΟ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑ 

2 AM 

ΔΠΗΛΟΓΔΑ ΜΔ 

ΚΛΔΗΓΗ ΓΤΟ ΘΔΔΧΝ 

(ΑΤΣ- 

ΜΖ ΑΤΣ.) 

ΑΤΣ.- ΣΟ MINIDLE ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ ΜΔΧ ΣΟΤ 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔ 

ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ ΤΝΓΔΔΣΑΗ (OLIOMIO50/100) 

ΜΖ ΑΤΣ.- ΣΟ MINIDLE ΓΔΝ ΥΔΗΡΗΕΔΣΑΗ ΑΠΟ 

ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ ΔΥΔΗ 

ΤΝΓΔΘΔΗ ΚΑΗ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΓΗΑΚΟΠΖ 

ΡΔΤΜΑΣΟ ΓΔΝ ΞΔΚΗΝΑ ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΣΖ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ. 

3 S1 
ΔΠΗΛΟΓΔΑ ΓΤΟ 

ΘΔΔΧΝ (0-1) 
ΠΑΡΔΥΔΗ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ΣΟΝ ΚΗΝΖΣΖΡΑ ΣΟΤ 

ΚΑΣΑΚΟΡΤΦΟΤ ΚΟΥΛΗΑ-ΑΝΤΦΧΣΖΡΑ 

4 S2 
ΔΠΗΛΟΓΔΑ ΓΤΟ 

ΘΔΔΧΝ (0-1) 
ΠΑΡΔΥΔΗ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ΣΟΝ ΚΗΝΖΣΖΡΑ ΣΟΤ 

ΟΡΗΕΟΝΣΗΟΤ ΚΟΥΛΗΑ-ΔΛΗΧΝ 

5 S3 
ΔΠΗΛΟΓΔΑ ΓΤΟ 

ΘΔΔΧΝ (0-1) 

ΠΑΡΔΥΔΗ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ΣΟΝ ΚΗΝΖΣΖΡΑ ΣΟΤ 

ΑΝΑΡΡΟΦΖΣΖΡΑ ΦΤΛΛΧΝ-ΑΠΟΦΤΛΛΧΣΖ 

 

Πίλαθαο 9 - Υεηξηζηήξηα πίλαθα ειέγρνπ 
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3.2.1 Φάζη απσικήρ επεξεπγαζίαρ 

 

 

Αθνχ εθηειέζεηε ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξζεθαλ θάληε ηα αθφινπζα: 

 

1) Αλνίμηε ηε βξχζε ηνπ λεξνχ. 

2) Σνπνζεηήζηε ην Γεληθφ δηαθφπηε ηνπ κεραλήκαηνο απφ ηνλ νπνίν εμαξηάηαη ην 

κεράλεκα ή ην δηαθφπηε γξακκήο ζηε ζέζε ελεξγνπνίεζεο. 

3) Σνπνζεηήζηε ζηε ζέζε 1 ηνλ επηινγέα (S1) ηνπ ΑΝΤΦΧΣΖΡΑ. 

4) Σνπνζεηήζηε ζηε ζέζε 1 ηνλ επηινγέα (S2) ηνπ νξηδφληηνπ θνριία ΔΛΗΧΝ. 

5) Σνπνζεηήζηε ζηε ζέζε 1 ηνλ επηινγέα (S3) ηνπ ΑΠΟΦΤΛΛΧΣΖ. ε απηφ ην ζεκείν, 

ην κεράλεκα είλαη έηνηκν λα ιεηηνπξγήζεη. 

6) Ρπζκίζηε ηελ ηαρχηεηα ηνπ ξπζκηζηή ηξνθνδνζίαο ειηψλ γηα λα θαζνξίζεηε ηελ 

παξνρή ειηψλ ζην ζξαπζηήξα. 

7) Φνξηψζηε ηε ρνάλε ηνπ DLE κε ειηέο. 

 

 

Σξνθνδνηείηε ζπλερώο κε ειηέο ην κεράλεκα, ειέγρεηε ηε ξνή ηνπ λεξνύ γηα ηελ πιύζε, 

ηελ έμνδν θύιισλ θαη θξνληίζηε γηα ηε δηάζεζή ηνπ. 

 

 

 

3.2.2 Φάζη ηελικήρ επεξεπγαζίαρ 

 

 

Πξηλ ζβήζεηε ηελ εγθαηάζηαζε πξέπεη λα επαιεζεύζεηε όηη από ηνλ θαηαθόξπθν θνριία 

δελ πέθηνπλ πιένλ ειηέο ζην ζξαπζηήξα. 

 

 

 

 

Μφιηο νινθιεξσζεί ν θχθινο ιεηηνπξγίαο (κελ εηζάγεηε πεξηζζφηεξεο ειηέο ζηε ρνάλε ηνπ 

DLE) πξνρσξήζηε ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα γηα λα ζηακαηήζεη ε εγθαηάζηαζε: 

 

1) Σνπνζεηήζηε ην Γεληθφ δηαθφπηε ζηε ζέζε απελεξγνπνίεζεο. 

2) Δπέκβεηε ζηνλ πίλαθα ηνπ κεραλήκαηνο θαη απελεξγνπνηήζηε φια ηα ρεηξηζηήξηα. 
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3.2.3 Ενδεσόμενερ πςθμίζειρ 

 

 

 

3.2.3.1 Ρφθμιςη ταχφτητασ τροφοδοςίασ ελιϊν 

 

 

 

Ζ ηξνθνδνζία ησλ ειηψλ ζηε κνλάδα ζξαχζεο ξπζκίδεηαη κέζσ ηνπ ζθνλδχινπ (A, Δηθφλα 

12) ξχζκηζεο ησλ ζηξνθψλ ηεο θηλεηήξηαο δηάηαμεο ξπζκηδφκελεο ηαρχηεηαο ηνπ 

κεραλήκαηνο (Αχμεζε - Μείσζε). Αλ ν ζξαπζηήξαο δελ θαηαθέξλεη λα δηαζέζεη ηηο ειηέο, ε 

ρνάλε παξακέλεη πιήξεο, πξέπεη λα κεηψζεηε ηελ ηαρχηεηα ελψ, ζε αληίζεηε πεξίπησζε, φηαλ ε ρνάλε 

παξακέλεη θελή, πξέπεη λα απμήζεηε ηελ ηαρχηεηα. 

 

 
 

Δηθόλα 12 - Ρπζκίζεηο 

 

 

 

3.2.3.2 Ρύθμιζη αναππόθηζηρ ανεμιζηήπα 

 

 

 

Ζ αλαξξφθεζε ησλ θχιισλ ησλ ειηψλ ξπζκίδεηαη κέζσ ηνπ αλνίγκαηνο πεξηζζφηεξν ή 

ιηγφηεξν ηνπ ζηνκίνπ (B, Δηθφλα 12) ιήςεο αέξα ηνπ αλεκηζηήξα. Αλ παξαηεξείηαη απμεκέλν 

πνζνζηφ θχιισλ ζηηο ειηέο ζην ζξαπζηήξα πξέπεη λα επέκβεηε, ξπζκίδνληαο ην άλνηγκα ηεο 

ιήςεο αέξα. 
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3.2.3.3 Ρύθμιζη νεπού πλύζηρ 

 

 

 

Πξέπεη λα ξπζκίδεηε ηε ξνή εηζφδνπ λεξνχ ζην DLE έηζη ψζηε ε πιήξσζε ηεο ιεθάλεο λα 

δηαηεξείηαη ζε ζσζηή ζηάζκε. Τπεξβνιηθά απμεκέλε ξνή ζηελ είζνδν κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

ππεξρείιηζε ηνπ λεξνχ απφ ηε ιεθάλε ζην δάπεδν. 

 

 

 

 

3.2.4 Καθαπιζμόρ ηος μησανήμαηορ 

 

 

 

Σν κεράλεκα δελ πξέπεη λα βξίζθεηαη ππό ηάζε. Σνπνζεηήζηε ην γεληθό δηαθόπηε ζηε ζέζε 

OFF θαη απνζπλδέζηε ην βύζκα ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο. 

Να πεξηκέλεηε πάληα κεξηθά ιεπηά από ηελ απελεξγνπνίεζε ηνπ κεραλήκαηνο πξηλ 

επέκβεηε. 

 

 

 

 

 

ην ηέινο ηεο εξγάζηκεο εκέξαο, θαη γηα εγθαηαζηάζεηο αλελεξγέο γηα πάλσ απφ 8 ψξεο, 

πιχλεηε ην κεράλεκα κε λεξφ θαη κε ηνμηθά πξντφληα. 

 

 

Ο θαζαξηζκφο ηνπ κεραλήκαηνο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο: 

 

1) Αθήζηε ην κεράλεκα λα ιεηηνπξγήζεη κε ηνλ θξνπλφ πιχζεο αλνηθηφ θαη ρσξίο ειηέο. 

2) Αλνίμηε ηελ εθθέλσζε ηνπ λεξνχ· φηαλ ζα εμέξζεη θαζαξφ λεξφ, ην κεράλεκα ζα έρεη 

πιπζεί. 

 

Σνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα, λα θαζαξίδεηε κε πεπηεζκέλν αέξα ηηο ζράξεο αεξηζκνχ ησλ 

θηλεηήξσλ ηνπ κεραλήκαηνο 
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3.2.5 Δςζσέπειερ: αιηίερ και διοπθωηικά μέηπα  

 

 

 

ηε ζπλέρεηα, αλαθέξνληαη νη δπζρέξεηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δηαπηζησζνχλ απφ ην 

ρεηξηζηή. 

 

 

 

ΓΤΥΔΡΔΗΔ ΠΗΘΑΝΔ ΑΗΣΗΔ ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΑ ΓΗΟΡΘΧΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ 

ΣΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ 

ΓΔΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΔΙ 

Έρεη παηεζεί ην πιήθηξν 

έθηαθηεο αλάγθεο ζην 

ζπλδεδεκέλν κεράλεκα 

Απελεξγνπνηήζηε ην θνπκπί ηχπνπ 

καληηαξηνχ ζην ζπλδεδεκέλν κεράλεκα 

Σν βχζκα ηξνθνδνζίαο 

δελ έρεη ηνπνζεηεζεί 
Δηζαγάγεηε ζσζηά ην βχζκα ηξνθνδνζίαο 

Η ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΓΙΑΚΟΠΣΔΙ ΣΗ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ 

ΚΑΙ ΑΝΑΒΔΙ Η 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ 

ΛΤΥΝΙΑ ΣΟΤ 

ΘΔΡΜΙΚΟΤ 

ΓΙΑΚΟΠΣΗ 

Έρεη ππεξζεξκαλζεί έλαο 

απφ ηνπο θηλεηήξεο ηνπ 

απνθπιισηή 

Αλνίμηε ηνλ πίλαθα θαη ελεξγνπνηήζηε μαλά 

ην αληίζηνηρν ξειέ. Αλ ε βιάβε παξακέλεη 

επηθνηλσλήζηε κε ηελ ππεξεζία ηερληθήο 

εμππεξέηεζεο ηεο TEM 

 

Πίλαθαο 10 - Γπζρέξεηεο: αηηίεο θαη δηνξζσηηθά κέηξα 
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3.3 υντιρθςθ του μθχανιματοσ 
 

 

Ζ ζπληήξεζε είλαη κηα πνιχ επαίζζεηε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο. Γη’ απηφ ζπληζηάηαη λα 

δηαβάζεηε πξνζεθηηθά ηηο αθφινπζεο νδεγίεο γηα λα απνθχγεηε νπνηνλδήπνηε θίλδπλν ηφζν 

γηα ην ρεηξηζηή φζν θαη γηα ην ίδην ην κεράλεκα.  

 

 

 

 Όπνηε θαζίζηαληαη απαξαίηεηεο επεκβάζεηο ζπληήξεζεο (ηαθηηθήο ή έθηαθηεο) 

είλαη απαξαίηεην ην κεράλεκα λα κελ είλαη ππό ηάζε. Θέηεηε ην γεληθό δηαθόπηε 

ζηε ζέζε OFF θαη απνζπλδέεηε ην βύζκα ηξνθνδνζίαο. Να πεξηκέλεηε πάληα 

κεξηθά ιεπηά από ηελ απελεξγνπνίεζε ηνπ κεραλήκαηνο πξηλ επέκβεηε. 

 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπληήξεζεο, λα ηνπνζεηείηε κηα θαηάιιειε πηλαθίδα ζηνλ 

ειεθηξηθό πίλαθα θαη ζην κεράλεκα γηα λα επηζεκάλεηε ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

«ζηακαηεκέλνπ κεραλήκαηνο». 

 

 Υξεζηκνπνηήζηε ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηε ζπληήξεζε ζύκθσλα κε 

ηελ παξάγξαθν 3.1.3. 

 

 ε πεξίπησζε ζπληήξεζεο ησλ εμαξηεκάησλ ζε κεγάιν ύςνο, ρξεζηκνπνηείηε 

θαηάιιειεο δηαηάμεηο όπσο ζθάιεο, πιαηθόξκεο, θ.ιπ. θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ 

θαη ζε θαηάιιειε ζέζε. 

 

 

Ζ αζθάιεηα θαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο εμαξηψληαη, πέξα απφ ηελ νξζή ρξήζε 

ηνπ, απφ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε. Ζ ελ ιφγσ ζπληήξεζε απνηειείηαη βαζηθά απφ 

νξηζκέλεο εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα εθηεινχληαη ηαθηηθά γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθέο: 

 

 Πεξηνδηθνί έιεγρνη. 

 Αληηθαηάζηαζε ελδερφκελσλ αλαιψζηκσλ. 

 

πλεπψο είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείηε ελεκεξσκέλν έλα βηβιίν κε ηηο δηάθνξεο ζπληεξήζεηο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, ην νπνίν πξννξίδεηαη γηα ην ππεχζπλν πξνζσπηθφ, ζην νπνίν 

αλαθέξνληαη νη έιεγρνη θαη νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ εθηειέζηεθαλ θαη νη ελδερφκελεο 

αλεπάξθεηεο πνπ δηαπηζηψζεθαλ. Δλδερνκέλσο είλαη δπλαηφλ λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ελ 

ιφγσ ζπληεξήζεηο ζην «Γειηίν ζπληεξήζεσλ» πνπ βξίζθεηαη ζην ηέινο απηήο ηεο 

παξαγξάθνπ. 

 

Δίλαη απαξαίηεην λα ειέγρνληαη πεξηνδηθά ηα αθφινπζα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία: 

 Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ πιήθηξσλ δηαθνπήο έθηαθηεο αλάγθεο. 

 Έιεγρνο ηνπ ζθημίκαηνο ησλ κπνπινληψλ ηνπ πιαηζίνπ θαη ηεο δνκήο. 

 Έιεγρνο ηνπ ζθημίκαηνο ησλ κπνπινληψλ ηνπ θνξείνπ. 

 Έιεγρνο ηνπ ζθημίκαηνο ησλ ζπλδέζεσλ γείσζεο. 
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ηελ εγθαηάζηαζε ππάξρνπλ εμαξηήκαηα πνπ ιφγσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπο ππφθεηληαη ζε θζνξά. πληζηάηαη ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ λα πξαγκαηνπνηείηαη ελδειερήο 

έιεγρνο (ζηαηηθφο θαη δπλακηθφο) γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αληηθαηάζηαζήο ηνπο. 

 

 

 ΠΡΟΟΥΗ: 

Γηα φιεο ηηο άιιεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο πνπ δελ θαιχπηνληαη ζην παξφλ εγρεηξίδην είλαη 

απαξαίηεην λα επηθνηλσλήζεηε κε έλα εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν ηεο TEM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γειηίν ζπληεξήζεσλ 
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Στοιχείο του μθχανιματοσ Ημερομθνία 
Τφποσ επζμβαςθσ (τακτικι / 

ζκτακτθ) 
Σθμειϊςεισ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

3.4 Διάκεςθ του μθχανιματοσ 
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Οη εζληθνί θαη θνηλνηηθνί θαλνληζκνί επηβάιινπλ ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο γηα ηε 

δηάζεζε ησλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ κε ην Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 22 ηεο 05/02/1997 

ην νπνίν κεηαθέξεη ηηο νδεγίεο 91/156/ΔΟΚ πεξί ζηεξεψλ απνβιήησλ, 91/689/ΔΟΚ γηα ηα 

επηθίλδπλα απφβιεηα θαη 94/62/ΔΟΚ γηα ηηο ζπζθεπαζίεο θαη ηα απνξξίκκαηα ζπζθεπαζίαο.  

Έρεηε ππφςε ζαο φηη ην κεράλεκα ζην ηέινο ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπ πξέπεη λα δηαηεζεί σο 

βηνκεραληθφ απφβιεην θαη σο εθ ηνχηνπ ε ζπιινγή, δηαινγή, κεηαθνξά, επεμεξγαζία θαη 

απνζήθεπζε ησλ απνβιήησλ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην έδαθνο, ζχκθσλα κε ηνπο 

ηζρχνληεο θαλνληζκνχο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ νδεγία 75/442/ΔΟΚ θαη ηηο κεηαγελέζηεξεο 

ηξνπνπνηήζεηο ηεο. 

Σα ιάδηα (ιηπαληηθά ιάδηα ή/θαη γξάζα θ.ιπ.) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

θχθινπ εξγαζίαο ηνπ κεραλήκαηνο ή/θαη γηα ηε ζπληήξεζή ηνπ πξέπεη λα απνξξίπηνληαη 

ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 75/439/ΔΟΚ, πνπ επηβάιιεη ζε θάζε επηρείξεζε πνπ απνξξίπηεη ηα 

κεηαρεηξηζκέλα ιάδηα λα θνηλνπνηεί ζηηο αξκφδηεο αξρέο νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε 

ηελ απφξξηςε ή ηελ απνζήθεπζε ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ ιαδηψλ θαη ησλ θαηαινίπσλ ηνπο. 

Τπελζπκίδεηαη φηη βάζεη ηνπ Π.Γ. αξηζ. 691 ηεο 23/08/1982 είλαη ππνρξεσηηθφ λα 

απεπζχλεζηε ζηελ θνηλνπξαμία κεηαρεηξηζκέλσλ ιαδηψλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

A. ΥΔΓΙΑ ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΗΗ 

 

 
 
ΑΝΑΦ. ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔΙΚΟΣ 

1 1 0001A 

2 1 0002A 

3 1 0003A 

4 1 0004A 

5 1 0005A 

6 1 0006A 

7 1 0007A 

8 1 0008A 

9 1 0009A 

10 1 0010A 

11 1 0011A 

12 1 0012A 

13 1 0013A 

14 1 0014A 

15 1 0015A 

16 1 0016A 

17 4 0017A 

18 15 0018A 

19 1 0019A 
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ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΟΡΦΧΗ 

 

ΔΜΔΗ Ζ 
THE MANUFACTURER 

TOSCANA ENOLOGICA MORI di Mori Giorgio e C Snc Via Cimabue 4-6 - 50028 

Tavarnelle Val di Pesa (FI)  

Σει ++39- (0)55 - 80.71.568 Φαμ 80.71.293 

 Γηαδίθηπν: http://www.tem.it 
 

ΔΗΛΩΝΟΤΜΕ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΗ ΜΑ ΕΤΘΤΝΗ ΟΣΙ ΣΟ ΠΡΟΪΟΝ: 
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE INDUSTRIAL PRODUCT: 

ΜΗΥΑΝΗΜΑ: 
MACHINERY:  

(πεξηγξαθή) 
ΜΟΝΣΔΛΟ: 
MODEL: 

(θσδηθφο) 
ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΧΟΤ: 
CONSTRUCTION NUMBER: 

(έηνο - εληνιή - ζέζε) 
ΔΣΟ ΚΑΣΑΚΔΤΗ: 
DATE OF MANUFACTURE: 

 

ΣΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ Η ΠΑΡΟΤΑ ΓΗΛΧΗ ΔΙΝΑΙ ΤΜΦΧΝΟ ΜΔ ΣΙ ΑΚΟΛΟΤΘΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ: 
HAVE BEEN PRODUCED IN COMPLIANCE WITH THE FOLLOWING ESSENTIAL REQUIREMENTS: 
 

ΟΓΗΓΙΔ 
ΟΓΗΓΙΑ ΔΟΚ 2006/42/ΔΚ (Μεραλήκαηα) 

ECC DIRECTIVE 2006/42/CE (MACHINERY) 

ΟΓΗΓΙΑ ΔΟΚ 2006/95/ΔΚ [θαη κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξώζεηο] (ρακειή ηάζε)  

ECC DIRECTIVE 2006/95/CE (LVD) AND SUBSEQUENT AMENDMENTS 

ΟΓΗΓΙΑ ΔΟΚ 2004/108/ΔΚ [θαη κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξώζεηο] (ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηόηεηα) 

ECC DIRECTIVE 2004/108/CE (EMC) AND SUBSEQUENT AMENDMENTS 

ΝΟΜΟΘΔΙΑ 

 
Πξνεδξηθό Γηάηαγκα αξηζ. 459 ηεο 24/07/1996 

Σππηθόο λόκνο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ αξηζ. 791 ηεο 18/10/1977 [θαη κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξώζεηο]  
Ννκνζεηηθό Γηάηαγκα ηεο θπβέξλεζεο αξηζ. 615 ηεο 12/11/1996. 

 

ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΑ ΑΚΟΛΟΤΘΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ:  

AND HAVE BEEN CONSULTED THE FOLLOWING ARMONIZED STANDARDS: 

UNI EN ISO 12100-1:2005 Αζθάιεηα κεραλψλ — Βαζηθέο έλλνηεο, γεληθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ - Οξνινγία, βαζηθή κεζνδνινγία 
UNI EN ISO 12100-2:2005 Αζθάιεηα κεραλψλ — Βαζηθέο έλλνηεο, γεληθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ - Σερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη αξρέο 
UNI EN ISO 13857:2008 Αζθάιεηα κεραλψλ — Απνζηάζεηο αζθαιείαο γηα ηελ παξεκπφδηζε ηεο πξνζέγγηζεο ησλ άλσ θαη θάησ άθξσλ ζηηο δψλεο 

θηλδχλνπ 
UNI EN 349:2008 Αζθάιεηα κεραλψλ — Διάρηζηα δηάθελα πξνο απνθπγή ζχλζιηςεο κεξψλ ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο 
UNI EN ISO 13850:2008 Αζθάιεηα κεραλψλ — ηάζε έθηαθηεο αλάγθεο — Αξρέο ζρεδηαζκνχ 
UNI EN 953:2009 Αζθάιεηα κεραλψλ — Πξνθπιαθηήξεο, γεληθέο απαηηήζεηο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη θαηαζθεπή ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ 

πξνθπιαθηήξσλ. 
UNI EN ISO 13849-1:2008  Αζθάιεηα κεραλψλ — Δμαξηήκαηα αζθάιεηαο ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ - Μέξνο 1 : Γεληθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ 
UNI EN 982:2009 Αζθάιεηα κεραλψλ — Απαηηήζεηο αζθάιεηαο γηα ζπζηήκαηα θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπο γηα πδξαπιηθέο θαη πλεπκαηηθέο 

κεηαδφζεηο — Τδξαπιηθή 
UNI EN 999:2008 Αζθάιεηα κεραλψλ — Σνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ πξνζηαζίαο αλάινγα κε ηηο ηαρχηεηεο πξνζέγγηζεο κεξψλ ηνπ ζψκαηνο 

UNI EN ISO 14121-1:2007 Αζθάιεηα κεραλψλ — Αμηνιφγεζε θηλδχλνπ — Μέξνο 1: αξρέο 
UNI EN 1088:2008 Αζθάιεηα κεραλψλ — Γηαηάμεηο ελδνκαλδάισζεο ζπλδεδεκέλεο κε ηνπο πξνθπιαθηήξεο— Αξρέο ζρεδηαζκνχ θαη επηινγήο 
UNI EN 1037:2008 Αζθάιεηα κεραλψλ — Πξφιεςε ηεο αθνχζηαο εθθίλεζεο 
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