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ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

 Αγαπητέ πελάτη, 

 Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι ο εξοπλισμός που καλύπτεται από το παρόν εγχειρίδιο έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και 

δοκιμαστεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ισχύουσα σχετική νομοθεσία, όπως αναφέρεται επακριβώς στο συνημμένο 

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης.  

 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.  

 Θέλουμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο εξοπλισμός δεν παρουσιάζει κίνδυνο για το χειριστή, με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται 

σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες, ενσωματώνεται σε ένα μηχάνημα το οποίο με τη σειρά του πληροί την ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 2006/42/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 εκτελούνται οι περιοδικές συντηρήσεις και να ελέγχεται η κατάσταση συντήρησης 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 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 είναι κατάλληλη για τις 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. 

Η TEM, για λόγους συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων της, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα 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. 

Η TEM θα δέχεται ευχαρίστως οποιαδήποτε πρόταση του Πελάτη κατάλληλη για τη βελτίωση του 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. 
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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 του δείκτη 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. 

Ένα αντίγραφο του εν λόγω εντύπου πρέπει να αποσταλεί μέσω φαξ ( ++39 - (0)55 - 80.71.293), ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (σε μορφή pdf) στην TEM (tem@tem.it) ή μέσω ταχυδρομείου (TEM - Via Cimabue, 4-6 - 50028 

Tavarnelle Val di Pesa (FI)) εντός 15 ημερών από την παράδοση του μηχανήματος. Η μη επιστροφή του εγγράφου 

εντός της αναφερόμενης προθεσμίας ή η μερική συμπλήρωση αυτού αποτελεί αυτόματη δήλωση της ακεραιότητας 

του εγχειριδίου και της πλήρους και προσεκτικής ανάγνωσής του, απαλλάσσοντας την TEM από κάθε ευθύνη 

σχετικά με αυτό. 

1.3 Σήμανση «CE» 

Για την εγγύηση της συμμόρφωσης του εξοπλισμού προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα Μηχανήματα 

2006/42/ΕΟΚ και των μεταγενέστερων τροποποιήσεων τοποθετείται η σήμανση CE. 

Ποτέ μην αφαιρείτε τη σήμανση από την αρχική θέση που έχει επιλεγεί από τον 

κατασκευαστή. Μην τροποποιείτε ή παραποιείτε τα αναγραφόμενα τεχνικά δεδομένα. 

Μην καθαρίζετε τη σήμανση με αιχμηρά αντικείμενα (π.χ.: συρματόβουρτσες), για να μην φθαρούν τα δεδομένα 

που αναγράφονται. 

Αν η σήμανση καταστραφεί 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. 
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Συνημμένη στο παρόν εγχειρίδιο βρίσκεται η «Δήλωση συμμόρφωσης CE». 

 

 
Εικόνα 1 - Δήλωση συμμόρφωσης τοποθετημένη στο μηχάνημα 

1.4 Εγγύηση 

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

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

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

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 μεταφοράς από και 

προς το εργοστάσιό μας στο TAVARNELLE VAL DI PESA, οι τελωνειακοί 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. 



 

 

 8 

 

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 

Κατασκευαστής Toscana Enologica Mori S.n.c. - via Cimabue 4-6 50028 

Tavarnelle Val di Pesa (FI) Τηλ. 055 8071568 - Φαξ 055 

8071293 

Ονομασία μηχανήματος Μηχάνημα ελαιοτριβείου OLIOMIO 250 FARM 

Κύριες παραπομπές σε κανονισμούς • Οδηγία 2006/42/ΕΚ των νομοθεσιών των κρατών 

μελών σχετικά με τα μηχανήματα 

• Οδηγία 2004/108/ΕΚ για την «Ηλεκτρομαγνητική 

συμβατότητα» και νομοθετικό διάταγμα αρ. 615 της 

12/11/1996  

• Οδηγία 2006/95/ΕΚ για τη χαμηλή τάση και τυπικός 

νόμος του κοινοβουλίου αρ. 791 της 18/10/1977  

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

12100-2:2005, UNI EN ISO 14121-1:2007 

Κέντρο εξυπηρέτησης Μοναδικό και στην έδρα του κατασκευαστή 

Εγχειρίδιο Ιούλιος 2012 

Αναθεώρηση Αναθ. 1 

 
Πίνακας 1 - Παραπομπές 
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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 θεωρείται επικίνδυνη 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. 
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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 
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1.8 Αξιολόγηση των κινδύνων 

Η παρούσα αξιολόγηση κινδύνων πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη: 

• Όσα προβλέπονται στην Οδηγία για τα Μηχανήματα 2006/42/ΕΚ, στους εναρμονισμένους 

κανόνες UNI EN 292 μέρος 1, 2, 2-A/1 (δεν υποκαταστάθηκε από το UNI EN ISO 12100-1-2:2005 επειδή 

τα περιεχόμενά του δεν ισχύουν ακόμη για τα μηχανήματα της TEM) και στο Ν.Δ. 17 του 2010, ειδικά 

όσον αφορά τις απαραίτητες απαιτήσεις ασφαλείας και υγείας σχετικά με το σχεδιασμό κα την κατασκευή 

των μηχανημάτων και των στοιχείων ασφαλείας. 

• Τα κριτήρια που καθορίζονται στο Πρότυπο EN 1050:1998 (δεν υποκαταστάθηκε από το UNI EN 

ISO 14121-1:2007 επειδή τα περιεχόμενά του δεν ισχύουν ακόμη για τα μηχανήματα της ΤΕΜ): 

Κωδ.

E 

N 

1050 

Κίνδυνος σύμφωνα με το UNI EN 1050 Παράρτημα A 

του EN 

292-2:1991/A1:1

99 5 

EN 292 μέρος 

1:1991 

EN 292 μέρος 

2:1991 

1 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 

(λόγω σχήματος, σχετικής θέσης, μάζας, σταθερότητας, 

συσσώρευσης ενέργειας κ.λπ.): 

1.3 

1.5.3, 1.6.3 

4.2 3.1, 3.2, 4, 3.8, 

6.2.2 

1.1 Σύνθλιψη 1.3 4.2.1 
 

1.2 Κοπή μαλλιών 1.3 
 

1.3 Κοπή ή αποκοπή 1.3 
 

1.4 Πάκτωση 1.3 
 

1.5 Παράσυρση ή παγίδευση 1.3 
 

1.6 Ζημία από πρόσκρουση 1.3 
 

1.7 Διάτρηση ή τρύπημα 1.3 
 

1.8 Τριβή ή απόξεση 1.3 
 

1.9 Έγχυση ή εκροή υγρού σε υψηλή πίεση 1.3.2 3.8 

2 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ: 
   

2.1 Επαφή ατόμων με στοιχεία υπό τάση (άμεση επαφή) 1.5.1, 1.6.3 4.3 3.9, 6.2.2 

2.2 Επαφή ατόμων με στοιχεία που τίθενται υπό τάση σε 

περίπτωση βλάβης (έμμεση επαφή) 

1.5.1 3.9 

2.3 Προσέγγιση στοιχείων υψηλής τάσης 1.5.1, 1.6.3 3.9, 6.2.2 

2.4 Φαινόμενα στατικού ηλεκτρισμού 1.5.2 3.9 

2.5 Θερμικές ακτινοβολίες ή άλλα φαινόμενα, όπως εκτοξεύσεις 

τετηγμένων σωματιδίων και χημικές επιπτώσεις από 

βραχυκυκλώματα, υπερφορτώσεις κ.λπ. 

1.5.1, 1.5.5 3.9 

3 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 
   

3.1 Εγκαύματα και άλλες βλάβες που προκαλούνται από την 

πιθανή επαφή των ατόμων με αντικείμενα ή υλικά 

εξαιρετικά υψηλής ή χαμηλής θερμοκρασίας, φλόγες ή 

εκρήξεις, καθώς και από την ακτινοβολία πηγών θερμότητας 

1.5.5, 1.5.6, 

1.5.7 

4.4 
 

3.2 Επιβλαβείς για την υγεία επιπτώσεις λόγω ψυχρού ή θερμού 

περιβάλλοντος εργασίας 

1.5.5 
 

4 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΛΟΓΩ ΘΟΡΥΒΟΥ 
   

4.1 Απώλεια ακοής (κώφωση), λοιπές σωματικές ενοχλήσεις 

(π.χ., απώλεια ισορροπίας, αντίληψης) 

1.5.8 4.5 3.2, 4 
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Κωδ.

E 

N 

1050 

Κίνδυνος σύμφωνα με το UNI EN 1050 Παράρτημα A 

του EN 

292-2:1991/A1:1

99 5 

EN 292 μέρος 

1:1991 

EN 292 μέρος 

2:1991 

4.2 Παρεμβολή στην προφορική επικοινωνία, στα ηχητικά 

σήματα κ.λπ. 

   

5 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΛΟΓΩ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ 
   

5.1 Χρήση χειροκίνητων μηχανημάτων που προκαλεί διάφορες 

νευρολογικές ή αγγειακές ενοχλήσεις 

1.5.9 4.6 3.2 

5.1 Κραδασμοί σε ολόκληρου του σώματος, ιδίως όταν 

συνδυάζονται με άβολες στάσεις 

6 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΛΟΓΩ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ 
   

6.1 Ακτινοβολίες χαμηλής συχνότητας, ραδιοσυχνότητες, 

μικροκύματα 

1.5.10 
  

6.2 Υπέρυθρες ακτίνες, ορατό φως και υπεριώδεις ακτίνες 1.5.10 
  

6.3 Ακτίνες X και ακτίνες γάμμα 1.5.10 4.7 
 

6.4 Ακτίνες άλφα, βήτα, δεσμών ηλεκτρονίων, νετρονίων 1.5.10, 1.5.11 
 

3.7.3, 3.7.11 

6.5 Λέιζερ 1.5.12 
  

7 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ 

ΟΥΣΙΕΣ (και στα χημικά στοιχεία που περιέχουν) που 

υφίστανται επεξεργασία ή χρησιμοποιούνται από το 

μηχάνημα 

   

7.1 Κίνδυνοι λόγω επαφής με ή εισπνοής επιβλαβών υγρών, 

αερίων, εκνεφωμάτων, ατμών ή σκονών 

1.1.3, 1.5.13, 

1.6.5 

 
3.3b, 3.4 

7.2 Κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς 1.5.6, 1.5.7 4.8 3.4 

7.3 Βιολογικοί ή μικροβιολογικοί κίνδυνοι (ιοί ή βακτήρια) 1.1.3, 1.6.5, 2.1 
  

8 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΤΗ ΦΑΣΗ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

   

8.1 Ακατάλληλες θέσεις ή υπερβολικές καταπονήσεις 1.1.2d, 1.1.5, 

1.6.2, 1.6.4 

4.9 3.6.1, 6.2.1, 

6.2.3, 6.2.4, 

6.2.6 

8.2 Ανεπαρκής σεβασμός της ανατομίας του χεριού/ του 

βραχίονα ή του ποδιού/ της κνήμης 

1.1.2d, 2.2 4.9 3.6.2 

8.3 Αθέτηση της χρήσης μέσων ατομικής προστασίας 1.1.2e 
 

3.6.6 

8.4 Ανεπαρκής τοπικός φωτισμός 1.1.4 
 

3.6.5 

8.5 Υπερβολική ή ελλιπής διανοητική χρήση, ένταση 1.1.2d 4.9 3.6.4 

8.6 Ανθρώπινο σφάλμα, ανθρώπινη συμπεριφορά 1.1.2d, 1.2.2, 

1.2.5, 1.2.8, 1.5.4, 

1.7 

4.9 3.6, 3.7.8, 

3.7.9, 5, 6.1.1 

8.7 Ανεπαρκής σχεδιασμός, τοποθέτηση ή αναγνώριση των 

χειροκίνητων στοιχείων ελέγχου 

1.2.2 
 

3.6.6, 3.7.8 

8.8 Ακατάλληλος σχεδιασμός ή τοποθέτηση των διατάξεων 

οπτικών ενδείξεων 

1.7.1 
 

3.6.7, 5.2 

9 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
 

4.10 
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Κωδ.

E 

N 

1050 

Κίνδυνος σύμφωνα με το UNI EN 1050 Παράρτημα A 

του EN 

292-2:1991/A1:1

99 5 

EN 292 μέρος 

1:1991 

EN 292 μέρος 

2:1991 

10 ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, ΘΕΣΗ ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΡΕΙΑΣ Ή ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΗ ΑΥΞΗΣΗ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ή παρεμφερείς δυσλειτουργίες) 

   

10.1 Βλάβη/ δυσλειτουργία του συστήματος ελέγχου 1.2.7, 1.6.3 
 

3.7, 6.2.2 

10.2 Αποκατάσταση της παροχής ενέργειας μετά από διακοπή 1.2.6 
 

3.7.2 

10.3 Εξωτερικές επιρροές στον ηλεκτρικό εξοπλισμό 1.2.1, 1.5.11, 

4.1.2.8 

 
3.7.11 

10.4 Άλλες εξωτερικές επιρροές (βαρύτητα, άνεμος κ.λπ.) 1.2.1 
 

3.7.3 

10.5 Σφάλματα λογισμικού 1.2.1 
 

3.7.7 

10.6 Σφάλματα του χειριστή (λόγω λανθασμένου συνδυασμού 

του μηχανήματος με τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά και 

δυνατότητες: βλ.8.6) 

1.1.2d, 1.2.2, 

1.2.5, 1.2.8, 1.5.4, 

1.7 

4.9 3.6, 3.7.8, 3.7.9, 

5, 6.1.1 

11 ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ 

ΔΥΝΑΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

1.2.4, 1.2.6, 1.2.7 
 

3.7, 3.7.1, 6.1.1 

12 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

1.3.6 
 

3.2, 3.3 

13 ΒΛΑΒΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

1.2.6 
 

3.7, 3.7.2 

14 ΒΛΑΒΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1.2.1, 1.2.3, 1.2.4, 

1.2.5, 1.2.7, 1.6.3 

 
3.7, 6.2.2 

15 ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1.5.4 4.9 5.5, 6.2.1 

16 ΘΡΑΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1.3.2 4.2.2 3.3 

17 ΠΤΩΣΗ Ή ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Ή 

ΥΓΡΩΝ 

1.3.3 4.2.2 3.3,3.8 

18 ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ/ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

1.3.1 4.2.2 6.2.5 

19 ΟΛΙΣΘΗΣΗ, ΣΚΟΝΤΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΤΩΣΗ ΑΤΟΜΩΝ 

(σε σχέση με το μηχάνημα) 

1.5.15 4.2.3 6.2.4 

20 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 
   

20.1 Μετακίνηση κατά την εκκίνηση του μοτέρ 3.3.2, 3.3.4 
  

20.2 Μετακίνηση χωρίς οδηγό στη θέση οδήγησης 3.3.2 
  

20.3 Μετακίνηση χωρίς να βρίσκονται όλα τα εξαρτήματα σε 

θέση ασφαλείας 

3.3.2 
  

20.4 Υπερβολική ταχύτητα του μηχανήματος με οδηγό 3.3.4 
  

20.5 Υπερβολικές αναταράξεις κατά τη μετακίνηση 3.4.1 
  

20.6 Ανεπαρκής δυνατότητα επιβράδυνσης, διακοπής και 

ακινητοποίησης του μηχανήματος 

3.3.3, 3.3.5 
  

21 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(συμπεριλαμβανομένης της θέσης του οδηγού) του 

μηχανήματος 
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Κωδ.

E 

N 

1050 

Κίνδυνος σύμφωνα με το UNI EN 1050 Παράρτημα A 

του EN 

292-2:1991/A1:1

99 5 

EN 292 μέρος 

1:1991 

EN 292 μέρος 

2:1991 

21.1 Πτώση ατόμων κατά την πρόσβαση ή την παραμονή στη 

θέση εργασίας ή κατά την απομάκρυνση από αυτήν 

3.2.1, 3.2.3, 

3.4.5, 3.4.7 

  

21.2 Καυσαέριο/ έλλειψη οξυγόνου στη θέση εργασίας 3.2.1 
  

21.3 Πυρκαγιά (εύφλεκτη φύση της καμπίνας, έλλειψη μέσων 

κατάσβεσης) 

3.2.1, 3.5.2 
  

21.4 Μηχανικοί κίνδυνοι στη θέση εργασίας: 

α)  επαφή με τους τροχούς, 

β)  ανατροπή, 

γ)  πτώση αντικειμένων, διείσδυση αντικειμένων, 

δ)  θραύση εξαρτημάτων που περιστρέφονται με υψηλή 

ταχύτητα, 

ε)  επαφή προσώπων με εξαρτήματα του μηχανήματος ή με 

εργαλεία (μηχανήματα που ελέγχονται από ένα χειριστή 

με τα πόδια). 

 

 

3.2.1 
3.2.1, 3.4.3 
 

3.2.1, 3.4.4 
3.4.2 

3.3.4 

  

21.5 Ανεπαρκής ορατότητα από τη θέση εργασίας 3.2.1 
  

21.6 Ανεπαρκής φωτισμός 3.1.2 
  

21.7 Ακατάλληλο κάθισμα 3.2.2 
  

21.8 Θόρυβος στη θέση εργασίας 3.2.1 
  

21.9 Κραδασμοί στη θέση εργασίας 3.2.1, 3.2.2, 3.6.3 
  

21.10 Ανεπαρκή μέσα εκκένωσης/ έξοδοι ασφαλείας 3.2.1 
  

22 ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
   

22.1 Ακατάλληλη τοποθέτηση των χειροκίνητων οργάνων 

ελέγχου 
3.2.1, 3.3.1, 3.4.5 

  

22.2 Ακατάλληλος σχεδιασμός των χειροκίνητων οργάνων 

ελέγχου και του τρόπου ενεργοποίησής τους 

3.2.1, 3.3.1, 3.3.3 
  

23 ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (έλλειψη σταθερότητας) 

3.1.3 
  

24 ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

   

24.1 Κίνδυνοι από το μοτέρ και τις μπαταρίες 3.4.8, 3.5.1 
  

24.2 Κίνδυνοι λόγω της μετάδοσης ισχύος μεταξύ των 

μηχανημάτων 

3.4.7 
  

24.3 Κίνδυνοι λόγω ρυμουλκούμενων και συρόμενων στοιχείων 3.4.6 
  

25 ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
   

25.1 Μη εξουσιοδοτημένη ενεργοποίηση/ χρήση 3.3.2 
  

25.2 Μετατόπιση ενός εξαρτήματος από τη θέση ακινητοποίησής 

του 

3.4.1 
  

25.3 Απουσία ή ανεπάρκεια ηχητικών ή οπτικών μέσων 

σήμανσης 

1.7.4, 3.6.1 
  

26 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ/ 

ΧΕΙΡΙΣΤΗ 

3.6 
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Κωδ.

E 

N 

1050 

Κίνδυνος σύμφωνα με το UNI EN 1050 Παράρτημα A 

του EN 

292-2:1991/A1:1

99 5 

EN 292 μέρος 

1:1991 

EN 292 μέρος 

2:1991 

27 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ 

ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 

   

27.1 Λόγω πτώσης φορτίων, συγκρούσεων, ανατροπής του 

μηχανήματος από: 

   

27.1. 1 Έλλειψη σταθερότητας 4.1.2.1 
  

27.1. 2 Ανεξέλεγκτο φορτίο, υπερβολικό φορτίο, υπέρβαση του 

ορίου ανατροπής 

4.2.1.4, 4.3.3, 

4.4.2a 

  

27.1. 3 Ανεξέλεγκτο εύρος κινήσεων 4.1.2.6a, 4.2.1.3 
  

27.1. 4 Απροσδόκητη/ τυχαία μετατόπιση φορτίων 4.1.2.6c 
  

27.1. 5 Ανεπαρκείς μηχανισμοί/ εξαρτήματα πρόσληψης 4.1.2.6e, 4.4.1 
  

27.1. 6 Σύγκρουση περισσότερων από ένα μηχανημάτων 4.1.2.6b 
  

27.2 Πρόσβαση προσώπων στην υποστήριξη του φορτίου 4.3.3 
  

27.3 Εκτροχιασμός 4.1.2.2 
  

27.4 Ανεπαρκής μηχανική αντίσταση των εξαρτημάτων 4.1.2.3 
  

27.5 Ακατάλληλος σχεδιασμός τροχαλιών, τυμπάνων 4.1.2.4 
  

27.6 Ακατάλληλη επιλογή/ ενσωμάτωση στο μηχάνημα 

αλυσίδων, καλωδίων, εξαρτημάτων ανύψωσης 

4.1.2.5 

4.1.2.4 

4.3.1, 4.3.2 

  

27.7 Κάθοδος ενός φορτίου που παρεμποδίζεται από φρένο τριβής 4.1.2.6d 
  

27.8 Μη φυσιολογικές συνθήκες συναρμολόγησης/ ελέγχου/ 

χρήσης/ συντήρησης 

4.4.1, 4.4.2d 
  

27.9 Επιπτώσεις του βάρους στα πρόσωπα (επίδραση βάρους ή 

αντίβαρου) 

4.1.2.6b, 4.1.2.7, 

4.2.3 

  

28 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ: 
   

28.1 από φωτισμό 4.1.2.8 
  

29 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ 

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ: 

   

29.1 Ανεπαρκής ορατότητα από τη θέση οδήγησης 4.1.2.7, 4.4.2c 
  

30 Κίνδυνοι και επικίνδυνα συμβάντα μηχανικής φύσης που 

οφείλονται σε: 

   

30.1 Απουσία σταθερότητας των μηχανικών υποστηριγμάτων των 

θωρακίσεων 

5.1 
  

30.2 Βλάβη του ελέγχου του γκαζιού ή των φρένων σε 

μηχανήματα που μετακινούνται επάνω σε ρόδες 

5.4 
  

30.3 Βλάβη ή απουσία μηχανισμών ελέγχου ασφαλείας κινήσεως 

(ετοιμότητας μηχανοδηγού) σε μηχανήματα που 

μετακινούνται επάνω σε ρόδες 

5.4, 5.5 
  

31 Απαγορευμένες κινήσεις προσώπων 5.2 
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Κωδ.

E 

N 

1050 

Κίνδυνος σύμφωνα με το UNI EN 1050 Παράρτημα A 

του EN 

292-2:1991/A1:1

99 5 

EN 292 μέρος 

1:1991 

EN 292 μέρος 

2:1991 

32 Πυρκαγιές και εκρήξεις 5.6 
  

33 Εκπομπή σκόνης, αερίου κ.λπ. 5.7 
  

34 Μηχανικοί κίνδυνοι και επικίνδυνα συμβάντα από: 
   

34.1 Ανεπαρκή μηχανική αντίσταση – ακατάλληλους 

συντελεστές λειτουργίας 

6.1.2 
  

34.2 Βλάβη του συστήματος ελέγχου φορτίου 6.1.3 
  

34.3 Βλάβη των στοιχείων ελέγχου των εγκαταστάσεων 

μεταφοράς ατόμων (λειτουργία, προτεραιότητα) 

6.2.1 
  

34.4 Υπέρβαση ταχύτητας των εγκαταστάσεων μεταφοράς 

ατόμων 

6.2.3 
  

35 Πτώση ατόμων από τις εγκαταστάσεις μεταφοράς 

ατόμων 

1.5.15, 6.3.1, 

6.3.2, 6.3.3 

  

36 Πτώση ή ανατροπή μέσων για τη μεταφορά ατόμων 6.4.1, 6.4.2 
  

37 Ανθρώπινο σφάλμα, ανθρώπινη συμπεριφορά 6.5 
  

 

 

 
 
 

 
 
 

Ειδικότερα, οι πιθανοί κίνδυνοι, οι οποίοι καθορίζονται στο παραπάνω πρότυπο, εξετάζονται στο 

Τεχνικό Δελτίο, στις παρακάτω ενότητες: 
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Αρ. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΕΛΤΙΟΥ 

1 Μηχανικοί κίνδυνοι, οι οποίοι οφείλονται σε: 
• εξαρτήματα του μηχανήματος ή κατεργασμένα στοιχεία, π.χ.: 

α) μορφή, 
β) σχετική περιοχή εργασίας, 
γ) Μάζα και σταθερότητα (δυναμική ενέργεια στοιχείων, τα οποία μπορούν να 

μετακινηθούν λόγω της βαρύτητας), 
δ) μάζα και ταχύτητα (κινητική ενέργεια στοιχείων υπό ελεγχόμενη και μη ελεγχόμενη 

κίνηση), 
ε) ανεπαρκής μηχανική σταθερότητα, 

• Συσσώρευση ενέργειας εντός του μηχανήματος: 
στ) ελαστικά στοιχεία (ελατήρια), 
ζ) υγρά και αέρια υπό πίεση, 
η) επιπτώσεις κενού. 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.3, 1.6,3 

1.1 Κίνδυνοι σύνθλιψης 1.3 

1.2 Κίνδυνοι κοπής μαλλιών 1.3 

1,3 Κίνδυνος κοπής 1.3 

1.4 Κίνδυνος πάκτωσης 1.3 

1.5 Κίνδυνος παράσυρσης ή παγίδευσης 1.3 

1.6 Κίνδυνος πρόσκρουσης 1.3 

1.7 Κίνδυνος διάτρησης ή τρυπήματος 1.3 

1.8 Κίνδυνος τριβής ή απόξεσης 1.3 

1.9 Κίνδυνος έγχυσης ή εκροής υγρών υψηλής πίεσης 1.3.2 

2 Ηλεκτρικοί κίνδυνοι: 
 

2.1 Επαφή προσώπων με ηλεκτρικά εξαρτήματα (άμεση επαφή) 1.5.1, 1.6.3 

2.2 Επαφή προσώπων με εξαρτήματα που βρίσκονται υπό τάση λόγω βλάβης (επαφή 1.5.1 

2.3 Προσέγγιση σε εξαρτήματα υψηλής τάσης 1.5.1, 1.6.3 

2.4 Φαινόμενα στατικού ηλεκτρισμού 1.5.2 

2.5 Θερμικές ακτινοβολίες ή άλλα φαινόμενα που εκτοξεύουν τηγμένα σωματίδια και χημικές 

επιπτώσεις λόγω βραχυκυκλωμάτων, υπερφορτώσεων κ.λπ. 
1.5.1, 1.5.5 

3 Θερμικοί κίνδυνοι: 
 

3.1 Εγκαύματα και ζεματίσματα και άλλες βλάβες που προκαλούνται από την πιθανή επαφή 

των προσώπων με αντικείμενα ή υλικά εξαιρετικά υψηλής ή χαμηλής θερμοκρασίας, 

φλόγες ή εκρήξεις, καθώς και από την ακτινοβολία πηγών θερμότητας 

1.5.5, 1.5.6, 

1.5.7 

3.2 Επιβλαβείς για την υγεία επιπτώσεις λόγω κρύου ή θερμού περιβάλλοντος εργασίας 1.5.5 

4 Κίνδυνοι λόγω θορύβου: 1.5.8 

4.1 Απώλεια ακοής (κώφωση), λοιπές σωματικές διαταραχές (π.χ., απώλεια ισορροπίας, 

αντίληψης) 
1.5.8 

4.2 Παρεμβολή στην προφορική επικοινωνία, στα ηχητικά σήματα κ.λπ. 1.5.8 

5 Κίνδυνοι λόγω κραδασμών: 1.5.9 

5.1 Χρήση χειροκίνητων μηχανημάτων που προκαλεί διάφορες νευρολογικές ή αγγειακές 

διαταραχές 
1.5.9 

5.2 Κραδασμοί σε ολόκληρο το σώμα, ιδίως όταν συνδυάζονται με άβολες στάσεις 1.5.9 

6 Κίνδυνοι λόγω ακτινοβολιών: 
 

6.1 Ακτινοβολίες χαμηλής συχνότητας, ραδιοσυχνότητες, μικροκύματα 1.5.10 

6.2 Υπέρυθρες ακτίνες, ορατό φως και υπεριώδεις ακτίνες 1.5.10 

6.3 Ακτίνες X και ακτίνες γάμμα 1.5.10 

6.4 Ακτίνες άλφα, βήτα, δεσμών ηλεκτρονίων, ιόντων ή/και νετρονίων 1.5.10, 1,5.11 

6.5 Λέιζερ 1.5.12 
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Αρ. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟΥ 

7 Κίνδυνοι λόγω υλικών και ουσιών (και από τα χημικά στοιχεία που περιέχουν) 

που υπόκεινται επεξεργασία ή χρήση από το μηχάνημα: 

 

7.1 Κίνδυνοι λόγω επαφής ή εισπνοής επιβλαβών υγρών, αερίων, εκνεφωμάτων, ατμών ή 

σκονών 
1.1.3, 1.5.13, 1.6.5 

7.2 Κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς 1.5.61.5.7 

7.3 Βιολογικοί ή μικροβιολογικοί κίνδυνοι (ιοί ή βακτήρια) 1.1,3, 1.6.52.1 

8 Κίνδυνοι από την αθέτηση των εργονομικών αρχών στη φάση σχεδιασμού του 

μηχανήματος, π.χ. κίνδυνοι από: 

 

8.1 Ακατάλληλες θέσεις ή υπερβολικές καταπονήσεις 1.1.2d, 1.1.5, 1.6.2, 

8.2 Ανεπαρκής σεβασμός της ανατομίας του χεριού/ του βραχίονα ή του ποδιού/ της 

κνήμης 
1.1.2d,2.2 

8.3 Ανεπαρκής χρήση μέσων ατομικής προστασίας 1.1.2° 

8.4 Ανεπαρκής τοπικός φωτισμός 1.1.4 

8.5 Διανοητικό στρες, λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας 1.1.2d 

8.6 Ανθρώπινο σφάλμα, ανθρώπινη συμπεριφορά 1.1.2d. 1.2.2, 1.2.5, 

12 8 15 4 17 

8.7 Ακατάλληλος σχεδιασμός, τοποθέτηση ή αναγνώριση των χειροκίνητων στοιχείων 

ελέγχου 
1.2.2 

8.8 Ακατάλληλος σχεδιασμός ή τοποθέτηση των διατάξεων οπτικών ενδείξεων 1.7.1 

9 Συνδυασμός κινδύνων 
 

10 Απροσδόκητη ενεργοποίηση, απροσδόκητη αύξηση της ταχύτητας περιστροφής 

και μετατόπισης (ή παρεμφερείς δυσλειτουργίες): 

 

10.1 Βλάβη/ δυσλειτουργία του συστήματος ελέγχου 1.2.7, 1.6.3 

10.2 Αποκατάσταση της παροχής ενέργειας μετά από διακοπή 1.2.6 

10.3 Εξωτερικές επιρροές στον ηλεκτρικό εξοπλισμό 1.2.1, 1.5.11,4.1.2.8 

10.4 Άλλες εξωτερικές επιρροές (βαρύτητα, άνεμος κ.λπ.) 1.2.1 

10.5 Σφάλματα σχεδιασμού 1.2.1 

10.6 Σφάλματα του χειριστή (λόγω λανθασμένου συνδυασμού του μηχανήματος με τα 

ανθρώπινα χαρακτηριστικά και δυνατότητες: βλ.8.6) 

1.1,2d, 1.2.2, 1.2.5, 1.2.8, 

1.5.4, 1.7 

11 Αδυναμία ακινητοποίησης του μηχανήματος υπό τις καλύτερες δυνατές 

συνθήκες 
1.2.4, 1.2.6, 1.2.7 

12 Τροποποίηση της ταχύτητας περιστροφής των εξαρτημάτων 1.3.6 

13 Βλάβη της πηγής ενέργειας 1.2.6 

14 Βλάβη του κυκλώματος ελέγχου 1 2  1  1 2 3  1 2 4  

15 Σφάλματα συναρμολόγησης 1.5.4 

16 Θραύση κατά τη λειτουργία 1.3,2 

17 Πτώση ή εκτόξευση αντικειμένων ή υγρών 1.3.3 

18 Απώλεια σταθερότητας/ αυξημένη ταχύτητα του μηχανήματος 1.3.1 

19 Ολίσθηση, σκόνταμμα και πτώση προσώπων (σε σχέση με το μηχάνημα) 1.5.15 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΛΟΓΩ 

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
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Αρ. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΕΛΤΙΟΥ 

20 Κίνδυνοι σχετικά με τις λειτουργίες μετακίνησης:  

20.1 Μετακινήσεις κατά την εκκίνηση του μοτέρ 3.3.2, 3.3.4 

20.2 Μετακινήσεις χωρίς χειριστή στη θέση οδήγησης: 3.3.2 

20.3 Μετακινήσεις χωρίς να βρίσκονται όλα τα εξαρτήματα σε θέση ασφαλείας 3.3.2 

20,4 Υπερβολική ταχύτητα των στοιχείων ελέγχου με χειριστή με τα πόδια 3.3.4 

20.5 Υπερβολικές αναταράξεις κατά τη μετακίνηση 3.4.1 

20.6 Ανεπαρκής δυνατότητα επιβράδυνσης, σταματήματος και ακινητοποίησης του μηχανήματος  3.3.3,3.3.5 

21 Κίνδυνοι σε σχέση με τη θέση εργασίας (συμπεριλαμβανομένων των σταθμών εργασίας)  

21.1 Πτώση προσώπων κατά την πρόσβαση στη θέση εργασίας (ή κατά την απομάκρυνση από αυτήν) 3.2.1,3.2.3, 3.4.5, 

3.4.7 

21.2 Κατανάλωση ή έλλειψη οξυγόνου στην περιοχή/ τη θέση εργασίας 3.2.1 

21.3 Πυρκαγιά (εύφλεκτη φύση της καμπίνας, έλλειψη μέσων κατάσβεσης) 3.2.1,3.5.2 

21.4 Μηχανικοί κίνδυνοι στη θέση εργασίας: 

επαφή με τους τροχούς, 

πτώση εκτός της καμπίνας 

πτώση αντικειμένων, διείσδυση αντικειμένων 

μπλοκάρισμα των περιστρεφόμενων εξαρτημάτων σε υψηλή ταχύτητα 

επαφή προσώπων με εξαρτήματα του μηχανήματος ή με εργαλεία (μηχανήματα που ελέγχονται από 

ένα χειριστή με τα πόδια) 

3.2.1 3,2.1,3.4.3 

3.2.1, 3.4.4 3.4.2 

3.3.4 

21.5 Ανεπαρκής ορατότητα από τη θέση εργασίας 3.2.1 

21.6 Ανεπαρκής φωτισμός 3.1.2 

21.7 Ακατάλληλο κάθισμα 3.2.2 

21.8 Θόρυβος στη θέση εργασίας 3.2.1 

21.9 Κραδασμοί στη θέση εργασίας 3 2 1 3 9 9 3 6 3 

21.10 Ανεπαρκή μέσα για εκκένωση/ έξοδος κινδύνου 3.2.1 

22 Κίνδυνοι λόγω του συστήματος ελέγχου:  

22.1 Ακατάλληλη τοποθέτηση των χειροκίνητων συστημάτων ελέγχου 3.2.1,3.3.1, 3.4.5 

22.2 Ακατάλληλος σχεδιασμός των χειροκίνητων οργάνων ελέγχου και του τρόπου ενεργοποίησής τους 3.2.1-3.3.1-3.3.3 

23 Κίνδυνοι λόγω του χειρισμού των μηχανημάτων (έλλειψη 3.1.3 

24 Κίνδυνοι λόγω των πηγών τροφοδοσίας και μετάδοσης κίνησης  

24.1 Κίνδυνοι από το μοτέρ και τις μπαταρίες 3.4.8, 3,5.1 

24.2 Κίνδυνοι λόγω της μετάδοσης ισχύος μεταξύ των μηχανημάτων 3.4.7 

24.3 Κίνδυνοι γραπώματος και παράσυρσης από το μηχάνημα ή/ και από τα εξαρτήματά του 3 46 

25 Κίνδυνοι που προέρχονται και οφείλονται σε τρίτα πρόσωπα:  

25.1 Μη εξουσιοδοτημένη ενεργοποίηση/ χρήση του μηχανήματος 3.3.2 

25.2 Μετατόπιση ενός εξαρτήματος από τη θέση ακινητοποίησής του 3.4.1 

25.3 Απουσία ή ανεπάρκεια ηχητικών ή οπτικών μέσων σήμανσης 1.7.4, 3.6.1 

26 Ανεπαρκείς οδηγίες προς τον οδηγό/ χειριστή 3 6 

27 Κίνδυνοι και επικίνδυνα συμβάντα μηχανικής φύσης 3 4 

27.1 Λόγω πτώσης φορτίων, συγκρούσεων, ανατροπής του μηχανήματος από: 3.4.3, 3.4.4 

27.1.1 Έλλειψη σταθερότητας 3.4.3 

27.1.2 Ανεξέλεγκτο φορτίο, υπερβολικό φορτίο, υπέρβαση του ορίου ανατροπής 3.4.3 

27.1.3 Ανεξέλεγκτο εύρος κινήσεων 3.4.1 

27.1.4 Απροσδόκητη/ τυχαία μετατόπιση φορτίων 3.4.1 

27.1.5 Ανεπαρκείς μηχανισμοί/ εξαρτήματα πρόσληψης Δεν συσχετίζεται 

27.1.6 Σύγκρουση περισσότερων από ένα μηχανημάτων Δεν συσχετίζεται 

27.2 Πρόσβαση προσώπων στην υποστήριξη του φορτίου Δεν συσχετίζεται 

27.3 Εκτροχιασμός Δεν συσχετίζεται 

27.4 Ανεπαρκής μηχανική αντίσταση των εξαρτημάτων 3.4.2 

27.5 Ακατάλληλος σχεδιασμός τροχαλιών, τυμπάνων 3.4.8 

27.6 Ακατάλληλη επιλογή/ ολοκλήρωση στο μηχάνημα αλυσίδων, καλωδίων, εξαρτημάτων ανύψωσης 3.4.8 
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Αρ. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟΥ 

27.7 Κάθοδος ενός φορτίου που παρεμποδίζεται από φρένο τριβής Δεν συσχετίζεται 

27.8 Μη φυσιολογικές συνθήκες συναρμολόγησης/ ελέγχου/ χρήσης/ συντήρησης 1.6 

27.9 Επιπτώσεις του βάρους στα πρόσωπα (επίδραση βάρους ή αντίβαρου) 3.4.4 

28 Κίνδυνοι ηλεκτρικής φύσης: 7, 8 

28.1 από φωτισμό 3.1.2 

29 Κίνδυνοι από τη μη τήρηση των αρχών της εργονομίας: Δεν συσχετίζεται 

29.1 Ανεπαρκής ορατότητα από τη θέση οδήγησης Δεν συσχετίζεται 

30 Κίνδυνοι και επικίνδυνα συμβάντα μηχανικής φύσης που οφείλονται σε: Δεν συσχετίζεται 

30.1 Απουσία σταθερότητας των μηχανικών υποστηριγμάτων των θωρακίσεων Δεν συσχετίζεται 

30.2 Βλάβη του ελέγχου του γκαζιού ή των φρένων σε μηχανήματα που μετακινούνται επάνω σε 

ρόδες 
Δεν συσχετίζεται 

30.3 Βλάβη ή απουσία μηχανισμών ελέγχου ασφαλείας κινήσεως (ετοιμότητας μηχανοδηγού) σε 

μηχανήματα που μετακινούνται επάνω σε ρόδες 

Δεν συσχετίζεται 

31 Απαγορευμένες κινήσεις προσώπων Δεν συσχετίζεται 

32 Πυρκαγιές και εκρήξεις 3.5.2 

33 Εκπομπή σκόνης, αερίου κ.λπ. 3.5.3 

34 Μηχανικοί κίνδυνοι και επικίνδυνα συμβάντα από: Δεν συσχετίζεται 

34.1 Ανεπαρκή μηχανική αντίσταση – ακατάλληλους συντελεστές λειτουργίας Δεν συσχετίζεται 

34.2 Βλάβη του συστήματος ελέγχου φορτίου Δεν συσχετίζεται 

34.3 Βλάβη των στοιχείων ελέγχου των εγκαταστάσεων μεταφοράς προσώπων (λειτουργία, 

προτεραιότητα) 
Δεν συσχετίζεται 

34.4 Υπέρβαση ταχύτητας των εγκαταστάσεων μεταφοράς ατόμων Δεν συσχετίζεται 

35 Πτώση ατόμων από τις εγκαταστάσεις μεταφοράς ατόμων Δεν συσχετίζεται 

36 Πτώση ή ανατροπή μέσων για τη μεταφορά ατόμων Δεν συσχετίζεται 

37 Ανθρώπινο σφάλμα, ανθρώπινη συμπεριφορά 3.6 
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2.0 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

2.1 Γενικές πληροφορίες για το μηχάνημα 

Ονομασία Μονάδα κατεργασίας ελιών 

Μηχάνημα OLIOMIO FARM 

Μοντέλο 250 

Αριθμός μητρώου Βλ. Δήλωση Συμμόρφωσης 

Έτος κατασκευής Βλ. Δήλωση Συμμόρφωσης 

Πίνακας 3 - Γενικές πληροφορίες για το μηχάνημα  

Ετικέτα αναγνώρισης 
 

Η μονάδα αναγνωρίζεται από μια ετικέτα (Εικόνα 2) κατασκευασμένη όπως απαιτείται από την Οδηγία 

για τα Μηχανήματα 2006/42/ΕΚ. 

 
Εικόνα 2 - Ετικέτα αναγνώρισης 
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 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 τη σήμανση με αιχμηρά αντικείμενα (π.χ.: συρματόβουρτσες), για να μην 

φθαρούν τα δεδομένα που αναγράφονται. 

 

 Αν η ετικέτα καταστραφεί 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. 
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Υφιστάμενη σήμανση 

 
Εικόνα 3 - 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. 
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Τεχνικά δεδομένα 

Μοντέλο ισχύς Kw 
ημερήσια παραγωγή  

(μέχρι Kg) 

Χωρητικότητα μαλακτήρα 

(ζυμωτηρίου) 

250 FARM 2GT_FQ 15 2000 2x200 

 
Πίνακας 4 - Τεχνικά δεδομένα του μηχανήματος 

 

2.2 Κύρια κατασκευαστικά στοιχεία του μηχανήματος 

Το μηχάνημα σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε για μια ορισμένη χρήση, δηλαδή να χρησιμοποιείται 

αποκλειστικά για την εξαγωγή του λαδιού από τις ελιές. 

Η θραύση διεξάγεται με το κλασικό συγκρότημα θραυστήρα (σπαστήρας)  με σφύρες ή με το σύστημα 

δίσκων ή λεπίδων. Η εγκατάσταση αποτελείται ουσιαστικά από τρεις μονάδες, όπως περιγράφεται στη 

συνέχεια: 

• Μηχάνημα αποτελούμενο από μία μονάδα θραύσης που μετατρέπει τις ελιές σε πολτό κι έναν 

μαλακτήρα (ζυμωτήριο) που επεξεργάζεται την ελαιόπαστα (πολτός ελιάς) όσο απαιτείται για τη 

ζύμωση. 
• Μηχάνημα Δοχείου διαχωρισμού (decanter, ντεκάντερ)· διαχωρίζει το λάδι από το νερό και τους 

πυρήνες. 
 

Ακολουθεί μια περιγραφή των κύριων ομάδων κατασκευαστικών στοιχείων με αναφορά στην Εικόνα 4. 

 

1- Συγκρότημα θραύσης-ζυμώματος 
2- Δοχείο διαχωρισμού (decanter, ντεκάντερ) 
3- Αντλία πυρήνων (προαιρετικά) 
4- Λεκάνη λαδιού (προαιρετικά) 
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Εικόνα 4 - Κύρια κατασκευαστικά στοιχεία του μηχανήματος 

 

 

 

2.3 Χρήση και περιγραφή 
 
 
Οι ελιές, αφού απαλλαχθούν από τα φύλλα και πλυθούν καλά, φτάνουν στη χοάνη παραλαβής όπου 
ένας κοχλίας, ενεργοποιούμενος από ένα μειωτήρα, τροφοδοτεί το συγκρότημα θραυστήρα 
(σπαστήρας), το οποίο είναι εξοπλισμένο με μια σταθερή σχάρα με κανάλια εκκένωσης και ένα 
ρότορα με λεπίδες με εσοχές. Η ελαιόπαστα (πολτός ελιάς) που παράγεται πέφτει στη χοάνη που 
υπάρχει κάτω, όπου ένας κατάλληλος αναδευτήρας με ελικοειδή μορφή εκτελεί την προετοιμασία. 
Μία κινητήρια διάταξη ρυθμιζόμενης ταχύτητας στέλνει την ελαιόπαστα (πολτός ελιάς) στο δοχείο 
διαχωρισμού (decanter, ντεκάντερ) όπου πραγματοποιείται ο διαχωρισμός: από τη μία πλευρά 
εξέρχεται το λάδι, από την άλλη το νερό και οι πυρήνες. Μια αντλία που βρίσκεται στο στόμιο 
εκφόρτωσης πραγματοποιεί την εκκένωση. Τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το προϊόν είναι 
κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 ή άλλο υλικό κατάλληλο για τρόφιμα. 
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2.4 Εξοπλισμός και συστήματα ασφαλείας που εφαρμόζονται 
 

 
Εικόνα 5 - Αναγνώριση των συστημάτων ασφαλείας που έχουν γίνει δεκτά 

 

 

1. Σχάρα ασφαλείας στη χοάνη του συγκροτήματος θραυστήρα (σπαστήρας) 

2. Κάλυμμα μαλακτήρα (ζυμωτηρίου) με μπουλόνια 

3. Κάλυμμα δοχείου διαχωρισμού (decanter, ντεκάντερ) με μπουλόνια 
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2.5 Γενικοί κανόνες ασφαλείας 

2.5.1 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. 

2.5.2 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, 
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• έχουν παραλάβει κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας, 

• είναι σε κατάλληλη σωματική και ψυχική κατάσταση (δεν βρίσκονται υπό την επήρεια 

οινοπνεύματος, φαρμάκων ή ναρκωτικών). 

2.5.3 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 ενεργοποιημένα και μπλοκαρισμένα τα κουμπιά 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. 

 Σε περίπτωση που γίνουν 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 λανθασμένο έλεγχο, 

να επικοινωνήσετε με την TEM για κάθε ενδεχόμενη διευκρίνιση σχετικά. 
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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.  

  Κατασκευαστής 
 

Το μηχάνημα αποστέλλεται συσκευασμένο και στερεωμένο πάνω σε παλέτα και προστατευόμενο εξωτερικά 

από νάιλον ή κλειστό σε ξύλινο κιβώτιο (Εικόνα 6). 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. 

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-περιέκτη. 

Συνιστάται οπωσδήποτε η χωριστή διάθεση των προϊόντων (διαφοροποιημένη συλλογή) σύμφωνα με τους 

κανονισμούς που ισχύουν για τη σωστή ανακύκλωση. 
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Εικόνα 6 - 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 αποδεκτές μόνο με την 

αντικατάσταση ορισμένων εξαρτημάτων του μηχανήματος. 
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Αν δεν υπάρχει διαφορετική συμβατική προδιαγραφή, εννοείται ότι το μηχάνημα μπορεί να λειτουργεί 

κανονικά μόνο στις ακόλουθες περιβαλλοντικές συνθήκες (Πίνακας 5). 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 

> 5℃ < 35℃ 

> 10℃ < 30℃ 

 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ 
1500 μέτρα πάνω από την 

επιφάνεια της θάλασσας 

 

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

 
Πίνακας 5 - Περιβαλλοντικές συνθήκες λειτουργίας 
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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 συναρμολόγηση 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 6 - Μέσα ατομικής προστασίας 
 

 

Αυτός ο κατάλογος δεν είναι εκτενής για 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. 
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Φωτισμός και κλιματισμός 

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 

εξασφαλίζεται 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 7) που ανιχνεύτηκαν στη θέση όπου εργάζεται ο χειριστής.(Εικόνα 7). 

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ LpA dB[A] 

P1 79 

 
Πίνακας 7 - 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. 
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Εικόνα 7 - 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 8) 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 από τις περιοδικές επισκέψεις κατόπιν αιτήματός τους 

>85 Προληπτικές και περιοδικές επισκέψεις, διαθεσιμότητα μέσων ατομικής προστασίας 

>90 Υποχρέωση χρήσης μέσων ατομικής προστασίας, περιορισμός της πρόσβασης 

 

Πίνακας 8 - 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 (ακοή). 
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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 διέπουν 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. σημείωση: Το μηχάνημα δεν έχει σχεδιαστεί σε 

καμία περίπτωση για να λειτουργεί σε χώρους που υπάρχουν εύφλεκτα υγρά πάσης φύσεως. Ο 

κατασκευαστής δεν θεωρείται σε καμία περίπτωση υπεύθυνος για ενδεχόμενους κινδύνους που 

προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση από αυτήν την άποψη. 

3.1.4 Συνδέσεις για την εκκίνηση του μηχανήματος 

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. 

Απαραίτητη εγκατάσταση: TF 380 VOLTS 32 AMPERE 

Τα μηχανήματα που συγκροτούν την εγκατάσταση θα πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους με τον τρόπο 

που φαίνεται στην εικόνα. 

• Σύνδεση με πολύπριζο μεταξύ Πίνακα και Δοχείου διαχωρισμού (decanter, ντεκάντερ) (A, Εικόνα 8) 

• Σύνδεση του φις που εξέρχεται από τον πίνακα συγκρότημα θραυστήρα (σπαστήρας) -μαλακτήρα 

(ζυμωτηρίου) με τον επιτοίχιο ρευματοδότη 

• Σύνδεση τριφασικής πρίζας μεταξύ συγκρότημα θραυστήρα (σπαστήρας) -μαλακτήρα (ζυμωτηρίου) 

και αποφυλλωτή (μόνο αν υπάρχει) 

• Σύνδεση τριφασικής πρίζας μεταξύ δοχείου διαχωρισμού (decanter, ντεκάντερ) και εκκένωσης 

πυρήνων 1 (μόνο αν υπάρχει) 

• Σύνδεση διαφανούς εύκαμπτου σωλήνα διαμέτρου 40 κλειστού με μεταλλικό δακτύλιο, συγκρότημα 

θραυστήρα (σπαστήρας) -Μαλακτήρα (Ζυμωτηρίου) και Δοχείου διαχωρισμού (decanter, 

ντεκάντερ). 

• Αφαιρέστε τους περιστρεφόμενους τροχούς και τα ποδαράκια προσέχοντας να τοποθετείτε το 

μηχάνημα εντελώς επίπεδα μέσω αεροστάθμης. 

Η εγκατάσταση των μηχανημάτων πρέπει να συνδέεται με το δίκτυο τροφοδοσίας νερού με ελάχιστη πίεση 

1,5 Bar και μέγιστη 2,5 Bar, και προτεινόμενη θερμοκρασία μεταξύ 20° - 28° C. 

• Σύνδεση στο δίκτυο νερού παροχής του Συγκροτήματος Θραυστήρα (Σπαστήρα) -Μαλακτήρα 

(Ζυμωτηρίου) μέσω ελαστικού σωλήνα διαμ. 20, κλειστού με μεταλλικό δακτύλιο. 
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Εικόνα 8 – Σύνδεσμος πίνακα ελέγχου-δοχείου διαχωρισμού (decanter, ντεκάντερ) 
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3.2 Οδηγίες χρήσης 

 
Εικόνα 9 - Πίνακας χειρισμού 

1. Γενικός διακόπτης 

2. Προβολή θερμοκρασίας 

3. Εκκίνηση 

4. Πλήκτρο έκτακτης ανάγκης 

5. Θερμική εκκένωση συστήματος καθαρισμού 

6. Μεταφορά (χειρ/αυτ) 

7. Χειροκίνητη μεταφορά 

8. Διακοπή μεταφοράς 

9. Μαλακτήρας (ζυμωτήριο) 

10. Συγκρότημα Θραυστήρα (Σπαστήρας) 

11. Ελιές 

12. Δοχείο διαχωρισμού (decanter, ντεκάντερ) 

13. Εισαγωγή 

14. Πυρήνες 
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3.2.1 Φάση αρχικής επεξεργασίας  

 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

Αφού εκτελέσετε τις εργασίες που αναφέρθηκαν κάντε τα ακόλουθα: 

1. Τοποθετήστε το γενικό διακόπτη στη θέση ενεργοποίησης. Το μηχάνημα ενεργοποιείται. 

2. Πατήστε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ. 

3. Τοποθετήστε στη θέση 1 τον επιλογέα ΜΑΛΑΚΤΗΡΑΣ (ΖΥΜΩΤΗΡΙΟ) 

4. Τοποθετήστε στη θέση 1 τον επιλογέα ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΡΑΥΣΤΗΡΑ (ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ) 

5. Τοποθετήστε στη θέση 1 τον επιλογέα ΕΛΙΩΝ 

6. Επιλέξτε αν θέλετε να μεταφερθεί η ελαιόπαστα (πολτός ελιάς) από τον πρώτο μαλακτήρα 

(ζυμωτήριο) στο δεύτερο με χειροκίνητη (MAN) ή αυτόματη (AUT) λειτουργία μέσω του επιλογέα 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ. 

7. Φορτώστε με ελιές τη χοάνη του συγκροτήματος αποφύλλωσης και πλυσίματος. 

8. Τοποθετήστε στο «1» τον επιλογέα ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (DECANTER, ΝΤΕΚΑΝΤΕΡ) αφού 

γεμίσει εντελώς τον πρώτο μαλακτήρα (ζυμωτήριο). 

9. Περιμένετε να φτάσει το δοχείο διαχωρισμού (decanter, ντεκάντερ) στη μέγιστη ταχύτητα 

περιστροφής. 

10. Τοποθετήστε στη θέση 1 τον επιλογέα ΠΥΡΗΝΕΣ 

11. Τοποθετήστε στη θέση 1 τον επιλογέα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

12. Φορτώστε με ελιές τη χοάνη του συγκροτήματος αποφύλλωσης και πλυσίματος. 

13. Περιμένετε μέχρι να γεμίσει τον πρώτο μαλακτήρα (ζυμωτήριο). Μόλις ολοκληρωθεί η πλήρωση, 

διακόπτεται αυτόματα η λειτουργία του συγκροτήματος θραυστήρα (σπαστήρας) ή του κοχλία 

τροφοδοσίας ελιών στο συγκρότημα θραυστήρα (σπαστήρας). 

14. Μόλις ο μαλακτήρας (ζυμωτήριο) γεμίσει, πατήστε το πλήκτρο ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ (μόνο 

αν προηγουμένως επιλέξατε ΧΕΙΡ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ. 

15. Αφού γεμίσει και ο δεύτερος μαλακτήρας (ζυμωτήριο), είμαστε έτοιμοι για την εξαγωγή. 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

1. Απενεργοποιήστε όλο το μηχάνημα εκτός από τα «ΠΥΡΗΝΕΣ», «ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 

(DECANTER, ΝΤΕΚΑΝΤΕΡ)» και το γενικό διακόπτη 

2. Συνδέστε το σωλήνα νερού στη βαλβίδα του σωλήνα εισαγωγής ελαιόπαστας (πολτού ελιάς) στο 

δοχείο διαχωρισμού (decanter, ντεκάντερ) (ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ), 

3. Ανοίξτε τη βαλβίδα στο μέγιστο για 3-5 δευτερόλεπτα και ξανακλείστε την. Θα εξέλθει λάδι. 

4. Μόλις η ροή λαδιού αρχίσει να μειώνετε, επαναλάβετε τη διαδικασία 3 όσες φορές χρειάζεται μέχρι να 

ανακτηθεί όλο το λάδι μέσα στο δοχείο διαχωρισμού (decanter, ντεκάντερ). 

5. Μόλις το λάδι αρχίσει να βγαίνει βρώμικο, αρχίζουν οι διαδικασίες πλυσίματος του μηχανήματος. 

6. Ανοίξτε τη βαλβίδα για περίπου 8-10 δευτερόλεπτα και περιμένετε μέχρι να εξέλθει νερό. 

7. Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι το νερό να βγει καθαρό. 

8. Απενεργοποιήστε το «ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (DECANTER, ΝΤΕΚΑΝΤΕΡ)» και το 

«ΠΥΡΗΝΕΣ». 

9. Με εντελώς κλειστό το δοχείο διαχωρισμού (decanter, ντεκάντερ), ανοίξτε το κάρτερ και περιστρέψτε 

με το χέρι το δοχείο διαχωρισμού (decanter, ντεκάντερ) δεξιά και αριστερά για να εξέλθει το νερό που 

απομένει στο εσωτερικό. 

10. Σε περίπτωση που βγουν βρώμικα μέρη πρέπει να ανοίξετε τη βαλβίδα για να βάλετε νερό. 

11. Πλύνετε με νερό και το κάρτερ του δοχείου διαχωρισμού (decanter, ντεκάντερ). 

12. Αποσυνδέστε το σωλήνα εισαγωγής ελαιόπαστας (πολτού ελιάς) από το δοχείο διαχωρισμού (decanter, 

ντεκάντερ) για να καθαρίσετε το συγκρότημα θραυστήρα (σπαστήρας) και τους μαλακτήρες 

(ζυμωτήρια). 

13. Ανοίξτε το συγκρότημα θραυστήρα (σπαστήρας) και πλύνετέ το με νερό. 

14. Καλό είναι να αφαιρέσετε όλους τους σωλήνες σύνδεσης και να τους πλύνετε καλά για να μην 

παραμείνει ελαιόπαστα (πολτός ελιάς) στο εσωτερικό τους. Να θυμάστε ότι κάθε ενδεχόμενο υπόλοιπο 

πυρήνων θα προκαλέσει μείωση της ποιότητας του παραγόμενου λαδιού. 
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3.2.2 Ενδεχόμενες ρυθμίσεις  

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΛΙΩΝ 

Η τροφοδοσία των ελιών στη μονάδα θραύσης ρυθμίζεται μέσω του σφονδύλου ρύθμισης των στροφών 

της κινητήριας διάταξης ρυθμιζόμενης ταχύτητας του ΜΙΝΙ DLE. Αν το συγκρότημα θραυστήρα 

(σπαστήρας) δεν καταφέρνει να διαθέσει τις ελιές, η χοάνη παραμένει πλήρης, πρέπει να μειώσετε την 

ταχύτητα ενώ, σε αντίθετη περίπτωση, όταν η χοάνη παραμένει κενή, πρέπει να αυξήσετε την ταχύτητα. 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΟΠΑΣΤΑΣ (ΠΟΛΤΟΥ ΕΛΙΑΣ) ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (DECANTER, ΝΤΕΚΑΝΤΕΡ) 

Η τροφοδοσία του ελαιόπαστας (πολτού ελιάς) στο Δοχείο διαχωρισμού (decanter, ντεκάντερ) 

ρυθμίζεται μέσω του σφονδύλου ρύθμισης στροφών της κινητήριας διάταξης ρυθμιζόμενης ταχύτητας 

της Αντλίας εισαγωγής (1 - 9). 

 

ΕΥΡΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ PSS ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΗ 

250 1750 
ΕΥΡΟΣ 

KG ΕΛΑΙΟΠΑΣΤΑΣ 
(ΠΟΛΤΟΥ ΕΛΙΑΣ) 

ΕΥΡΟΣ 
KG ΕΛΑΙΟΠΑΣΤΑΣ 
(ΠΟΛΤΟΥ ΕΛΙΑΣ) 

ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΣΧΕΣΗΣ               1 a 15 30 15 30 

ΑΡ. ΡΥΘ. 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 
ΡΥΘΜΙΣΤΗ 

 

1 350 350 175 700 350 

2 661 661 331 1322 661 

3 817 817 408 1633 817 

4 972 972 486 1944 972 

5 1128 1128 564 2256 1128 

6 1283 1283 642 2567 1283 

7 1439 1439 719 2878 1439 

8 1594 1594 797 3189 1594 

9 1750 1750 875 3500 1750 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΟΤΕΡ 1400 2800 
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ 

Η ελαιόπαστα (πολτός ελιάς) που εξέρχεται από το Δοχείο διαλογής μπορεί να αραιωθεί, για να 

επιτευχθεί σωστή έξοδος του λαδιού, μέσω του ροόμετρου, το οποίο βρίσκεται επάνω στο συγκρότημα 

ζυμώματος. Η μέγιστη συνιστώμενη ποσότητα νερού είναι 30 λίτρα. 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ (αν υπάρχει αποφυλλωτής) 

Η αναρρόφηση των φύλλων των ελιών ρυθμίζεται μέσω του ανοίγματος (περισσότερο ή λιγότερο) του 

στομίου λήψης αέρα του ανεμιστήρα. Αν παρατηρείται αυξημένο ποσοστό φύλλων στις ελιές στο 

συγκρότημα θραυστήρα (σπαστήρας) πρέπει να επέμβετε, ρυθμίζοντας το άνοιγμα της λήψης αέρα. 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (DECANTER, 
ΝΤΕΚΑΝΤΕΡ) 
Εικόνα 10 ρυθμίσεις (A) της στάθμης 0 κόψης κυλίνδρου στα (-4) mm εντός του κυλίνδρου. 

Στη συνέχεια περιγράφεται ο τρόπος δράσης στην περίπτωση που το εξερχόμενο λάδι δεν είναι άριστο, 

δηλ. Αν εξέρχεται θαμπό και περιέχει νερό (ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα), ρυθμίζοντας τα 

ακροφύσια: 

• το λάδι βγαίνει υπερβολικά καθαρό ή η προσθήκη νερού είναι πολύ υψηλή (20 - 30 λίτρα), 

ξεβιδώστε το ακροφύσιο 1mm, για παράδειγμα με τιμή (A) -2 mm φέρτε το στο -1 mm. 

• το λάδι βγαίνει βρώμικο, φέρτε την τιμή (A) όπως φαίνεται στην εικόνα, για παράδειγμα με 

τιμή ίση με -1 mm βιδώστε ως το -2mm. 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Αυτή η ενέργεια πρέπει να πραγματοποιηθεί με απενεργοποιημένο μηχάνημα με κατεβασμένο το Γενικό 

διακόπτη. 

• Ανοίξτε το κάλυμμα του συγκροτήματος του Δοχείου διαχωρισμού (decanter, ντεκάντερ). 

• Ρυθμίστε το ακροφύσιο με το κατάλληλο κλειδί, βιδώνοντας ή ξεβιδώνοντας το ακροφύσιο. 

• Με το μετρητή επιβεβαιώστε την τιμή (A). 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Τα ακροφύσια πρέπει να ρυθμίζονται κατά ζεύγη, μην ρυθμίζετε ποτέ τα ακροφύσια με διαφορετικές 

τιμές για το ένα σε σχέση με το άλλο. 
 

 

 
 

Εικόνα 10 - Ρύθμιση των ακροφυσίων 
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ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (DECANTER, 

ΝΤΕΚΑΝΤΕΡ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΠΑΣΤΑΣ 

(ΠΟΛΤΟΣ ΕΛΙΑΣ) 

στον πίνακα ελέγχου. Επιπλέον, είναι δυνατό να προβάλετε τη θερμοκρασία της ελαιόπαστας (πολτού 

ελιάς) που εισάγεται στο δοχείο διαχωρισμού (decanter, ντεκάντερ) και ενδεχομένως να την ελέγξετε. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να καταφέρετε να ελέγξετε τη θερμοκρασία πρέπει να προσθέσετε το νερό στο 

διαμέρισμα του μαλακτήρα (ζυμωτηρίου) για να μην παρασχεθεί από τον αναγομωτή. Αν 

ενεργοποιηθεί χωρίς νερό, θα καεί η αντίσταση. 

DELTA = διαφορική ταχύτητα τυμπάνου-κοχλία  

TEMP = θερμοκρασία ελαιόπαστας (πολτού ελιάς) εισαγωγής 

 

 

•  Πατήστε το C1 για να προβάλετε την ταχύτητα περιστροφής του κοχλία. Η τιμή θα προβληθεί για 

περίπου 4 δευτερόλεπτα. 

 

 

 

•  Πατήστε το C2 για να προβάλετε την ταχύτητα περιστροφής του κυλίνδρου. Η τιμή θα προβληθεί για 

περίπου 4 δευτερόλεπτα. 
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•  Πατήστε το C3 για να προβάλετε τη θερμοκρασία της ελαιόπαστας (πολτού ελιάς) που εισέρχεται στο 

δοχείο διαχωρισμού (decanter, ντεκάντερ).  Η τιμή θα προβληθεί για περίπου 4 δευτερόλεπτα. 

 

 
• Για να τροποποιήσετε την τιμή πρέπει να πατήσετε παρατεταμένα το C3 και στιγμιαία το C1 για να 

αυξήσετε τη θερμοκρασία. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πρέπει να υπάρχει νερό μέσα στο διαμέρισμα και ο διακόπτης QF1 στο εσωτερικό 

του πλαισίου να είναι ON 
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• Για να τροποποιήσετε την τιμή πρέπει να πατήσετε παρατεταμένα το C3 και στιγμιαία το C2 για να 

μειώσετε τη θερμοκρασία. 
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3.2.3 Δυσχέρειες: αιτίες και διορθωτικά μέτρα  

 

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

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΙΤΙΑ ΜΕΤΡΟ 

ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

ΘΡΑΥΣΤΗΡΑ-ΜΑΛΑΚΤ

ΗΡΑ (ΖΥΜΩΤΗΡΙΟΥ) 

ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΟΥ 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 

(DECANTER, 

ΝΤΕΚΑΝΤΕΡ) ΔΕΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 

ΕΧΕΙ ΠΑΤΗΘΕΙ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ 

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΟ 

F2GL/D 

Απενεργοποιήστε το κουμπί τύπου 

μανιταριού στο F2GL/D. 

ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ  

MINI DLE  

ΕΧΕΙ ΠΑΤΗΘΕΙ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ 

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΟ 

F2GL/D 

Απενεργοποιήστε το κουμπί τύπου 

μανιταριού στο F2GL/D. 

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΤΟ 

ΠΟΛΛΑΠΛΟ  

Τοποθετήστε σωστά το πολλαπλό 

σύνδεσης από το πλαίσιο του 

συγκροτήματος F2GL/D.. 

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΙΩΝ Ή 

ΘΕΡΜΙΚΟ ΕΛΙΩΝ Ή 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ  ΘΡΑΥΣΤΗΡΑ 

(ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ) (ΑΝΑΜΜΕΝΠ 

ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΩΣ) 

Ανάψτε το διακόπτη ή 

πραγματοποιήστε επαναφορά του 

συνδεδεμένου θερμικού. 

ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

ΔΟΧΕΙΟΥ 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ  

(decanter, ντεκάντερ)  

ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ή 

ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΝΕΡΓΟ 

ΕΧΕΙ ΠΑΤΗΘΕΙ  

ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 

ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΟ F1GV/D 

Απενεργοποιήστε το κουμπί τύπου 

μανιταριού στο F2GL/D. 

ΕΝΕΡΓΟΣ  

ΜΙΚΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Βεβαιωθείτε ότι: 

-έχετε κλείσει σωστά το κάλυμμα,  

-ο μικροδιακόπτης ασφαλείας διαθέτει 

σωστή ηλεκτρική και μηχανική 

σύνδεση 

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ  

ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟ 

Τοποθετήστε σωστά το πολλαπλό 

σύνδεσης από το πλαίσιο του 

συγκροτήματος F2GL/D. 

Η ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΑΜΑΤΑ 

ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 

ΕΧΕΙ ΜΠΛΟΚΑΡΕΙ ΤΟ 

ΘΕΡΜΙΚΟ ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ 

ΜΟΤΕΡ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΜΕΝΗ  

Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 

ΕΝΔΕΙΞΗ 

Ανοίξτε τον πίνακα και ενεργοποιήστε 

ξανά το αντίστοιχο ρελέ. Αν η βλάβη 

παραμένει επικοινωνήστε με την 

υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης της 

TEM. 

ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ 

ΜΑΛΑΚΤΗΡΑΣ 

(ΖΥΜΩΤΗΡΙΟ) 

ΕΝΕΡΓΟΣ  

ΜΙΚΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 
Βεβαιωθείτε ότι: 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΙΤΙΑ ΜΕΤΡΟ 

 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

-έχετε κλείσει σωστά το κάλυμμα,  

-ο μικροδιακόπτης ασφαλείας διαθέτει 

σωστή ηλεκτρική και μηχανική 

σύνδεση 

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

ΘΡΑΥΣΤΗΡΑ 

(ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ) 

ΕΝΕΡΓΟΣ  

ΜΙΚΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Βεβαιωθείτε ότι: 

-έχετε κλείσει σωστά το κάλυμμα,  

-ο μικροδιακόπτης ασφαλείας διαθέτει 

σωστή ηλεκτρική και μηχανική 

σύνδεση 

 
Πίνακας 9 - Δυσχέρειες: αιτίες και διορθωτικά μέτρα 
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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 το 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 στη θέση 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. 
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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 TEM. 
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Δελτίο συντηρήσεων 

Στοιχείο του μηχανήματος Ημερομηνία 
Τύπος επέμβασης  

(τακτική / έκτακτη) 
Σημειώσεις 
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3.4 Διάθεση του μηχανήματος 

Οι εθνικοί και κοινοτικοί κανονισμοί επιβάλλουν συγκεκριμένες διαδικασίες για τη διάθεση των 

βιομηχανικών αποβλήτων με το Νομοθετικό Διάταγμα αριθ. 152/2006 Μοναδικό κείμενο σχετικά με το 

περιβάλλον και τις μετέπειτα τροποποιήσεις και ενσωματώσεις του, το οποίο μεταφέρει τις ευρωπαϊκές 

οδηγίες για το περιβάλλον. 

Έχετε υπόψη σας ότι το μηχάνημα στο τέλος της διάρκειας ζωής του πρέπει να διατεθεί ως ειδικό 

απόβλητο και ως εκ τούτου η συλλογή, διαλογή, μεταφορά, επεξεργασία και αποθήκευση των 

αποβλήτων πρέπει να πραγματοποιηθούν στο έδαφος, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΕΜΕΙΣ Η 

THE MANUFACTURER 

TOSCANA ENOLOGICA MORI di Mori Giorgio e C Snc  
Via Cimabue 4-6 - 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI)  

Τηλ ++39- (0)55 - 80.71.568 Φαξ 80.71.293  

Διαδίκτυο: http://www.tem.it 
 
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ: 
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE INDUSTRIAL PRODUCT: 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ: 
MACHINERY: (περιγραφή) 

ΜΟΝΤΕΛΟ: 
MODEL: (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 2006/42/ΕΚ (Μηχανήματα) 
ECC DIRECTIVE 2006/42/CE (MACHINERY) 

ΟΔΗΓΙΑ ΕΟΚ 2006/95/ΕΚ [και μεταγενέστερες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις] (χαμηλή τάση) 
ECC DIRECTIVE 2006/95/CE (LVD) AND SUBSEQUENT AMENDMENTS 

ΟΔΗΓΙΑ ΕΟΚ 2004/108/ΕΚ [και μεταγενέστερες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις] (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) 
ECC DIRECTIVE 2004/108/CE (LVD) 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 ISO 121001:2005 Ασφάλεια μηχανών — Βασικές έννοιες, γενικές αρχές σχεδιασμού - Ορολογία, βασική μεθοδολογία 

UNI EN ISO 121002:2005 Ασφάλεια μηχανών — Βασικές έννοιες, γενικές αρχές σχεδιασμού - Τεχνικές προδιαγραφές και αρχές 

UNI EN ISO 13857:2008 Ασφάλεια μηχανών — Αποστάσεις ασφαλείας για την παρεμπόδιση της προσέγγισης των άνω και κάτω άκρων στις ζώνες κινδύνου 

UNI EN 349:2008 Ασφάλεια μηχανών — Ελάχιστα διάκενα προς αποφυγή σύνθλιψης μερών του ανθρώπινου σώματος 

UNI EN ISO 13850:2008 Ασφάλεια μηχανών — Στάση έκτακτης ανάγκης — Αρχές σχεδιασμού 

UNI EN 953:2009 Ασφάλεια μηχανών — Προφυλακτήρες, γενικές απαιτήσεις για το σχεδιασμό και κατασκευή σταθερών και κινητών προφυλακτήρων. 

UNI EN ISO 138491:2008 Ασφάλεια μηχανών — Εξαρτήματα ασφάλειας των συστημάτων ελέγχου - Μέρος 1 : Γενικές αρχές σχεδιασμού 

UNI EN 982:2009 Ασφάλεια μηχανών — Απαιτήσεις ασφάλειας για συστήματα και τα εξαρτήματά τους για υδραυλικές και πνευματικές μεταδόσεις — 

Υδραυλική 

UNI EN 999:2008 Ασφάλεια μηχανών — Τοποθέτηση εξοπλισμού προστασίας ανάλογα με τις ταχύτητες προσέγγισης μερών του σώματος 

UNI EN ISO 141211:2007 Ασφάλεια μηχανών — Αξιολόγηση κινδύνου — Μέρος 1: αρχές 

UNI EN 1088:2008 Ασφάλεια μηχανών — Διατάξεις ενδομανδάλωσης συνδεδεμένες με τους προφυλακτήρες— Αρχές σχεδιασμού και επιλογής 

UNI EN 1037:2008 Ασφάλεια μηχανών — Πρόληψη της ακούσιας εκκίνησης 

 

Εκδόθηκε στις: 
DATE OF ISSUE DATE OF ISSUE 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της TEM s.n.c. 

(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)  

 

Ο Υπεύθυνος του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 

 

GIORGIO MORI 
 

υπόψη της TEM Snc 
 

  
 

 

http://www.tem.it/

