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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Ευχαριστούµε για την εµπιστοσύνη που επιδείξατε επιλέγοντας το πνευµατικό µας 
πιεστήριο. Για την καλή χρήση και την µακροζωία του µηχανήµατος είναι απαραίτητο να  
ακολουθήσετε τις οδηγίες και προφυλάξεις για ασφαλή και σωστή χρήση. 
 
Οι οδηγίες προορίζονται για τον χρήστη και πρέπει να είναι πάντα εύκολα προσβάσιµες. 
Περιγράφουν τη σωστή και ασφαλή χρήση των πνευµατικών πιεστηρίων σειράς Μ 
τύπου PSP_ και τύπου PST_ 5/8/10/12/16.Εφόσον καλύπτουν διαφορετικούς τύπους 
πιεστηρίων , υπάρχει περίπτωση  να περιγράφουν  λειτουργίες και χαρακτηριστικά που 
δεν ταιριάζουν στον δικό σας συγκεκριµένο τύπο πιεστηρίου.  
 
Σε περίπτωση οποιασδήποτε απορίας ή ανάγκης πρόσθετης πληροφορίας, παρακαλώ 
ελάτε σε επαφή µε τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του. 
 
 
ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 
 
Σε κάθε τύµπανο υπάρχει πινακίδα αναγνώρισης µε βασικές πληροφορίες που αφορούν 
χαρακτηριστικά του πιεστηρίου (αριθµός σειράς, χωρητικότητα τύµπανου, τύπο 
πιεστηρίου, χρόνος παραγωγής…).Σε περίπτωση που χρειάζεστε επιπλέον τεχνικές 
πληροφορίες ή ανταλλακτικά, παρακαλούµε να αναφέρετε πάντα τα στοιχεία της 
πινακίδας αναγνώρισης.  
 
2 ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΤΗΡΙΩΝ 

 
Τα πνευµατικά πιεστήρια σχεδιάστηκαν µόνο για να συµπιέζουν σταφύλια και τσίπουρα. 
Χρησιµοποιήστε το πιεστήριο  µόνο για την χρήση που προτείνεται και εγκρίνεται από τον 
κατασκευαστή. 
Σε περίπτωση που θέλετε να χρησιµοποιήσετε το πιεστήριο για άλλη χρήση, συµβουλευτείτε 
τον κατασκευαστή πριν την εφαρµογή της. Ουδεµία ευθύνη φέρουµε για τυχόν προβλήµατα, 
ζηµίες, παραµορφώσεις, κινδύνους… που µπορεί να προκύψουν χάρη στην µη εγκεκριµένη  
από τον κατασκευαστή, χρήση του πιεστηρίου. 
 

3 ΕΓΓΥΗΣΗ 
 
Βλέπε  εγγύηση καλής λειτουργίας. 
 
Ο κατασκευαστής του πιεστηρίου, Skrlj d.o.o., δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν ζηµίες 
που προκλήθηκαν από τη µη συµµόρφωση µε τις οδηγίες. Επιπλέον αρνούµαστε 
οποιαδήποτε ευθύνη για ζηµίες που προκλήθηκαν από µη εγκεκριµένη χρήση του 
µηχανήµατος και του εξοπλισµού του. 
Σε περίπτωση µη εγκεκριµένης χρήσης, αδυναµίας να ακολουθηθούν οι οδηγίες, ή 
χειρισµού του µηχανήµατος από µη εξουσιοδοτηµένο προσωπικό, η εγγύηση του 
κατασκευαστή δεν ισχύει.        
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4 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ  ΣΥΜΒΟΛΩΝ 
 
Στις οδηγίες παρακάτω τα σύµβολα χρησιµεύουν για να προειδοποιήσουν για κίνδυνο ή 
αυξηµένη προσοχή: 
Σύµβολο Έννοια Επεξήγηση 

 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ Κίνδυνος λόγω ηλεκτρικού ρεύµατος! 

 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ Κίνδυνος λόγω των µετακινούµενων µερών της µηχανής! 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ Γενικές οδηγίες, συστάσεις, απαγορεύσεις… 

 ΧΡΗΣΙΜΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

Πληροφορίες που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή! 

 
5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Λόγω των µετακινούµενων µερών και της πίεσης του τύµπανου, το πνευµατικό πιεστήριο 
είναι επικίνδυνο. Γι αυτό το λόγο ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες ασφαλείας όταν 
λειτουργείτε το πιεστήριο. Μη εξειδικευµένο και εξουσιοδοτηµένο προσωπικό δεν 
επιτρέπεται να χειρίζεται το πιεστήριο. 
 
Σε περίπτωση µη εξουσιοδοτηµένης χρήσης του µηχανήµατος, η εγγύηση του 
κατασκευαστή παύει να ισχύει, επιπλέον απαγορεύονται επισκευές από µη 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό που µπορεί να αποβούν επικίνδυνες για το χρήστη του 
µηχανήµατος.  

 
 
 
 

 

Αποσυνδέστε το πιεστήριο ΠΑΝΤΑ από την πρίζα: 
- όταν δεν χρησιµοποιείται 
- πριν οποιαδήποτε επέµβαση στο µηχάνηµα 
- στη διάρκεια καθαρισµού, ελέγχου και συντήρησης 
- σε περίπτωση φθαρµένου καλωδίου 
- πριν το άνοιγµα του πίνακα ελέγχου 
- σε περίπτωση οποιουδήποτε κινδύνου 

   
 

 
Σε περίπτωση οποιουδήποτε κινδύνου σταµατήστε το πιεστήριο αµέσως 
πιέζοντας το Μπουτόν STOP ή µε τη χορδή ασφαλείας.  

 

 
 

 
 
 

Πριν από οποιαδήποτε επέµβαση στο µηχάνηµα βεβαιωθείτε ότι: 
-το πιεστήριο είναι αποσυνδεδεµένο από το δίκτυο 
- το κεντρικό Μπουτόν του πιεστηρίου είναι στη θέση OFF 
-το τύµπανο δεν είναι υπό πίεση 

 
 
 
 

 

Απαγορεύεται  το άνοιγµα της θυρίδας κατά τη διάρκεια  λειτουργίας του 
πιεστηρίου 
Η θυρίδα πρέπει να ανοίγει µόνο για το γέµισµα, άδειασµα, καθάρισµα και 
συντήρηση του τύµπανου. 
Πριν το άνοιγµα της θυρίδας αποσυνδέστε το πιεστήριο από τον κεντρικό 
τροφοδότη ρεύµατος, γυρίστε το κεντρικό Μπουτόν στη θέση OFF και 
ασφαλίστε τη θυρίδα έτσι ώστε να παραµείνει ανοικτή. 
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Μην εγγίζετε τον χώρο ανάµεσα στο τύµπανο και το πλαίσιο του πιεστηρίου.  
Κίνδυνος σύνθλιψης! 
Αυτός ο χώρος προστατεύεται µε χορδή ασφαλείας. Το τέντωµα και η θέση της  
χορδής ασφαλείας πρέπει να ελέγχεται πριν από κάθε χρήση του πιεστηρίου. 

 

 

 
 
 
 
 

 

Μία φορά το χρόνο, οι βίδες που συνδέουν την µεµβράνη στο πλαίσιο του 
τύµπανου πρέπει να σφίγγονται. Πριν γίνει αυτό, βεβαιωθείτε ότι το πιεστήριο δεν 
είναι συνδεδεµένο µε  ηλεκτρικό ρεύµα και αφήστε τη θυρίδα του πιεστηρίου 
ανοικτή και σίγουροι ότι δεν θα κλείσει απότοµα.   
 
Όταν γεµίζετε το πιεστήριο µε την  αντλία, βεβαιωθείτε ότι δεν ξεπερνάτε το όριο 
πίεσης του τύµπανου. Πρέπει να σταµατήσετε την αντλία µόλις ακούσετε το 
ηχητικό σήµα, για να ελαττώσετε την πίεση. Αγνοώντας αυτή την οδηγία µπορεί 
να προκληθούν σοβαρές ζηµίες στο τύµπανο. 
 
Όταν γεµίζετε το πιεστήριο, η συσταθείσα ποσότητα χωρητικότητας πρέπει να 
ελέγχεται (βλέπε κεφάλαιο 12.1 Γέµισµα πιεστηρίου) 
 

  

 
 

 

Το τύµπανο του πιεστηρίου συµµορφώνεται στις οδηγίες εξοπλισµού πιέσεως 
(Εφηµερίδα της Κυβέρνησης της Σλοβενίας, 15/2002, οδηγία ES 97/23/EC). Μετά 
την ρύθµιση του πιεστηρίου, ο κατασκευαστής υπέβαλε το µηχάνηµα σε δοκιµή 
σύµφωνα µε τα πρότυπα πίεσης. Ο χρήστης πρέπει να λάβει υπόψη όλες τις οδηγίες 
που ισχύουν στη χώρα όπου λειτουργεί το πιεστήριο. Ο χρήστης πρέπει επίσης να 
επιβεβαιώσει ότι πραγµατοποιούνται όλοι οι περιοδικοί έλεγχοι σύµφωνα µε τις 
οδηγίες. 
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6 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
Το πιεστήριο είναι εφοδιασµένο µε συµβουλές ασφαλείας που διασφαλίζουν την εργασία και 
την αδιατάραχτη λειτουργία του. 
 
6.1 ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ STOP 
 
Όταν πιέζετε το Μπουτόν κινδύνου STOP ( το κόκκινο 
Μπουτόν στον πίνακα ελέγχου), το πιεστήριο αυτόµατα 
σταµατά την λειτουργία του. 
 
 
 
6.2 ΧΟΡ∆Η ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
Ο χώρος µεταξύ του τύµπανου και του πλαισίου πιεστηρίου προστατεύεται από µια  κόκκινη 
χορδή. Οποιαδήποτε δόνηση ή έλξη της χορδής πιέζει έναν µικροδιακόπτη που µε την σειρά 
του σταµατά αµέσως το πιεστήριο. 
Πάντα ελέγχετε την θέση και το τέντωµα της χορδής ασφαλείας πριν την λειτουργία του 
πιεστηρίου. Αν η χορδή ασφαλείας δεν έχει τοποθετηθεί ή το τέντωµα της είναι λανθασµένο, 
τότε το πιεστήριο δεν θα λειτουργήσει. 
 

 
 

Η χορδή ασφαλείας είναι τοποθετηµένη κατά 
µήκος του  εσωτερικού άκρου του πλαισίου του 
πιεστηρίου. Συνδέεται µε τον µικροδιακόπτη S4. 
Το τέντωµα της χορδής είναι σωστό όταν το 
τέλος του µαύρου δείκτη βρίσκεται περίπου στο 
µέσον της πράσινης ταινίας, και το µπλε 
Μπουτόν ανασηκωµένο ώστε να φαίνεται η 
πράσινη ταινία ανάµεσα.    
 

 

 
Το τέντωµα της χορδής ρυθµίζεται από τον 
εντατήρα στο άκρο της χορδής.  
 

Οποιαδήποτε έλξη των χορδών σταµατά 
αυτόµατα τη λειτουργία του πιεστηρίου. 
Το µπλε Μπουτόν πέφτει. 
Το πιεστήριο περνά σε κατάσταση αναµονής. 
Πριν να επαναλάβετε την λειτουργία του 
πιεστηρίου, καθορίστε και διορθώστε αυτό που 
προκάλεσε την παύση λειτουργίας. 

 

Για να επαναλάβετε την λειτουργία 
ανασηκώστε το µπλε Μπουτόν στον 
µικροδιακόπτη έτσι ώστε να φαίνεται η 
πράσινη ταινία ανάµεσα. 
Κάντε την έναρξη λειτουργίας µέσω του 
πράσινου Μπουτόν στον πίνακα ελέγχου και 
ανακτήσετε το πρόγραµµα ακύρωσης του 
πιεστηρίου. 
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6.3 Προστασία ενάντια στην υπερπίεση του τύµπανου 
 
Τα ακόλουθα συστήµατα ασφαλείας χρησιµοποιούνται: 
1 Η µέγιστη πίεση που µπορεί να επιτευχθεί µε τον συµπιεστή περιορίζεται στο 1.5 bar 

(πίεση στην Γερµανική αγορά – µέγιστη 1.8 bar) 
2 Σε περίπτωση που η πίεση υπερβεί (π.χ. λόγω βλάβης σε 

βαλβίδα), 
η βαλβίδα αντλίας κενού και η βαλβίδα ασφαλείας αυτόµατα 
 ανοίγουν σε πίεση 2.0 bar, ώστε να απελευθερωθεί αέρας από 
το 
 τύµπανο, να ελαττωθεί η πίεση ώστε να φτάσει στο επιτρεπτό 
επίπεδο. 

 

 
 

3 Πιεστήρια εξοπλισµένα µε αξονικό γέµισµα, παράγουν ειδικό 
ηχητικό σήµα. Σε περίπτωση που η πίεση στο τύµπανο υπερβεί 
ή το πιεστήριο είναι πλήρες, το ηχητικό σήµα ενεργοποιείται. 
Βεβαιωθείτε ώστε να µην υπερβείτε την µέγιστη πίεση που 
επιτρέπεται όταν γεµίζετε το πιεστήριο. 
Σε περίπτωση που το ηχητικό σήµα ενεργοποιηθεί, σταµατήστε 
αµέσως την αντλία πλήρωσης.  

 

 
 
6.4 Ρελαί ασφαλείας 
  
 

 

Το πιεστήριο διαθέτει  δυο
Ρελαί ασφαλείας (F1 και F2), 
που βρίσκονται στον ηλεκτρικό 
πίνακα. Για το άνοιγµα και 
κλείσιµο του ηλεκτρικού πίνακ
χρησιµοποιήστε το κατάλ
κλειδί (στον διανοµέα των 
η

 

α 
ληλο 

λεκτρικών καλωδίων στο πλάι 
νακα). του ηλεκτρικού πί

 

Το  Ρελαί ασφαλείας ενεργοποιείται σε περί
υπερφόρτωσης, υπερθέρµανσης ή οποιουδήπ

πτωση 
οτε 

συµπιεστή. 
ητήρα 

Ρελαί ασφαλείας F2 προστατεύει τον συµπιεστή. 
Πιέζοντας το µαύρο Μπουτόν το Ρελαί ασφαλείας 
ανεκκινείται. 

Πριν επανεκκινείστε το Ρελαί ασφαλείας, 
βεβαιωθείτε ότι το πρόβληµα που προκάλεσε την 
ενεργοποίηση του διορθώθηκε. 

 
 στον 

συµπιεστή. Επανεκκινείται πιέζοντας το Μπουτόν έναρξης λειτουργίας. 

άλλου προβλήµατος µε τον ηλεκτροκινητήρα ή τον 

-Το Ρελαί F1 προστατεύει τον ηλεκτροκιν
περιστροφής του τύµπανου. 
-Το 

επ
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 

 

Τα πιεστήρια µε µονοφασικό συµπιεστή είναι εξοπλισµένα µε επιβραδυντή
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 για 
στην 

 προφυλάσσει τα σταφύλια από  µηχανικές ζηµίες (λιγότερη ζηµία 
τα σκληρά µέρη των σταφυλιών), και επιπλέον ελαχιστοποιεί την ύπαρξη ανεπιθύµητων 
περιεχόµενων. 
 

ΓΕΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΤΗΡΙΩΝ 

Τα πνευµατικά πιεστήρια είναι εργαλεία οινοπαραγωγικής διαδικασίας σχεδιασµένα
ελεγχόµενη πίεση των  σταφυλιών. Επιτρέπει στον οινοπαραγωγό να επέµβει 
διαδικασία στη διάρκεια της πίεσης και συνεχόµενα να προσαρµόζει και διοικεί τις 
διαδικασίες. Απαλή πίεση σταφυλιών ή τσίπουρων διαµέσου µεµβράνης και 
συµπιεσµένου αέρα
σ

 
 

υ έρχονται σε επαφή πρέπει να αποτελούνται από ανοξείδωτο 
τσάλι ΕΝ1.4301 ώστε να επιτρέπει τον εύκολο καθαρισµό και να επιτυγχάνονται 

ς. 

ας εξαρτώνται από τον τύπο του πιεστηρίου. 
 

ιδικό διάτρητο ανοξείδωτο ατσάλι . 
Ο  θυρίδες χρησιµοποιούνται επίση
 
 
 

7.1 Υλικά 
 
Όλα τα µεταλλικά µέρη πο
α
υψηλά πρότυπα υγιεινή
 
7.2 Συρόµενη θυρίδα 
 
Μια µεγάλη θυρίδα επιτρέπει εύκολο και γρήγορο γέµισµα και άδειασµα του πιεστηρίου. 
Οι διαστάσεις και ο αριθµός της θυρίδ
Οι θυρίδες για τα PSP µοντέλα (ανοικτό διάτρητο τύµπανο) είναι κατασκευασµένες από
ε
ι ς για να αδειάζουν τον µούστο στην λεκάνη χυµού. 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ:Ανοιγόµενη θυρίδα µε καλύ
Στα πιεστήρια µε τύµπανο τύπου PST (εσωτερικό 
τύµπανο µε αυλούς

πτρα 

 αποστράγγισης), η θυρίδα  

σµό 

υ µέσω της περιστροφής του τύµπανου 
πίεσης (βλέπε κεφάλαιο 13.5 Ανοιγόµενη θυρίδα µε 

διαθέτει µεγαλύτερο σφράγισµα διαµέσου καλύπτρας 
στο άνοιγµα της.  
Η καλύπτρα της ανοιγόµενης θυρίδας σε συνδυα
µε το πώµα αποστράγγισης του αυλού εξόδου, 
επιτρέπει την συµπίεση των τσίπουρων και την 
ανάδευση το

 



καλύπτρα). 
 
7 µ

 
Το τύµπανο πιέσεως είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 
δοχείων πίεσης (PED 97/23/EG). 

.3  Τύ
 

πανο πιέσεως 

 
 

Η οριζόντια τοµή του τύµπανου, συνδυάζοντας µεγάλο µήκος και µικρή διάµετρο, επιτρέπει 
ταχύτερη έξοδο ροής του χυµού, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν λιγότερα κατακάθια στο 
µούστο. Εσωτερικά το τύµπανο έχει επίστρωση στεγανής µεµβράνης που καλύπτει την µισή 
επιφάνεια του. 

 
 

Σχέδιο τύµπανου PSP (ανοικτό τύµπα

 
 

νο)    
 

 

Η µισή επιφάνε α του τύµπανου είναι διάτρητη και η 
άλλη µισή είναι επιστρωµένη µε στεγανή µεµβράνη. 
Η κατασκευή του συµπιεστή διαθέτει ρυθµιστή 
πίεσης τύµπανου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
συµπίεσης, ώστε να επιβάλλει πίεση στα σταφύλια 
και να στύψει τον µούστο. Ο µού

ι

στος εγκαταλείπει 

ια της διαδικασίας συµπίεσης, η 
θυρίδα χρησιµεύει για να οδηγήσει τον µούστο στη 
λεκάνη συλλογής. 

το τύµπανο µέσω του µισού διάτρητου τύµπανου και 
καταλήγει στην λεκάνη συλλογής. 
Επίσης, η θυρίδα του τύµπανου τύπου PSP είναι 
κατασκευασµένη από ειδικό διάτρητο ανοξείδωτο 
ατσάλι. Στη διάρκε

 
 
Σχέδιο τύµπανου  PST (κλειστό τύµπ
 

ανο)             

 

Στο  εσωτερικό, µισό από το τύµπανο πιέσεως 
 

 

µούστο. Ο µούστος πέφτει 
διαµέσου ανοιγµάτων αυλών αποστράγγισης µέσα 
στη λεκάνη συλλογής. 

επιστρώνεται µε µεµβράνη πιέσεως, ενώ το άλλο 
µισό είναι διάτρητο µε αυλούς αποστράγγισης. 
Η κατασκευή του συµπιεστή διαθέτει ρυθµιστή 
πίεσης τύµπανου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
συµπίεσης, ώστε να επιβάλλει πίεση στα σταφύλια 
και να στύψει τον 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
7.4 Αυτοµατισµοί 
 
Οι αυτοµατισµοί (ελεγκτές) παρέχουν την κατάλληλη ροή στη διαδικασία συµπίεσης 
σύµφωνα µε τις καθορισµένες παραµέτρους. Το πιεστήριο µπορεί να συνδυαστεί µε ΑΕ 
αυτοµατισµούς (εργοστασιακά προρυθµισµένα προγράµµατα) ή AV αυτοµατισµούς 

 προρυθµισµένα προγράµµατα που µπορούν να προσαρµοστούν στη διάρκεια (εργοστασιακά
της διαδικασίας συµπίεσης). 
 
ΑΕ ενσωµατωµένοι αυτοµα

 
 

τισµοί 
 
 

 

Οι ΑΕ ενσωµατωµένοι αυτοµατισµοί επιτρέπουν δυο τρόπους 

ι
κινά και σταµατά µια 

 ε ή  ν  
 µ µ

 και είναι 
προσαρµοσµένα σε διαφορετικές ποικιλίες σταφυλιών. Τα 

εστηµένα από το εργοστάσιο. 

χειρισµού: 
-χειροκίνητη χειρισµό συµπίεσης 
-αυτόµατο χειρ σµό 
Στον χειροκίνητο χειρισµό ο χειριστής ξε
συγκεκριµένη λειτουργία πιέζοντας ένα Μπουτόν (περιστροφή 
τύµπανου, συµπιεστής, αντλία κενού on/off). 
Στον αυτόµατο χειρισµό ο χ ιριστ ς µπορεί α επιλέξει µεταξύ πέντε 
προκαθορισµένων προγραµµάτων συ πίεσης. Τα ενσωµατω ένα 
προγράµµατα βασίζονται σε χρόνια εµπειρίας

προγράµµατα είναι εγκατ
 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ:AV ενσωµα
 

τωµένοι αυτοµατισµοί 

 

Οι AV ενσωµατωµένοι αυτοµατισµοί επιτρέπουν δυο τρόπους 

έ  

α
πείρα, σε διαφορετικές ποικιλίες σταφυλιών (τα 

ε αριθµητικά κουµπιά στο 

ς µπορεί να καθορίσει τις παραµέτρους πίεσης και να τις 
προσαρµόσει στην      διάρκεια της διαδικασίας πίεσης όπως του 

χειρισµού: 
-χειροκίνητο χειρισµό (Μπουτόν Μ) 
-αυτόµατο χειρισµό (Μπουτόν Α) 
Στον χειροκίνητο χειρισµό ο χρήστης ξεκινά και σταµατά µια 
συγκεκριµένη λειτουργία πι ζοντας ένα Μπουτόν. 
Στον αυτόµατο χειρισµό ο χρήστης µπορεί να επιλέξει ανάµεσα σε 
10 προγράµµ τα, που είναι προσαρµοσµένα , µετά από 
επαγγελµατική 
προγράµµατα αναγνωρίζονται µ
πληκτρολόγιο): 
0,1,2,3,4,5 – σταθερά προγράµµατα 
      6,7,8- σειριακά προγράµµατα 
      9 -ειδικό πρόγραµµα προσαρµοσµένο για κατεψυγµένα σταφύλια 
      Ο χρήστη

χρησιµεύει. 
 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ:AVk αυτοµατισµοί µε κ
 

αλώδιο και βύσµα 

 

Ο πίνακας ελέγχου των AVk αυτοµατισµών συνδέεται 
στο πιεστήριο µέσω καλωδίου και βύσµατος. Αυτό 
επιτρέπει την φόρτωση σε διαφορετικά µέρη του 
πιεστηρίου ή ξεχωριστή εγκατάσταση. 
Για την µεταφορά, ο πίνακας ελέγχου σταθεροποιείται µε 

τές τις δυο βίδες στη δεξιά ή 
αριστερή πλευρά του πλαισίου του πιεστηρίου σε 
διαδοχικές συνδέσεις. 

δυο βίδες στο πλαίσιο του πιεστηρίου κάτω από το 
µπροστινό κάλυµµα. 
Πριν τη χρήση, ο πίνακας ελέγχου µπορεί να 
σταθεροποιηθεί µε αυ

 



Στο κάτω άκρο του πλαισίου του πιεστηρίου, οι 
πλάκες σύνδεσης τοποθετούνται για την 
σταθεροποίηση του εύκαµπτου σωλήνα. 
 
Ο σωλήνας σύνδεσης πρέπει να σταθεροποιηθεί µε 
πλάκες σύνδεσης στο πλαίσιο του πιεστηρίου ώστε 
να προστατεύει την επαφή του σωλήνα στο έδαφος. 

 
 
 
7.5 ΛΕΚΑΝΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΥΜΟΥ 
 

 

Βάσει προτύπου, η σκάφη συλλογής βασίζεται σε 
ρόδες. 
 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: 
-   κουµπί στάθµης στη λεκάνη συλλογής (βλέπε 
κεφάλαιο 13.4 ∆ιακόπτης στάθµης λεκάνης 
συλλογής) 
-  στραγγιστήρας στο δίκτυο  λεκάνης συλλογής  
(βλέπε Κεφάλαιο 13.3 Αποστράγγιση στη                   
λεκάνη συλλογής). 

 
 
7.6 Εσωτερικός εξοπλισµός κατασκευής 
 
      Η πίεση του πιεστηρίου διατηρείται από συµπιεστή  που είναι εγκατεστηµένος στο 
πιεστήριο. Βάσει προτύπου, τα πνευµατικά πιεστήρια Μ είναι εξοπλισµένα µε εµβολοφόρους 
συµπιεστές. Ως εναλλακτική, υπάρχει ενσωµατωµένος περιστροφικός συµπιεστής. 
 

Εµβολοφόρος συµπιεστής           Εµβολοφόρος συµπιεστής         ΟΡΤΙΟΝ Πτερυγιοφόρος 
για πιεστήρια PSP/PST_5            για πιεστήρια PSP/PST_8          συµπιεστής 
                                                      10/12/16 
 
 
 

 

Στην περίπτωση των πιεστηρίων µε εµβολοφόρους συµπιεστές, επαληθεύστε την 
διεύθυνση περιστροφής του τύµπανου µετά από κάθε εκκίνηση. Λειτουργία µε 
µη αποδεκτή περιστροφή δεν είναι δεκτή και µπορεί να προκαλέσει φθορές στον 
συµπιεστή (για λεπτοµερείς οδηγίες, βλέπε Κεφάλαιο 11.2 ∆ιεύθυνση 
περιστροφής τύµπανου). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Ένας ηλεκτρικός κινητήρας µε µειωτήρα οδηγεί το τύµπανο µέσω καδένας µετάδοσης. 
 
Πριν  από κάθε γέµισµα του τύµπανου / περιστροφή του τύµπανου, αναρρόφηση, 
σταθεροποιήστε την µεµβράνη στα τοιχώµατα του τύµπανου µέσω της αντλίας κενού.   
 
Η βαλβίδα ασφαλείας ανοίγει αυτόµατα σε περίπτωση που η πίεση του τύµπανου υπερβεί το 
επιτρεπτό όριο (2.0 bar). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

8 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
8.1 ∆ιαστάσεις και χωρητικότητα 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



8.2 Καθορισµός πλευρών (κάτοψη) 
 

 
        9        ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ 

 
Βασικές αρχές λειτουργίας του πιεστηρίου: 
 

 
     1 – Πλήρωση               2 - Συµπίεση                3 – Θρυµµατισµός          4 – Εκκένωση 
 
1.Γέµισµα πιεστηρίου:Το τύµπανο γεµίζεται µε σταφύλια ή τσίπουρα µέσω ανοικτής 
θυρίδας από ένα κεντρικό συνδετήρα. Κατά τη διάρκεια γεµίσµατος, πρέπει να ξεκινήσει η 
αποστράγγιση η οποία ενεργοποιείται µε το βάρος των σταφυλιών. Το αξονικό σύστηµα 
γεµίσµατος, που υπάρχει σε κάθε τύπο, επιτρέπει το γέµισµα από ιζήµατα συγχρόνως µε την 
περιστροφή του τύµπανου, που αναδεικνύει την αποτελεσµατικότητα του πιεστηρίου. 
 
2.Συµπιέζοντας:Το τύµπανο, µε κλειστές θυρίδες, γυρνάει προς τα κάτω. Η συµπίεση 
αρχίζει µέσω πεπιεσµένου αέρα διαµέσου της αδιαπέραστης µεµβράνης. Ο µούστος 
αποστραγγίζεται µέσα από τα  διάτρητα τοιχώµατα του τύµπανου ή των αυλών 
αποστράγγισης µέσα στη λεκάνη συλλογής. 
 
3. Θρυµµατισµός: Ο αέρας εκκενώνεται, η µεµβράνη κολλάει στα εσωτερικά τοιχώµατα. Το 
τύµπανο συνεχίζει να περιστρέφεται. 
 
4. Εκκένωση: Οι θυρίδες ανοίγονται , το τύµπανο συνεχίζει να περιστρέφεται. Στη διάρκεια 
περιστροφής, οι φλούδες πέφτουν από το τύµπανο πιέσεως. Φαρδιές θυρίδες επιτρέπουν το 
γρήγορο άδειασµα. 
Η δύναµη πίεσης επιτυγχάνεται µε τον συµπιεστή, που υπάρχει στο πιεστήριο. Το χαλάρωµα 
των τσίπουρων επιτυγχάνεται µε την περιστροφή του τύµπανου που πραγµατοποιείται µε 

 



ηλεκτροκινητήρα πάνω από καδένα µεταφοράς. Πριν από κάθε γέµισµα ή περιστροφή του 
τύµπανου η µεµβράνη κολλάει στα τοιχώµατα του τύµπανου µε την αντλία πιέσεως. Σ΄ αυτή 
τη θέση η µεµβράνη προστατεύεται από πιθανές φθορές και εξασφαλίζει αναδεύσεις των 
τσίπουρων στο τύµπανο. 
 
Η συµπίεση και περιστροφή επαναλαµβάνονται. Η ποιότητα του µούστου εξαρτάται 
περισσότερο από αυτή τη λειτουργία επειδή είναι πολύ σηµαντικό πως  (πόση πίεση) και επί 
πόσο χρονικό διάστηµα πιέζουµε ή ηρεµούµε τις ρόγες ή τις φλούδες. Γι αυτό είναι 
σηµαντικό να ορίζουµε τις παραµέτρους πιέσεως λαµβάνοντας υπόψη το είδος, την 
ωριµότητα και το  επιθυµητό αποτέλεσµα. 
 
10 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
10.1   Μεταφορά πιεστηρίου 
 
 

 

Μεταφορά, εκφόρτωση και ανύψωση πρέπει να πραγµατοποιούνται από 
εξειδικευµένο προσωπικό. 
Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για ανειδίκευτο προσωπικό ή για 
φθορές σε υλικά που είναι αποτέλεσµα απροσεξίας ή παραβίασης των 
κανόνων ασφαλείας κατά την µεταφορά, εκφόρτωση και ανύψωση.  

 

 

Κατά τη διάρκεια της ανύψωσης του πιεστηρίου, κανείς δεν πρέπει να 
βρίσκεται κάτω από το ανυψωµένο φορτίο ή κοντά στην πορεία του γερανού. 

  
 
 

 
 
 

 
Μη πιέζετε πάνω στα µπροστινά και 
πίσω  
πλαστικά καλύµµατα του πιεστηρίου. 

 
 
Για να ανυψώσετε και µεταφέρετε το πιεστήριο, πάντα να εφαρµόζετε τις οπές ανοίγµατος / 
ανύψωσης που υπάρχουν στο πιεστήριο για αυτό το σκοπό. 
    

 

Τα πιεστήρια τύπου PSP/PST _5,8 εγκαθίστανται µε 
τέσσερα     ανοίγµατα στο πλαίσιο του πιεστηρίου (δυο 
ανοίγµατα σε κάθε πλευρά). 
Εφαρµόστε τις λωρίδες ανύψωσης ή το ατσάλινο άγκιστρο 
σε αυτά τα ανοίγµατα 

          
Τα πιεστήρια τύπου PSP/PST_10,12,16   
εγκαθίστανται µε τέσσερα ανοίγµατα στα στους 
βραχίονες ανύψωσης (ένα άνοιγµα σε κάθε 
βραχίονα).  
Εφαρµόστε την λωρίδα ανύψωσης ή το ατσάλινο 
άγκιστρο σε αυτά τα ανοίγµατα. 

 
 
 

 



Για να εκφορτώσετε και µεταφέρετε το πιεστήριο, χρησιµοποιήστε κατάλληλο ανυψωτικό 
µηχάνηµα (κλαρκ, ανυψωτικό) και λωρίδες ανύψωσης ή ατσάλινα άγκιστρα. 
Βεβαιωθείτε ότι οι λωρίδες / σχοινιά έχουν ανθεκτικότητα κατάλληλη για το βάρος του 
πιεστηρίου. Το µήκος της λωρίδας / σχοινί πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να µεταφέρει το 
πιεστήριο σε οριζόντια θέση κατά τη διάρκεια ανύψωσης. 
Εφαρµόστε τη λωρίδα / σχοινί στις κοχλιοτοµές ανύψωσης του πιεστηρίου. Αγκιστρώστε και 
τα δυο συρµατόσκοινα και από τις δυο οπές και προσεκτικά ανυψώστε το πιεστήριο. 
Σιγουρευτείτε ότι το φορτίο βρίσκεται σε ισορροπία και µετά κατεβάστε το πιεστήριο, αργά 
και αποφεύγοντας άσκοπες ωθήσεις, στην ποθητή θέση. 
 

 
Μικρότερα πιεστήρια µπορούν να εκφορτωθούν και µεταφερθούν µε 
κλαρκ ανάλογης ικανότητας µεταφοράς και µήκος βραχίονα. Εφαρµόστε 
τους βραχίονες κατά µήκος του πιεστηρίου, ώστε να εκτείνονται από τον 
πίνακα ελέγχου ως το πίσω πλαίσιο του πιεστηρίου. 

 
10.2       Συναρµολογώντας και αποθηκεύοντας το πιεστήριο 
 
Τα πνευµατικά πιεστήρια διανέµονται συσκευασµένα. Η συσκευασία πρέπει να αφαιρείται 
αµέσως µετά την διανοµή. Ειδάλλως καιρικές παράµετροι  (έκθεση σε έντονη ηλιακή 
ακτινοβολία κ.λ.π.) µπορεί να δυσκολέψουν την αφαίρεση της συσκευασίας. 
Τοποθετήστε το πιεστήριο σε ξηρό και καλά αεριζόµενο χώρο. Προστατέψτε το από σκόνη 
και από ηλιακή ακτινοβολία. 
 

Για να µετακινήσετε το πιεστήριο χρησιµοποιείστε 
τις χειρολαβές στο πλαίσιο του πιεστηρίου. Το 
πιεστήριο είναι εξοπλισµένο µε τέσσερις χειρολαβές.

  
Ρόδες: 
 

Με τη βοήθεια ροδών που υπάρχουν σε κάθε 
πιεστήριο, µπορούν να µετακινούνται στην 
επιθυµητή θέση. ∆υο από τις τέσσερις ρόδες 
διαθέτουν φρένο. 

 
Φρένα 

Ενεργοποιηµένα         Απενεργοποιηµένα 

 
 

 

Οι ρόδες του πιεστηρίου 
προορίζονται αποκλειστικά 
να το µετακινούν άδειο σε 
επίπεδο έδαφος, ποτέ σε 
άσφαλτο ή ανώµαλο 
έδαφος. 
 

 
 
 

 
Μην πιέζετε τα πλαστικά καλύµµατα µπρος                 
και πίσω του πιεστηρίου. 
 

 



 
11 ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ 

 
11.1 Ηλεκτρική σύνδεση 

 
 

 

Η ηλεκτρική σύνδεση του πιεστηρίου πρέπει να γίνεται από εξειδικευµένο 
προσωπικό (ηλεκτρολόγο)! 
Οι ηλεκτρικές συνδέσεις (συµπεριλαµβανοµένης της γείωσης και προστασίας) 
πρέπει να εφαρµοστούν σύµφωνα µε τα εφαρµοσµένα πρότυπα. 
Τα ηλεκτρικά διαγράµµατα βρίσκονται στον οδηγό εγκατάστασης. 

 
Συνδέστε το πιεστήριο σε τριφασικό δίκτυο 400V 50/60 Hz.Οι επαφές σύνδεσης βρίσκονται 
στον ηλεκτρικό πίνακα. Η σύνδεση πρέπει να προστατεύεται µε ασφάλειες 16 Α. Η 
Ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να γίνει µε 5κλωνο καλώδιο διατοµής 2,5τετ. χιλιοστά. 
 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ: 
 
Παροχή ρεύµατος 230V µονοφασική (µόνο µε εµβολοφόρο συµπιεστή) 
Η σύνδεση πρέπει να προστατεύεται µε ασφάλειες 16 Α. Η Ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να 
γίνει µε 3κλωνο καλώδιο διατοµής 2,5τετ. χιλιοστά. 
Πριν την πρώτη θέση σε λειτουργία έµπειρος ηλεκτρολόγος θα πρέπει να συνδέσει το 
καλώδιο στον ηλεκτρικό πίνακα. Προσέξτε την ακόλουθη διαδικασία: 
 

 

Αφαιρέστε το πλαστικό κάλυµµα, για αυτή τη διαδικασία 
κρατείστε το µε τα χέρια και από τις δυο πλευρές και τραβήξτε 
προς τα πάνω. 

Λύστε τα τέσσερα παξιµάδια 
των βραχιόνων που 
συγκρατούν τον ηλεκτρικό 
πίνακα, ώστε να τον 
αφαιρέστε. 

 

Ανοίξτε τον ηλεκτρικό πίνακα. 
Για το άνοιγµα και το κλείσιµο του 
ηλεκτρικού πίνακα χρησιµοποιήστε το 
κλειδί που σας 
παρασχέθηκε.(Στερεωµένο στο 
καλώδιο στην πλευρά του πίνακα κατά 
την παράδοση). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Περάστε τον αγωγό µέσα στον 
στυπιοθλίπτη του ηλεκτρικού πίνακα 
στην δεξιά πλευρά και συνδέστε τα 
καλώδια στα αντίστοιχα τερµατικά. 
Η σύνδεση θα πρέπει να γίνει από 
εξειδικευµένο τεχνικό (ηλεκτρολόγο) 
Κλείστε τον ηλεκτρικό πίνακα και 
κλειδώστε µε το κατάλληλο κλειδί 
που σας παρασχέθηκε. 
Σπρώξτε τον πίνακα πίσω στη θέση 
του. 
Σφίξτε τα παξιµάδια των βραχιόνων 
του ηλεκτρικού πίνακα. 
Τοποθετήστε το πλαστικό κάλυµµα.  
 

 
11.2       Φορά περιστροφής του τύµπανου 
 
Αφού ενεργοποιήστε το πιεστήριο, ελέγξτε τη φορά περιστροφής 
του τύµπανου. Το τύµπανο πρέπει να περιστρέφεται σύµφωνα µε 
τη φορά που δείχνει το βέλος στο διακόπτη (από την µπροστινή 
µεριά) Σε περίπτωση αντίθετης φοράς περιστροφής, αλλάξτε 
αµέσως τις φάσεις τροφοδοσίας. 
Η λειτουργία του τύµπανου σε αντίθετη φορά απαγορεύεται και 
προκαλεί φθορές στον συµπιεστή. 

 
 

 
Σε περίπτωση µηχανήµατος µονοφασικής λειτουργίας, η φορά περιστροφής του 
τύµπανου είναι προεπιλεγµένη από τον κατασκευαστή και δεν χρειάζεται έλεγχο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



12 ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ 
 

 
Το πιεστήριο έχει σχεδιαστεί για τη συµπίεση σταφυλιών και ιζηµάτων. Κάθε 
άλλη χρήση του χωρίς την έγκριση του κατασκευαστή απαγορεύεται. 

 
Πριν την πρώτη θέση σε λειτουργία του πιεστηρίου εξετάστε προσεκτικά τις οδηγίες για 
την ασφαλή λειτουργία και συντήρηση της πνευµατικής πρέσσας, και πάντα 
ακολουθείτε αυτές τις οδηγίες. 
 
12.1 Γέµισµα του πιεστηρίου 
 
Το πνευµατικό πιεστήριο µπορεί να γεµίσει χειροκίνητα ή µέσω αντλίας δια της θυρίδας, ενώ 
στους τύπους  που είναι εξοπλισµένοι µε κεντρικό σύστηµα γεµίσµατος, διαµέσου του 
κεντρικού συνδετήρα γεµίσµατος ( επιλογή µε τους τύπους PSP/PST_10,12,16) διαµέσου του 
άξονα τύµπανου. 
 
 
 

 

Όταν γεµίζετε το πιεστήριο, οι ακόλουθοι περιορισµοί πρέπει να 
παρατηρούνται: 
-ελάχιστο γέµισµα του πιεστηρίου:20% του όγκου του τύµπανου 
-µέγιστο γέµισµα του πιεστηρίου:90% του όγκου του τύµπανου 
 
Μ΄ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουµε ανατάραξη του ιζήµατος και καλή συµπίεση 
του πολτού πριν και κατά τη διάρκεια της κατεργασίας. 

 
 
12.1.1 Γέµισµα του πιεστηρίου από τη θυρίδα 
 

 

Πριν το γέµισµα του πιεστηρίου από τη θυρίδα φέρτε το γενικό διακόπτη στη 
θέση OFF 

 
Το πιεστήριο πρέπει να γεµίζει µε ρόγες ή ίζηµα χειροκίνητα ή µε τη βοήθεια αντλίας. 
Περιστρέψτε το τύµπανο ώστε να έχετε τη θυρίδα σε θέση κατάλληλη για γέµισµα. 
Γεµίζοντας προσέξτε να µην προξενήσετε φθορές στην µεµβράνη. 
 
Πριν γεµίσετε το πιεστήριο από τη θυρίδα βεβαιωθείτε ότι: 
Ο γενικός διακόπτης είναι σε θέση OFF 
Το τύµπανο του πιεστηρίου είναι καθαρό 
Οι γλυστιέρες της θυρίδας και η ίδια η θυρίδα να λειτουργούν κανονικά 
Οι αυλοί αποστράγγισης να είναι καθαροί και σωστά συναρµολογηµένοι (µόνο PST τύποι) 
Η θυρίδα είναι ασφαλισµένη από µη αναµενόµενο κλείσιµο 
 

 

Πριν να κλείσετε την συρόµενη θυρίδα καθαρίστε προσεκτικά τις 
γλυστιέρες της 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



12.1.2 Γέµισµα του πιεστηρίου από τον κεντρικό σύνδεσµο πλήρωσης (OPTION) 
 
Στις πρέσες που είναι εφοδιασµένες µε κεντρικό σύνδεσµο πλήρωσης, τα ιζήµατα γεµίζονται 
µε τη βοήθεια αντλίας διαµέσου του άξονα τύµπανου. Η θυρίδα παραµένει κλειστή. 
 

 

 
 
Ο κεντρικός σύνδεσµος πλήρωσης είναι στάνταρτ στα πιεστήρια 
(εκτός PSP/PST_5 και 8). Η διάσταση είναι Φ100 ενώ η εξωτερική 
φλάντζα επιτρέπει τη σύνδεση βαλβίδας Φ65, Φ80 ή Φ100. 

Σφαιρική βαλβίδα Φ65, Φ80 ή Φ100 για τη σύνδεση κεντρικής 
πλήρωσης.  
 
Τα πιεστήρια µε αξονική πλήρωση είναι εφοδιασµένα µε ηχητικό 
σήµα (σήµανση υπερφόρτωσης).Σε περίπτωση που η πίεση στο 
τύµπανο είναι υπερβολική ή το πιεστήριο είναι γεµάτο ενεργοποιείται 
ένα ηχητικό σήµα. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπερβαίνετε την µέγιστη 
επιτρεπόµενη πίεση κατά τη διάρκεια του γεµίσµατος. 
Σε περίπτωση ενεργοποίησης του ηχητικού σήµατος, σταµατήστε την 
αντλία πλήρωσης αµέσως. 

 
Κατά τη διάρκεια πλήρωσης ανοίξτε τη λειτουργία περιστροφής. 
-µε ΑΕ αυτοµατισµούς: πιέστε το διακόπτη αριστερόστροφης περιστροφής περιοδικά 
- µε AV αυτοµατισµούς:πιέστε το διακόπτη περιστροφής τύµπανου- πρόγραµµα γεµίσµατος 
τύµπανου, διαµέσου κεντρικού συνδέσµου πλήρωσης (βλέπε συµπληρωµατικό εγχειρίδιο για 
AV αυτοµατισµούς : Εγχειρίδιο χρήσης και ρύθµισης ή αλλαγής παραµέτρων για χειροκίνητη 
λειτουργία). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Κατά τη διάρκεια της πλήρωσης µε την αντλία διαµέσου της αξονικής 
βαλβίδας, παρακολουθήστε την ποσότητα των σταφυλιών και των ιζηµάτων 
από τις τρύπες του τύµπανου. Σταµατήστε το γέµισµα όταν περίπου το 80% 
του τύµπανου είναι γεµάτο, σταµατήστε το πρόγραµµα, περιστρέψτε το 
τύµπανο έως ότου η θυρίδα έρθει στην επάνω θέση οπότε ανοίξτε την. Γεµίστε 
(10%) µε τη θυρίδα ανοικτή ώστε να αποφευχθεί η υπερφόρτωση. 

 
 

 

Όταν γεµίζετε µε την αντλία προσέξτε να µην υπερβείτε τις τιµές των ορίων της 
πίεσης στο τύµπανο. Μόλις ακούστε το ηχητικό σήµα σταµατήστε την αντλία. 
Η υπέρβαση των οριακών τιµών πίεσης µπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζηµίές 
στην πρέσσα.  

 

 

Όταν το πιεστήριο είναι γεµάτο, κλείστε τη βάνα 
αξονικής πλήρωσης όπως φαίνεται στη 
φωτογραφία. 
  

 
12.2 Αποφόρτιση του πιεστηρίου 
 
Ανοίξτε την περιστροφή του τύµπανου από το διακόπτη περιστροφής. Φέρτε το τύµπανο σε 
θέση ώστε να ανοίγει η θυρίδα. Πριν ανοίξτε τη θυρίδα σβήστε το πιεστήριο. Ξανανάψατε το 
πιεστήριο και πιέστε το διακόπτη περιστροφής τύµπανου. Κατά τη διάρκεια της περιστροφής 
το πιεστήριο αποφορτίζεται. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
13 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
13.1Κεντρική βαλβίδα πλήρωσης µε σήµανση υπερπλήρωσης 
 

 

Βλέπε κεφάλαιο 12.1.2 Γέµισµα του πιεστηρίου από τον 
κεντρικό σύνδεσµο πλήρωσης 
 

 
13.2 Ρακόρ πλύσης 
 

Το ρακόρ Φ50 είναι µια επιπλέον 
είσοδος στο τύµπανο για ευκολότερη 
πλύση του εσωτερικού. 
Περιστρέψτε το τύµπανο τόσο ώστε το 
άνοιγµα πλύσης να έρθει στη 
χαµηλότερη θέση. Κατά τη διάρκεια της 
ροής στο εσωτερικό του τύµπανου το 
νερό και τα υπολείµµατα των ιζηµάτων 
βγαίνουν από το ρακόρ. 

 
13.3 Στραγγιστήρας στη λεκάνη συλλογής 
 
Εγκαταστήστε το στραγγιστήρα στο άνοιγµα της αποστράγγισης στο εσωτερικό.Ο 
στραγγιστήρας συγκρατεί σωµατίδια από το µούστο, ώστε µόνο καθαρό υγρό περνάει προς 
τη λεκάνη. 
 
13.4 ∆ιακόπτης στάθµης στη λεκάνη συλλογής 
 
Ο διακόπτη στάθµης είναι σχεδιασµένος να ελέγχει τη λειτουργία της αντλίας που µεταφέρει 
µούστο από τη λεκάνη συλλογής στη δεξαµενή κατά τη διάρκεια της συµπίεσης. 
 

Η εκάνη είναι εξοπλισµένη µε δυο πλωτήρες 
πάνω σε ειδική µεταλλική ράβδο. 
 
Όταν ο µούστος στη λεκάνη φτάνει στη 
µέγιστη επιτρεπόµενη στάθµη (ο πάνω 
πλωτήρας είναι στην άνω θέση) η αντλία 
µεταφοράς του µούστου ανάβει. 
 
Όταν ο µούστος είναι στη στάθµη του 
πυθµένα (οπλωτήρας είναι στον πυθµένα) η 
αντλία σβήνει. 

 
 

 



 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: 
Στην περίπτωση που η στάθµη του µούστου δεν αυξάνεται για κάποιο χρονικό διάστηµα η 
συµπίεση αυτόµατα διακόπτεται. Το τύµπανο περιστρέφεται σε θέση µε το άνοιγµα στην 
κορυφή, για να προφυλάξει έξοδο του µούστου από το τύµπανο. Το πιεστήριο έρχεται σε 
κατάσταση αναµονής. Μόλις αντιµετωπιστεί το πρόβληµα, ανάψτε ξανά το πιεστήριο. Το 
διακοφθέν πρόγραµµα πίεσης επανεκκινείται από το σηµείο της διακοπής. 
 
13.5 Κάλυµµα θυρίδας (µόνο τύπος PST) 
 

 

Το κάλυµµα της θυρίδας σε συνδυασµό µε τους αυλούς 
αποστράγγισης , επιτρέπει την σύνθλιψη των τσίπουρων και 
ανατάραξη τους µέσω της περιστροφής του τύµπανου. 
 

 
Πριν αρχίσει η σύνθλιψη τοποθετήστε τα νίπελ 
στους αυλούς αποστράγγισης που παρέχονται 
ως εξαρτήµατα από τον κατασκευαστή. Με 
τους αυλούς κλειστούς γεµίστε την πρέσα µε 
τα τσίπουρα ως τη θυρίδα, εφόσον το υγρό δεν 
στάζει κατά τη διάρκεια της πλήρωσης. 
Περιστρέψτε το τύµπανο τόσο ώστε η θυρίδα 
να φτάσει στην άνω θέση. 

 
 

 

Πριν την έναρξη της συµπίεσης, βεβαιωθείτε ότι αφαιρέθηκαν τα νίπελ από 
τους αυλούς αποστράγγισης. Η συµπίεση µε τα νίπελ δεν επιτρέπεται. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



14 Καθαρισµός του πιεστηρίου 
 

 

Πριν από κάθε εργασία καθαριότητας αποσυνδέστε την παροχή του πιεστηρίου. 

 

 

Προσέξτε να µην βραχεί ο ηλεκτρικός εξοπλισµός (πίνακας ελέγχου, ηλεκτρικός 
πίνακας, και ηλεκτροκινητήρας) µε το νερό. Προστατέψτε τον πίνακα ελέγχου µε 
αδιάβροχο νάιλον όταν πλένετε το µηχάνηµα. 

 
Συµµορφωθείτε µε τις ακόλουθες οδηγίες όταν πλένετε το πιεστήριο: 
 
-αποσυνδέστε την κεντρική παροχή του πιεστηρίου για το πλύσιµο 
-σε περίπτωση αποθήκευσης ή µεταφοράς το µηχάνηµα προστατεύεται από ειδικό στρώµα 
γράσου που  πρέπει να αφαιρεθεί πριν τη χρήση. Για το τέλειο πλύσιµο της µεµβράνης και 
των άλλων εξαρτηµάτων (πριν την πρώτη και µετά την τελευταία χρήση σε µια περίοδο) 
συνιστάται η χρήση πιεστικού πλυστικού µηχανήµατος. 
-Καθαρίζετε το µηχάνηµα τακτικά ιδίως για την αποµάκρυνση κάθε υπολοίπου χηµικών 
αποστειρωτικών στοιχείων. 
-Μη χρησιµοποιείτε νερό που περιέχει σίδηρο ή χλώριο. 
-Ξεπλύνετε τα εξαρτήµατα του µηχανήµατος που έρχονται σε επαφή µε το προϊόν (τύµπανο, 
θυρίδα, λεκάνη) µε νερό µετά από κάθε χρήση. 
-Περιοδικά ξεπλύνετε το µηχάνηµα εξωτερικά µε νερό και µε κατάλληλο απορρυπαντικό 
(βλέπε κεφάλαιο 15.7 Φροντίδα και συντήρηση του ανοξείδωτου εξοπλισµού. 
 
14.1 Καθαρισµός του εσωτερικού του τύµπανου 
 

 

Πριν τον καθαρισµό του εσωτερικού του τύµπανου, αποσυνδέστε την κεντρική 
παροχή του µηχανήµατος. 

 
Μετά από κάθε κύκλο εργασίας, ξεπλύνετε το εσωτερικό του τύµπανου µε νερό, αφήνοντας 
τη θυρίδα ανοικτή που επιτρέπει το στέγνωµα και τον αερισµό του. Επίσης καθαρίστε τη 
θυρίδα και τις γλυστιέρες της.  
 
Πριν την πρώτη συµπίεση της περιόδου και µετά την τελευταία καθαρίστε το 
εσωτερικό του τύµπανου πολύ καλά. 
 
-Ξεπλύνετε το εσωτερικό του τύµπανου µε πολύ νερό και αφαιρέστε τυχόν υπολείµµατα 
τσίπουρων. 
-Στους τύπους PST, µετά το τέλος της περιόδου, αποσυναρµολογήστε και καθαρίστε καλά 
όλους τους αυλούς αποστράγγισης. 
-∆ώστε ειδική προσοχή στον καθαρισµό της µεµβράνης. Η µεµβράνη πρέπει να καθαρίζεται 
µόνο µε ουδέτερα απορρυπαντικά. Η θερµοκρασία του νερού ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ 
ΤΟΥΣ 50o C. Η χρήση πιεστικών συσκευών καθαρισµού δεν επιτρέπεται. 
-Καθαρίστε τη θυρίδα και τις γλυστιέρες σχολαστικά. 
 
Εναλλακτικές διαδικασίες καθαρισµού: 
 
1) Πιεστήρια χωρίς ρακόρ καθαρισµού 
 
Καθαρίστε το εσωτερικό του τύµπανου από τη θυρίδα. Περιστρέψετε το τύµπανο ώστε η 
θυρίδα να έρθει στο επίπεδο του µατιού σας ώστε να απλουστευτεί ο καθαρισµός. 
Αποσυνδέστε την κεντρική παροχή του πιεστηρίου και ανοίξτε τη θυρίδα. Ξεπλύνετε το 
εσωτερικό του τύµπανου µε νερό. Επανασυνδέστε την κεντρική παροχή του πιεστηρίου και 
περιστρέψτε το τύµπανο ώστε η θυρίδα να γυρίσει στον πυθµένα. Αφήστε το νερό και τα 
υπολείµµατα των τσίπουρων να τρέξουν από το τύµπανο. Επαναλάβετε όσες φορές 
χρειάζεται.  

 



 
 
2) Πιεστήριο µε µαστό καθαρισµού 
 

Στα πιεστήρια µε µαστό καθαρισµού 
περιστρέψτε το τύµπανο ώστε ο µαστός 
να φτάσει στη θέση του πυθµένα. Κατά τη 
διάρκεια της πλύσης του εσωτερικού του 
τύµπανου νερό και υπολείµµατα βγαίνουν 
από τον µαστό. 

 
3) Πιεστήρια µε αυλούς αποστράγγισης PST 
 
Στα πιεστήρια µε αυλούς αποστράγγισης ο καθαρισµός απλουστεύεται ανοίγοντας τον αυλό 
αποστράγγισης που βρίσκεται στον πυθµένα. Κατά τη διάρκεια του καθαρισµού το νερό 
βγαίνει από τον ανοικτό αυλό αποστράγγισης. 
 
 

 

Σε µεγαλύτερα πιεστήρια (µε τύµπανο 1600 λίτρων και πλέον) είναι ευκολότερο 
να καθαρίσετε το τύµπανο από το εσωτερικό. Περιστρέψτε το τύµπανο ώστε η 
θυρίδα να φτάσει στη χαµηλότερη θέση και ασφαλίστε την από µη αναµενόµενο 
κλείσιµο. Πριν την έναρξη του πλυσίµατος αποσυνδέστε την κεντρική παροχή του 
πιεστηρίου 

 
14.2 Αποσυναρµολόγηση και καθαρισµός των αυλών αποστράγγισης 
 

 

Πριν την αποσυναρµολόγηση και καθαρισµό των αυλών αποστράγγισης 
αποσυνδέστε την κεντρική παροχή του πιεστηρίου. 

 
Στις πρέσες PST µε ενσωµατωµένο τύµπανο, ο 
µούστος εξέρχεται από τους αυλούς 
αποστράγγισης. 
Οι αυλοί αποστράγγισης πρέπει να 
αποσυναρµολογούνται περιοδικά και να 
καθαρίζονται σχολαστικά (υποχρεωτικά µετά 
την τελευταία χρήση της περιόδου). 

 
Η διαδικασία αποσυναρµολόγησης των αυλών αποστράγγισης: 
 

Βήµα 1: 
Κάθε αυλός αποστράγγισης στερεώνεται στο 
τύµπανο µε δυο βίδες. Η στεγανότητα µεταξύ 
τύµπανου και βίδας εξασφαλίζεται µε ροδέλα και 
φλάντζα. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Βήµα 2: 
Χαλαρώστε τις δύο βίδες που συγκρατούν τον αυλό 
αποστράγγισης ώστε να ελευθερώσουν την κίνηση του 
αυλού. 

  

 

Βήµα 3: 
Λύστε τις δυο βίδες που 
συγκρατούν τον αυλό 
αποστράγγισης ώστε να 
είναι επιτρεπτή η 
αφαίρεση του. 

  

 

Βήµα 4: 
Αγκιστρώστε τον αυλό στον 
βραχίονα. 

  

 

Βήµα 5: 
Ξαναβιδώστε τις βίδες 
στο εσωτερικό του 
τύµπανου ώστε να 
εµποδίσετε την κίνηση 
του αυλού κατά τη 
διάρκεια της πλύσης. 

  

 

Βήµα 6: 
Αφαιρέστε το ρακόρ του αυλού από το εξωτερικό του 
τύµπανου. 
 

 
 
Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία για όλους τους αυλούς αποστράγγισης. Με όλους 
τους αυλούς ανοικτούς και στερεωµένους ξεβγάλετε καλά µε νερό. 
Περιστρέψτε το τύµπανο ώστε το νερό να βγαίνει από το άνοιγµα του αυλού αποστράγγισης. 
 
 
 
 

 



Επανασυναρµολόγηση των αυλών αποστράγγισης 
 
Επανασυναρµολογήστε τους αυλούς αποστράγγισης µε αντίθετη σειρά. Για να 
ξαναστερεώσετε τον αυλό χαλαρώστε τις βίδες συγκράτησης τόσο ώστε να 
επιτρέπεται στον αυλό να στερεωθεί από τη βίδα µεταξύ τυµπάνου και αγκίστρου. 
 
Σπρώξτε τον αυλό στην τέρµα αριστερή θέση. Μετά ξανασφίξτε τις δύο βίδες. Πριν 
ξεκινήσετε την εργασία βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε τις τάπες από τα ανοίγµατα των 
αυλών. 
 

 
 

 
Πριν κάθε εργασία συµπίεσης ελέγξτε το καλό σφίξιµο των βιδών των 
αυλών ώστε να αποφευχθεί κίνηση των αυλών κατά τη διάρκεια της 
συµπίεσης. 

 
14.3  Καθαρισµός των εξωτερικών µερών του πιεστηρίου 
 
Περιοδικά, πλύντε εξωτερικά το µηχάνηµα µε νερό και κατάλληλο απορρυπαντικό. 
Για λεπτοµέρειες βλέπε κεφ. 15.7 Φροντίδα και συντήρηση του ανοξείδωτου 
εξοπλισµού. 
 

 

 

Προσέξτε να µη βρέξετε τον ηλεκτρικό εξοπλισµό (πίνακα ελέγχου, 
ηλεκτρικό πίνακα, ηλεκτροκινητήρα) µε νερό. Προστατέψτε τον 
πίνακα ελέγχου µε αδιάβροχο κάλυµµα (νάϋλον) όταν πλένετε το 
µηχάνηµα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



15   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 

 
Πριν από κάθε εργασία συντήρησης αποσυνδέστε το µηχάνηµα από την 
παροχή ρεύµατος. 

 
 
15.1  Στέγνωµα του µεσοδιαστήµατος Τυµπάνου – Μεµβράνης 
 

 

Στην εξωτερική πλευρά του τύµπανου, υπάρχει µια τάπα 
για την αφαίρεση της υγρασίας του µεσοδιαστήµατος 
τύµπανου – µεµβράνης. 
 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΝΑ ΞΕΒΙ∆ΩΣΤΕ ΤΗΝ 
ΤΑΠΑ ΜΕ ΤΟ ΤΥΜΠΑΝΟ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ 
1.Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει πίεση στο τύµπανο. 
2.Ξεβιδώστε την τάπα µε κλειδί Νο  24 
3.Περιστρέψτε το τύµπανο ώστε να έρθει η τάπα κάτω. 
4.Σε χειροκίνητη λειτουργία ενεργοποιήστε την πίεση  
   (Ρ+) και πατήστε έξοδος συµπυκνωµάτων 
5.Όταν η υγρασία έχει αφαιρεθεί ξαναβιδώστε την τάπα 

 
 
15.2   Έλεγχος καδένας περιστροφής τυµπάνου 
 
Περιοδικά και υποχρεωτικά µετά την πρώτη χρήση, ελέγξτε 
την καδένα του τύµπανου και ρυθµίστε το τέντωµα της. Ο 
τζόγος πρέπει να είναι 10-15χιλιοστά (5χιλ. πάνω και 5 χιλ. 
κάτω). Περισσότερος ή λιγότερος τζόγος µπορεί να 
προκαλέσει ζηµία στη µηχανή. Περιοδικά γρασσάρετε την 
καδένα.  
 
Ρύθµιση της καδένας 
 

 

Βήµα 1:  
Ξεβιδώστε τις 4 βίδες στερέωσης του 
µειωτήρα. 

  
Βήµα 2: 
Ξεβιδώστε τον τεντωτήρα από το 
παξιµάδι. 

 
 
 
 

 



Βήµα 3: 
την τάση της καδένας µε τη 

5 χιλ. (5 

  

Ρυθµίστε 
βίδα. Μετακινήστε τον οδηγό για να 
έχετε τον κατάλληλο τζόγο. 
ο τζόγος πρέπει να είναι 10-1
χιλ. πάνω, 5 χιλ. κάτω). 

Βήµα 4: 
τε το παξιµάδι. 

  

Ξανασφίξ

 

Βήµα 5: 
τε τα 4 µπουλώνια συγκρά-

 

5.3   Μεµβράνη 

Ξανασφίξ
τησης του µειωτήρα.  

 
1
 

 
Η µεµβράνη πρέπει να καθαρίζεται µόνο µε ουδέτερα απορρυπαντικά 
και η θερµοκρασία του νερού ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΝΑΕΙ ΤΟΥΣ 50o C  
Απαγορεύεται η χρήση πιεστικού µηχανήµατος. 

 

 

Μετά το τέλος του τρύγου, 
βράνη µε καθαρό νερό. 

ριν από την πρώτη χρήση της επόµενης περιόδου, 
α 

 

πλύντε σχολαστικά τη µεµ
Αφήστε την θυρίδα του τύµπανου ανοικτή ώστε να 
αερίζεται και να στεγνώσει καλά η µεµβράνη. 
 
Π
σφίξτε όλες τις βίδες της µεµβράνης. Αυτό θ
εξασφαλίσει την καλή στεγανότητα της. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
Οδηγίες για την επιδιόρθωση της µεµβράνης 

ταν επισκευάζετε την µεµβράνη, παρακαλούµε ακολουθήστε την παρακάτω 

 σχολαστικά την επιφάνεια (Ακετόνη, διαλύτη νίτρου κ.λ.π.) 

γυλεµένες γωνίες και να 

Συµβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή τον κατασκευαστή πριν αντικατα-

 
Ό
διαδικασία: 
1. Καθαρίστε
2. Τρίψτε προσεκτικά την επιφάνεια µε γυαλόχαρτο (120) 
3. Το µπάλωµα της µεµβράνης πρέπει να έχει στρογ
αποτελείται από το ίδιο υλικό της µεµβράνης. Το µπάλωµα πρέπει να είναι το 
λιγότερο 20 εκ. µεγαλύτερο σε κάθε πλευρά από την περιοχή της ζηµίας. Αν το 
σχίσιµο είναι στενό διπλώστε το µπάλωµα ώστε να είναι διπλό ως 5χιλ. απόσταση 
από  κάθε πλευρά του σχισίµατος. 
 

 στήστε ή επισκευάστε µόνοι σας τη µεµβράνη. 
 
5.4 Συντήρηση του συµπιεστή 

µβολοφόρος συµπιεστής 
η καµιάς ειδικής συντήρησης. 

τερυγιοφόρος συµπιεστής 
 τους αγωγούς ψύξης και από το φίλτρο µε πεπιεσµένο 

5.5 Συντήρηση της βαλβίδας ανακούφισης 

εριοδικά ελέγξτε την βαλβίδα ανακούφισης. 
ή ζηµίες από τη χρήση και ο αέρας δεν 

5.6 Μετά το τέλος του τρύγου 

ετά το τέλος της περιόδου: 

 Αποσυνδέστε το µηχάνηµα από την κεντρική παροχή 
τε κάθε απαραίτητη εργασία   

ο στεγνό και αερισµένο, κλείστε τη θυρίδα. 
ς. 

βολία. 

1
 
Ε
Ο συµπιεστής δεν έχει ανάγκ
 
Π
Φυσήξτε έξω την βρωµιά από
αέρα (µια φορά το χρόνο αν το µηχάνηµα χρησιµοποιείται σε περιβάλλον µε σκόνη). 
Ελέγξτε το άνοιγµα των πτερυγίων κάθε 3000 ώρες λειτουργίας. 
 
1
 
Π
Στη βαλβίδα δεν πρέπει να φαίνονται σηµάδια 
πρέπει να διαφεύγει από τη βαλβίδα. 
 
1
 
Μ
 

Καθαρίστε σχολαστικά όλα τα εξαρτήµατα και εκτελέσ
    συντήρησης. 
Με το τύµπαν
Αποθηκεύστε το µηχάνηµα σε στεγνό και αεριζόµενο µέρο
Προστατεύστε το µηχάνηµα από υγρασία, σκόνη και έντοµα. 
Προστατεύστε το µηχάνηµα από την απευθείας ηλιακή ακτινο

 
 
 
 
 
 

 



15.7  Φροντίδα και συντήρηση του ανοξείδωτου εξοπλισµού 

ταν εργάζεστε µε το µηχάνηµα προσέξτε να µην προκαλέσετε ζηµία στις 

πιβάλλεται να καθαρίζετε το µηχάνηµα, ειδικά τα υπολείµµατα χηµικών 

ενικά κάθε επαφή (γρατζούνισµα, κτύπηµα, επαφή) µε µέταλλα (σίδηρος, 
 σ

λες οι ανοξείδωτες επιφάνειες του µηχανήµατος θα διατηρήσουν την λάµψη τους αν 

ια να διατηρήσετε την ποιότητα του ανοξείδωτου χάλυβα, δώστε προσοχή στις 

ιείτε διαλύµατα που περιέχουν χλωριούχα ή θειούχα συστατικά ή άλλα 

 µέθοδο (κάψιµο του θείου) σε 

τασκευασµένα από κοινό σίδηρο γιατί µπορεί 

ροϊόντα ακολουθώντας τις ακόλουθες οδηγίες:  

• πλύντε τα προϊόντα µε απορρυπαντικό για καθαρισµό ανοξείδωτων σκευών 

• 
ολαστικά µε αέρα ή µε µαλακό πανί 

ορεί να προκαλέσουν γρατσουνιές στις 

 

 
Ό
ανοξείδωτες επιφάνειες. Συνιστούµε να προστατεύετε τις ανοξείδωτες επιφάνειες από 
µηχανικούς κινδύνους (γρατζουνιές, κτυπήµατα...) ζηµίες από χηµικά υλικά (ειδικλα 
από υλικά µε βάση το χλώριο) και επαφή µε µέταλλα µη ανοξείδωτα. 
 
Ε
απολυµαντικών. Μη χρησιµοποιείτε νερό που περιέχει χλώριο ή σίδηρο. 
 
Γ
αλουµίνιο, ορείχαλκος,...) ή σπινθήρες από τρόχι µα ή συγκόλληση βλάπτουν το 
προστατευτικό στρώµα του ανοξείδωτου χάλυβα και προκαλεί σκουριά. Τυχόν 
σταγόνες χηµικών προϊόντων ειδικά απολυµαντικών προϊόντων που περιέχουν 
χλώριο προκαλούν οξείδωση αν δεν πλυθούν αµέσως. 
 
Ό
ληφθούν υπόψη όλα τα παραπάνω σχετικά µε τον καθαρισµό και τη συντήρηση. 
 
Γ
παρακάτω οδηγίες: 
ποτέ µην χρησιµοπο

µίγµατα αγνώστων επιδράσεων στον ανοξείδωτο χάλυβα. 
Μη χρησιµοποιείτε θείο σύµφωνα µε την κλασσική

αίθουσες όπου είναι αποθηκευµένα ανοξείδωτα προϊόντα γιατί το διοξείδιο του θείου 
επικάθεται στις επιφάνειες του ανοξείδωτου χάλυβα και µε την υγρασία παράγει θειικό οξύ, 
το οποίο προκαλεί οξείδωση στο ανοξείδωτο. 
Μην αποµακρύνετε βρωµιές µε εργαλεία κα

να προκαλέσουν οξείδωση 
Πλύνετε τα ανοξείδωτα π

 

ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή 
ξεπλύντε µε καθαρό νερό  

• στεγνώστε τις επιφάνειες σχ
• χρησιµοποιείτε πάντα µαλακό σφουγγάρι 
• ποτέ µη χρησιµοποιείτε υλικά που µπ

επιφάνειες 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



∆ιαδικασίες καθαρισµού ανοξείδωτου χάλυβα 

ι διαδικασίες καθαρισµού ανοξείδωτου χάλυβα δεν είναι περίπλοκες. Πρέπει να 

απροσεξία ή λάθος 

 
Ο
καθαρίζεται µε αφρό µαλακού απορρυπαντικού και χλιαρό νερό. Ακολουθεί καλό 
ξέπλυµα µε καθαρό νερό και στέγνωµα µε αέρα ή µαλακή πετσέτα. 
Αν το ανοξείδωτο είναι πολύ βρώµικο και λεκιασµένο από 
ακολουθείστε τις παρακάτω εναλλακτικές µεθόδους: 
 

Τύπος βρωµ ς ιά Τρόπος καθαρισµού Παρατηρήσεις Συστάσεις 
µέτρια βρωµιά  αφρός, µαλακό απορρυπαντικό,  περισ-

 
ετε λεκέδες από 

διάλυµα 1% αµµωνίας σε ζεστό 
νερό. Χρησιµοποιήστε καθαρό 
σφουγγάρι ή πανί, ξεβγάλτε 
σχολαστικά µε τρεχούµενο 
νερό και στεγνώστε καλά.  

Κατάλληλο για τις
σότερες επιφάνειες

Για να αποφύγ
το νερό στεγνώστε µε αέρα ή 
µε πετσέτα. 

αποτυπώµατα από χέρια και διάφορα σπρέι διαφόρων 
πο

 πλύντε µε απορρυπαντικό 
χλιαρό νερό ή µε ένα διαλυτικό 
(ακετόνη) 

κατασκευαστών µ ρούν να 
χρησιµοποιηθούν το ίδιο. 

Λεκέδες από λάδι και λίπος 
 α

 ∆ιαλύτες (χωρίς χλώριο) 
καθαρό οινόπνευµα ή κετόνη 

 

Επίµονοι λεκέδες ανεξίτηλοι,  
γυα

Αποφύγετε αλοιφές που 
αλ  κα

Μη χρησιµοποιείτε καθα-
κάάλατα, σκουριά 

Με µαλακή αλοιφή
καθαρισµού και λιστική. 
Χρησιµοποιήστε µαλακό πανί 
και ξεβγάλτε µε καθαρό νερό 

χαράζουν. Γ ακτώµατα θα-
ρισµού όπως Cif ή Azax 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν. 

ριστι  µε χλώριο.   

Τοπικοί λεκέδες σκουριάς  
ό ξέ

 Μη χρησιµοποιείτε σύρµα. 
 που δηµιουργήθηκαν από 

κοινό χάλυβα  

∆ιάφορα τζελ ή 10%
φωσφορικ οξύ, πλυµα µε 
αµµωνία και καθαρό νερό. 

Μικρές επιφάνειες µπορούν να
γυαλιστούν µε αλοιφή ή 
πλαστικά λείανσης. 

Όταν χρησιµοποιείτε οξέα και 
τζελ ξεβγάλτε σχολαστικά µε 
καθαρό νερό και στεγνώστε µε 
αέρα ή πετσέτα. 

Τροφές ή κρασί Βρέξτε µε ζεστό νερό και 

ε ς

Η λειαντική αλοιφή 
αρισ

σ
απορρυπαντικό ή διάλυµα 
αµµωνίας, βγάλτ  του  λεκέδες 
µε νάυλον βούρτσα. Πολλές 
φορές πρέπει να επαναλάβετε 
τη διαδικασία για αρκετές 
φορές. Ξεβγάλτε.  

καθ µού µπορεί να 
προκαλέσει ζηµία τις 
γυαλιστερές επιφάνειες. 
 

 

Λεκέδες από τσάι ή καφέ  από Πλύντε µε µαλακό πανί ή  Ξεβγάλτε τους λεκέδες
τσάι µε ζεστό διάλυµα σόδας 
πλυσίµατος και τους λεκέδες 
του καφέ µε σόδα φαγητού. 

σφουγγάρι. ξεβγάλτε 
σχολαστικά µε καθαρό νερό 
και στεγνώστε µε αέρα ή 
πετσέτα 

Υπολείµµατα ασβέστη, λά- Μουσκέψτε σε 10-15% 
οξ

 πολύ όταν 
είτε δες

Άµεση και σχολαστική 
 λεσπης και τσιµέντου φωσφορικού έος, πλύντε και 

εξουδετερώστε µε ζεστό 
διάλυµα αµµωνίας, ξεβγάλτε 
µε καθαρό νερό και στεγνώστε. 
Εναλλακτικά µουσκέψτε 25% 
διάλυµα ξύδι από κρασί και 
βγάλτε τους λεκέδες µε µια 
νάυλον βούρτσα 

Προσέξτε
χρησιµοποι  σοβά  µε 
χλώριο µπορούν να 
προκαλέσουν οξείδωση 

καθαριότητα των κέδων 

Λεκέδες από θερµότητα καθαριστικές   Χρησιµοποιήστε 
ή γυαλιστικές αλοιφές που δεν 
χαράζουν (αλοιφές αυτοκινή-
του) ή Scotch Brite 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



15.8 Ανταλλακτικά 
 
α ανταλλακτικά είναι διαθέσιµα µετά από ζήτηση στον κατασκευαστή. Μπορούν να 

Κάθε επισκευή ή αντικατάσταση µερών πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτηµένο 

ση επισκευής από µη εξουσιοδοτηµένο συνεργείο εκπίπτει η εγγύηση και 

Τ
αιτηθούν απευθείας στον κατασκευαστή ή µέσω του αντιπροσώπου. 
 

 πρόσωπο. 
Σε περίπτω
µπορεί να βλάψει το χρήστη του µηχανήµατος. 

 
 

16 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
υ είναι γραµµένες µε πλάγια γράµµατα εκτελούνται µόνο από 

 
 
 

 Οι οδηγίες πο
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο 

 
 
ΒΛΑΒΗ /ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

Τ  Η χο είναι 

αι πατηµένο 

σωστά 

 είναι 
µ

Τραβ  

 το STOP. 

 συνδέσεις 

. 

ο πιεστήριο δε λειτουργεί. Το
λαµπάκι S1 δεν ανάβει και η οθόνη 
είναι σβηστή. ∆εν υπάρχει τάση 

ρδή ασφαλείας S4 
ενεργοποιηµένη. Ο µπλε διακόπτης 
S4 είναι κάτω. 
 
ο STOP S3 είνΤ

 
ο µηχάνηµα δεν είναι Τ

συνδεδεµένο. (Ο ουδέτερος δεν 
είναι συνδεµένος σωστά) 
 
ι ασφάλειες F6 ή F7Ο

πεσ ένες 

ήξτε επάνω το µπλε διακόπτη
S4. Τοποθετήστε σωστά τη χορδή 
ασφαλείας. 
 
εµπλοκάρετεΞ

 
λέγξτε την τάση και τιςΕ
των καλωδίων (L1, L2, L3, 
ουδέτερο και γείωση) 
 
ηκώστε τις ασφάλειεςΣ

Το λαµπάκι S1 ανάβει,  η οθόνη ς χειρισµός είναι σε ∆ιακόψτε τον εσωτερικό χειρισµό. 
είναι σβηστή 

Εσωτερικό
εξέλιξη. Ανοίξτε το διακόπτη S8. 

Το τύµπανο δεν περιστρέφεται στη  φάσεις 
φορά που υποδεικνύει το βέλος 

Ανάποδες Αλλάξτε τις φάσεις. 
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Ε  

 αντλία κενού δουλεύει αλλά δεν 

Η ασφ
σης 

 ηλεκτροβαλβίδα ΕΜ1 δε 

ντεπίστροφη βαλβίδα δε δουλεύει 

ηµία µεµβράνης. Απώλεια αέρα. 

Ελέγ

λέξτε την τάση στη βαλβίδα 24 V. 

. 

 της. 
τε 

εµβράνη. 

νεργοποιηµένη η εσωτερική
ρρ ησεντολή και Ρ- ανα όφ η. 

Η αντλία κενού δε λειτουργεί 
 
 
 
 
Η
βγαίνει αέρας. Το κενό δεν 
επιτυγχάνεται µετά από µερικά 
λεπτά (Βλέπε µανόµετρο) 

άλεια F3 έχει πέσει.  
µανΕνεργή προστασία υπερθέρ

αντλίας. 
∆εν είναι συνδεµένος ο ουδέτερος 
Μία τουλάχιστον φάση απουσιάζει. 
 
 
Η
δουλεύει. 
 
 
 
Α
 
 
Ζ

ξτε την ασφάλεια 
Περιµένετε 5 λεπτά. 
 
λέγξτε την τάση. Ε

 
 
 
Ε
Κλέµµα 15-16 

ναι µπλοκαρισµένηΗ βαλβίδα εί
Ανοίξτε και καθαρίστε 
 
λέγξτε τη λειτουργίαΕ
Καθαρίσ
 
λέγξτε τη µΕ

Ενεργοποιηµένη η εσωτερική 
π τή

 συµπιεστής εργάζεται αλλά δεν 

 το 

ση απουσιάζει. 

κισµένη µεµβράνη 

ελαί. 

ρµικό 

. 

ις 

 χαλασµένα 

 µεµβράνη. 

εντολή και Ρ+ συµ ιεσ ς. 
Η συµπίεση δε λειτουργεί 
 
 
 
 
Ο
επιτυγχάνεται κενό. 

Υπερφόρτωση ρελαί F2. 
 
ε µονοφασικές πρέσσεςΣ

θερµικό έχει πέσει. 
 
ία τουλάχιστον φάΜ

 
άθος φορά περιστροφής Λ

 
αλασµένος συµπιεστής. Χ

 
 
Σ

Πατήστε START στο ρ
 
ιέστε και επαναφέρετε το θεΠ

του κινητήρα. 
 
λέγξτε την τάσηΕ

 
λλάξτε τις φάσεΑ

 
ντικαταστήστε ταΑ

πτερύγια 
 
λέγξτε τηΕ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Με εσωτερική εντολή το τύµπανο Υπερφόρτωση ρελαί F1. 

άζει. 

 

Πατήστε START στο ρελαί. 

 φρένο. 
ρµολογήστε 

δεν περιστρέφεται.  
ία τουλάχιστον φάση απουσιΜ

 
ο ηλεκτροµαγνητικό φρένο τουΤ

κινητήρα M1 είναι µπλοκαρισµένο 
 

 
λέγξτε την τάση. Ε

 
λέγξτε τοΕ

Αποσυνα και 
καθαρίστε. 

Το πιεστήριο δεν µετακινείται Οι τροχοί είναι µπλοκαρισµένοι Λύστε τα φρένα 
Το µανόµετρο δε λειτουργεί Πρόβληµα στο σωλήνα σύνδεσης τάσταση και τις Ελέγξτε την κα

συνδέσεις 
Η σειρήνα ηχεί Μεγάλη πίεση στο τύµπανο STOP της πλήρωσης. 
 

 


