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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ C.E. 
 

Η εταιρεία Enoitalia S.r.l. με καταστατική και λειτουργική έδρα στην κοινότητα Cerreto Guidi (FI) Fraz. Pieve 
a Ripoli, στην οδό via Prov. Pisana 162, που δραστηριοποιείται στον τομέα της οινοποίησης ως 
κατασκευαστής και πωλητής των μηχανημάτων: 
ΑΥΤΟΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕ ΠΤΕΡΩΤΗ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ "EURO 30- 40- 50-60" 

 
ΔΗΛΩΝΕΙ 

 
Τα μηχανήματα συμμορφώνονται με τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και προστασίας της υγείας σύμφωνα 
με την Οδηγία περί μηχανημάτων 89/392 ΕΟΚ και των μεταγενέστερων συμπληρώσεων, καθώς και με τα 
πρότυπα: 
 

EN 292-1 Ασφάλεια μηχανών - Βασικές έννοιες, γενικές αρχές σχεδιασμού Μέρος 
EN 292-2 Ασφάλεια μηχανών - Βασικές έννοιες, γενικές αρχές σχεδιασμού Μέρος 2: Τεχνικές προδιαγραφές 
και αρχές 
EN 294 Ασφάλεια μηχανών - Αποστάσεις ασφαλείας για την παρεμπόδιση της προσέγγισης των άνω άκρων 
στις ζώνες κινδύνου 1: Ορολογία, βασική μεθοδολογία 
EN 349 Ασφάλεια μηχανών - Ελάχιστα ανοίγματα προς αποφυγή σύνθλιψης μερών του ανθρώπινου σώματος 
EN 418 Ασφάλεια μηχανών - Εγκατάσταση στάσης έκτακτης ανάγκης, λειτουργικές απόψεις - Αρχές 
σχεδιασμού 
EN 953 Ασφάλεια μηχανών - Γενικές απαιτήσεις για τον σχεδιασμό και την κατασκευή προφυλακτήρων 
(σταθερών και κινητών). 
EN 954-1 Ασφάλεια μηχανών - Μέρη των συστημάτων ελέγχου που σχετίζονται με την ασφάλεια - Μέρος l: 
Γενικές αρχές για τον σχεδιασμό 
EN 7346 Θόρυβος που εκπέμπεται από μηχανήματα και εξοπλισμούς - Μέθοδος μέτρησης της ηχητικής 
ισχύος. 
EN 60204 Ηλεκτρική εγκατάσταση των μηχανημάτων - Μέρος l: Γενικές απαιτήσεις 
EN 60947-4-1 Διακόπτες και χειριστήρια χαμηλής τάσης - Μέρος 4: Ηλεκτρομηχανικοί επαφείς και εκκινητές 
κινητήρων 
EN 60947-5-1 Διακόπτες και χειριστήρια χαμηλής τάσης - Μέρος 5: Διατάξεις κυκλωμάτων ελέγχου και 
στοιχεία μεταγωγής - Μέρος l: Ηλεκτρομηχανικές διατάξεις των κυκλωμάτων ελέγχου. IEC 227-1 Μονωμένα 
καλώδια από πολυβινυλοχλωρίδιο με ονομαστικές τάσεις έως 450n50 v - Μέρος l: Γενικές απαιτήσεις 
IEC 245-1 Μονωμένα καλώδια από καουτσούκ με ονομαστικές τάσεις έως 450/750 V- Μέρος 1: Γενικές 
απαιτήσεις 
UNI 9456 Αγροτικά μηχανήματα - Προφυλακτήρες και θωρακίσεις - Ορισμοί και προδιαγραφές 
 
 
 

Μαζί με το προαναφερθέν μηχάνημα παρέχεται το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης για τη σωστή εκτέλεση των 
εργασιών χρήσης, συντήρησης και επισκευής χωρίς κανέναν κίνδυνο 



1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Η αυτοαναρροφητική αντλία με πτερωτή από καουτσούκ ενδείκνυται για τη μετάγγιση ευαίσθητων υγρών 
διατροφικού τύπου, ακόμη και παρουσία αιωρούμενων σωμάτων (όπως κρασί, γάλα, λάδι, απορραγισμένα 
σταφύλια, χυμοί φρούτων), καθώς και μιας ευρείας γκάμας χημικών ουσιών. 
Η ηλεκτρική αντλία είναι σε θέση να λειτουργεί και με τις δύο φορές περιστροφής. Το σώμα της αντλίας είναι 
κατασκευασμένο εξολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 ή κατόπιν αιτήματος AISI 316, ενώ η 
πτερωτή είναι κατασκευασμένη εξολοκλήρου από καουτσούκ για προϊόντα διατροφής (Πιστοποιητικό αρ. 
2218 της 05/11/98, αρ. 2218/β της 05/11/98, αρ. 2844 της 30/11/98 σε συμμόρφωση με το Υπουργικό 
Διάταγμα της 21/03/73 και το Υπουργικό Διάταγμα αρ. 220 της 26/04/93). Στα μοντέλα EURO 30, EURO 40 
η αντλία προσαρμόζεται κατευθείαν στον άξονα του κινητήρα, ενώ στα μοντέλα EURO 50, EURO 60 η 
αντλία προσαρμόζεται σε μια τροχαλία η οποία συνδέεται με τον κινητήρα με ιμάντες μετάδοσης. 
Τα μοντέλα EURO 50 και EURO 60 διατίθενται και στην έκδοση με κινητήρια διάταξη ρυθμιζόμενης 
ταχύτητας, μεταβολέα με ιμάντες και αντιστροφέα. 
Σε κάθε μοντέλο η αντλία ανοίγει εύκολα για να εγγυάται τη διεξαγωγή των τακτικών εργασιών καθαρισμού 
και συντήρησης από το καταρτισμένο προσωπικό. 
Όλα τα μοντέλα μπορούν να διαθέτουν BY-PASS: μία βαλβίδα από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 η οποία είναι 
τοποθετημένη στο σώμα της αντλίας και επιτρέπει τη ρύθμιση της παροχής κατά προτίμηση. 

 
 
 

Η ηλεκτρική αντλία αποτελείται από τα εξής στοιχεία: 
-ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
-ΦΟΡΕΙΟ (προαιρετικό στα μοντέλα Euro 30, Euro 40) 
-ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (όπου προβλέπεται)  
–ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ (όπου προβλέπεται) 
-ΙΜΑΝΤΑΣ (όπου προβλέπεται) 
-ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ –ΠΤΕΡΩΤΗ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 
-ΑΞΟΝΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ AISI 304 ή AISI 316 στα μοντέλα Euro 50 και Euro 60 

 
 

2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
Η ηλεκτρική αντλία τοποθετείται σταθερά σε σταθερό και οριζόντιο μέρος ως προς το έδαφος 
(χρησιμοποιήστε το φρένο του κεντρικού αρθρωτού τροχού στα μοντέλα όπου διατίθεται), και η στάθμη του 
υγρού προς μετάγγιση πρέπει να είναι σε μέγιστο βάθος που να μην υπερβαίνει τα 5/6 mt. από τον άξονα της 
αντλίας, και το στόμιο αναρρόφησης πρέπει να βρίσκεται κάτω από τη στάθμη του υγρού, τουλάχιστον 10-15 
cm. 
 
Έλεγχοι πριν από την εγκατάσταση: Πριν συνδέσετε το μηχάνημα, βεβαιωθείτε ότι η τάση του κινητήρα 
(αναγράφεται στην ειδική ετικέτα) αντιστοιχεί σε αυτή του δικτύου και ότι ο διακόπτης είναι τοποθετημένος 
στη θέση στάσης «Μηδέν». Η ηλεκτρική ασφάλεια αυτού του μηχανήματος επιτρέπεται μόνο εάν συνδεθεί με 
μια αποτελεσματική εγκατάσταση γείωσης, η οποία θα πρέπει να εκτελεστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανονισμούς περί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Ο έλεγχος και η ενδεχόμενη εγκατάσταση των κατάλληλων 
ηλεκτρικών στοιχείων πρέπει να πραγματοποιούνται από καταρτισμένο προσωπικό. Επιπλέον, δεν συνιστάται 
η χρήση πολλαπλών πριζών ή προσαρμογέων· όταν καταστεί υποχρεωτική η χρήση τους, θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσετε αποκλειστικά προϊόντα που συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας, 
τηρώντας το όριο παροχής ρεύματος και μέγιστης ισχύος. 

ανο ικτή ανοικτή
κλε ιστή



 
Σύνδεση σωλήνων: Οι σωλήνες πρέπει να είναι άκαμπτου και ενισχυμένου τύπου και στερεώνονται στην 
αντλία μέσω ειδικών δακτυλίων, αποτρέποντας τον σχηματισμό στενώσεων που εμποδίζουν την κανονική ροή 
του υγρού. Πριν εκκινήσετε το μηχάνημα και συνδέσετε τους σωλήνες θα πρέπει να γεμίσετε το σώμα της 
αντλίας, κατά το ήμισυ της χωρητικότητάς του, με το υγρό προς μετάγγιση. 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: μην εκκινείτε ποτέ το μηχάνημα εν κενώ (απουσία υγρού). Κατά την πρώτη εκκίνηση 
του μηχανήματος, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε μια προκαταρκτική πλύση, ούτως ώστε να 
απομακρυνθούν τυχόν κατάλοιπα της επεξεργασίας κατά την κατασκευή. 

 
 
3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 
Οι ηλεκτρικές αυτοαναρροφητικές αντλίες EURO ενεργοποιούνται από έναν ηλεκτρικό κινητήρα (ο οποίος 
έχει κατασκευαστεί σε συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας), ο διακόπτης των 
οποίων, με σβηστό το μηχάνημα, είναι πάντα τοποθετημένος στο «κεντρικό μηδέν». 
Για την εκκίνηση, πρέπει να τοποθετήσετε τον διακόπτη στην επιθυμητή ταχύτητα, ή στη θέση «1» στα 
μοντέλα που διαθέτουν μία μόνο ταχύτητα. Το στόμιο της αντλίας που θα πραγματοποιεί την αναρρόφηση του 
υγρού προς μετάγγιση καθορίζεται από τη φορά περιστροφής της πτερωτής, την οποία μπορείτε να ελέγχετε 
παρατηρώντας την περιστροφή του ανεμιστήρα που φαίνεται στο πίσω μέρος του κινητήρα. Μετά την 
εκκίνηση του κινητήρα, η πλήρωση πραγματοποιείται έπειτα από λίγο· εάν περάσουν πάνω από 10/13 
δευτερόλεπτα, θα πρέπει να σβήσετε τον κινητήρα, να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας και να ελέγξετε 
εάν έχει γίνει σωστά η στερέωση και αν υπάρχουν οπές στους σωλήνες τροφοδοσίας, γιατί μπορεί να 
προκαλέσουν διαφυγή αέρα. Εφόσον το μηχάνημα διαθέτει by-pass, μπορείτε να ενεργήσετε σ’ αυτή τη 
βαλβίδα για να αυξήσετε (βαλβίδα κλειστή) ή να ελαττώσετε (βαλβίδα ανοικτή) την παροχή, κατά προτίμηση. 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: στην αρχή της επεξεργασίας το by-pass πρέπει να είναι κλειστό· για την αναρρόφηση 
των στερεών μερών το by-pass πρέπει να είναι κλειστό. 
Για να σβήσετε το μηχάνημα αρκεί να ενεργήσετε στον διακόπτη του κινητήρα τοποθετώντας τον στο 
«κεντρικό μηδέν». 
Στην περίπτωση μιας στάσης έκτακτης ανάγκης πρέπει να επανεκκινήσετε το μηχάνημα με την αντίστροφη 
φορά περιστροφής, και αμέσως μετά να αντιστρέψετε την περιστροφή, επιτρέποντας έτσι την απομάκρυνση 
τυχόν σωμάτων που εμποδίζουν την περιστροφή της πτερωτής. 

 
 
4. ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

 

Μετά τη χρήση, πρέπει να προβείτε στο πλύσιμο του μηχανήματος ούτως ώστε να διατηρήσετε τις μηχανικές 
ιδιότητες και τις ιδιότητες υγιεινής. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να αφήσετε το μηχάνημα να λειτουργήσει για 
μερικά λεπτά με καθαρό νερό και, στη συνέχεια, να προχωρήσετε στην πλήρη εκκένωση του υγρού που 
περιέχεται στις σωληνώσεις και στο σώμα της αντλίας. Όταν προβλέπεται στάση του μηχανήματος για μεγάλο 
χρονικό διάστημα, πρέπει να εισαγάγετε στην αντλία μερικές σταγόνες λαδιού γλυκερίνης, ενεργοποιώντας, 
ακολούθως, την αντλία για μερικά δευτερόλεπτα. 
Συντήρηση: όλα τα στοιχεία της αντλίας ελέγχονται και ρυθμίζονται στο εργοστάσιο πριν από την αποστολή. 
Επομένως, το μηχάνημα δεν χρειάζεται συγκεκριμένες συντηρήσεις, αλλά μόνο τους τακτικούς ελέγχους ανά 
διαστήματα, οι οποίοι, εξάλλου, αυξάνουν τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος. 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτοί οι έλεγχοι πρέπει να πραγματοποιούνται από καταρτισμένο προσωπικό και με το 
μηχάνημα αποσυνδεδεμένο από το ρεύμα. 
Οι έλεγχοι που πρέπει να πραγματοποιούνται είναι οι εξής: 
• έλεγχος φθοράς της πτερωτής 
• έλεγχος φθοράς των ιμάντων μετάδοσης 
• έλεγχος δακτυλίων στεγανοποίησης 
• έλεγχος εδράνων 



 
Σε περίπτωση εργασιών επισκευής θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τα αυθεντικά ανταλλακτικά τα οποία θα 
προμηθεύεστε από τον αντιπρόσωπο ή απευθείας από τον κατασκευαστή. 
 
Πιθανές αιτίες δυσλειτουργιών 
ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
Η αντλία δεν καταφέρνει να ωθήσει με επαρκή πίεση Ρυθμίστε την τάση των ιμάντων μετάδοσης. 

Ελέγξτε την πτερωτή για φθορά. 
Απώλεια υγρού από το σώμα της αντλίας Ελέγξτε και, εάν χρειάζεται, αντικαταστήστε τους 

δακτυλίους στεγανοποίησης 
Απώλεια υγρού από τη φλάντζα του κινητήρα ή από το 
στήριγμα της αντλίας 

Ελέγξτε και, εάν χρειάζεται, αντικαταστήστε τους 
δακτυλίους στεγανοποίησης 

Θραύση ενός ή περισσότερων από τα πτερύγια της 
πτερωτής 

Αλλάξτε την πτερωτή απευθυνόμενοι στον 
αντιπρόσωπο ή απευθείας στον κατασκευαστή 

Το μηχάνημα ξεκινά με δυσκολία Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα τροφοδοτείται με τη 
σωστή τάση δικτύου. Μην χρησιμοποιείτε 
προεκτάσεις ανεπαρκούς διατομής που μπορεί να 
προκαλέσουν πτώσεις τάσης 

 
 

5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 

• Τοποθετήστε το μηχάνημα σε στεγνό περιβάλλον, σε μέρος προστατευμένο από την κακοκαιρία και την 
υγρασία 
• Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για τη μετάγγιση εύφλεκτων και εκρηκτικών υγρών, ή σε εκρηκτική 
ατμόσφαιρα, δεδομένου ότι ο κινητήρας δεν είναι αντιεκρηκτικού τύπου 
• Η θερμοκρασία των υγρών προς μετάγγιση πρέπει να περιλαμβάνεται μεταξύ +5 °C και 65 ℃. Τυχόν 
μεγαλύτερες θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν επιδείνωση των γενικών επιδόσεων της πτερωτής 
• Πριν ξεκινήσετε το μηχάνημα βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιές κατά τη μεταφορά (θραύσεις ή 
κτυπήματα) που θα μπορούσαν να βλάψουν τη λειτουργία του 
• Μην πραγματοποιείτε ποτέ την ηλεκτρική σύνδεση, την ενεργοποίηση των χειριστηρίων ή οποιαδήποτε 
άλλη λειτουργία στα ηλεκτρικά όργανα με βρεγμένα χέρια 
• Μην αφαιρείτε ποτέ το κάρτερ προστασίας (στα μοντέλα που προβλέπεται) κατά τη λειτουργία του 
μηχανήματος και κατά την πλύση 
• Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, διαβάστε προσεκτικά κάθε μέρος του παρόντος εγχειριδίου και 
φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση 
• Η εταιρεία Enoitalia S.r.l. δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από τυχόν τροποποιήσεις που 
πραγματοποιούν τρίτοι στο μηχάνημα 
• Η εταιρεία Enoitalia S.r.l. διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει κατασκευαστικές τροποποιήσεις οποιαδήποτε 
στιγμή χωρίς υποχρέωση κοινοποίησης 


