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ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΑΡΑΓΟΖ 
 

Αγαπεηέ πειάηε, 

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

ζρεδηαζηεί, θαηαζθεπαζηεί θαη δνθηκαζηεί ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην Πξνεδξηθφ 

Γηάηαγκα αξ. 459 ηεο 24εο Ηνπιίνπ 1996, ην νπνίν ελζσκαηψλεη ηηο Δπξσπατθέο Οδεγίεο 

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

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

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

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

δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο. ηε ζπλέρεηα, αλαθέξεηαη ην πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο, φπσο 

απαηηείηαη απφ ηελ νδεγία 89/392/ΔΚ Παξάξηεκα II Μέξνο A. 

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

πξνυπφζεζε φηη ρξεζηκνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο παξερφκελεο νδεγίεο, ελζσκαηψλεηαη ζε έλα 

κεράλεκα ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ πιεξνί ηελ νδεγία 89/392/ΔΟΚ θαη ππφ ηνπο εμήο φξνπο: 

 λα δηαηεξεζνχλ άζηθηα ηα εγθαηεζηεκέλα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο,  

 λα δηαηεξεζνχλ ελεξγέο νη δηαηάμεηο αζθαιείαο, 

 λα δνζνχλ ζηνπο ρεηξηζηέο νη εηδηθέο νδεγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ εγρεηξίδην,  

 λα εθηεινχληαη νη πεξηνδηθέο ζπληεξήζεηο θαη λα ειέγρεηαη ε θαηάζηαζε ζπληήξεζεο 

ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ φζνλ αθνξά ηε θζνξά θαη ηηο δεκηέο,  

 ν εμνπιηζκφο λα ρξεζηκνπνηείηαη εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο 

θαη κε ηα κεραλήκαηα γηα ηα νπνία έρεη ζρεδηαζηεί θαη θαηαζθεπαζηεί, 

 

 

 

 

 

 

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

εξγαζία. 

 

 

 

Τπογραφή 

 

 

 

 

 

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

δεζκεπηηθέο. 

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

ρσξίο ηε ξεηή εμνπζηνδφηεζε ηνπ ζπληάθηε. 

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

πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν. 

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

ηδηνθηεζία ησλ αληίζηνηρσλ θαηαζθεπαζηψλ. 
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1.0 - Ειςαγωγι 
 

Ο ρξήζηεο ηνπ κεραλήκαηνο ζα πξέπεη λα κεξηκλά γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζρεηηθά κε 
ηνπο θηλδχλνπο αηπρήκαηνο, ηηο δηαηάμεηο αζθαιείαο ηνπ ρεηξηζηή, ηνπο θηλδχλνπο απφ ηελ ερνξχπαλζε 

θαη ηνπο γεληθνχο θαλφλεο πξφιεςεο αηπρεκάησλ πνπ πξνβιέπνπλ νη δηεζλείο νδεγίεο ηεο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο. Πξηλ μεθηλήζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ιεηηνπξγίαο γηα ηηο νπνίεο πξννξίδεηαη ην κεράλεκα, ν 
ρεηξηζηήο πξέπεη λα είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο, ηε ζέζε θάζε 

ρεηξηζηεξίνπ, ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ην ζθνπφ ηεο ρξήζεο ηνπ. 

Σν κεράλεκα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ ρεηξηζηέο πνπ έρνπλ δηαβάζεη θαη 
θαηαλνήζεη πιήξσο ηηο νδεγίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ εγρεηξίδην. 

Ζ ιαζξνρεηξία/κε εμνπζηνδνηεκέλε αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ ηνπ κεραλήκαηνο, ε ρξήζε κε 

απζεληηθψλ αληαιιαθηηθψλ θαη ε ρξήζε αλαιψζηκσλ πιηθψλ πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη αθνινχζσο, κπνξεί λα ζπληζηνχλ ζνβαξφ θίλδπλν αηπρήκαηνο θαη 

απαιιάζζνπλ ηνλ θαηαζθεπαζηή απφ αζηηθέο θαη πνηληθέο επζχλεο. ΟΛΔ ΟΗ ΔΗΚΟΝΔ ΠΟΤ 

ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΣΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΔΗΝΑΗ ΑΜΗΓΧ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ. Ο ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ 

ΓΗΑΣΖΡΔΗ ΣΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΔΗ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ ΣΑ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΥΧΡΗ ΝΑ ΔΝΖΜΔΡΧΔΗ ΣΗ ΔΗΚΟΝΔ. 
 

1.1 - Σθμαςία του εγχειριδίου 
1) Σν εγρεηξίδην νδεγηψλ ρξήζεο ζεσξείηαη αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ πξντφληνο 

2) Φπιάζζεηε ην εγρεηξίδην γηα φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ κεραλήκαηνο 
3) Παξαρσξείηε ην εγρεηξίδην ζε θάζε άιιν ρξήζηε ηνπ κεραλήκαηνο 

4) Σα ειεθηξηθά θαη πλεπκαηηθά ζρεδηαγξάκκαηα επηζπλάπηνληαη ζην παξφλ 

εγρεηξίδην 

 

1.2 - Φφλαξθ του εγχειριδίου 
1) Υξεζηκνπνηείηε ην εγρεηξίδην κε ηξφπν ψζηε λα κελ θαηαζηξέθεηε νιφθιεξν ή 

κέξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

2) Μελ αθαηξείηε, απνζπάηε ή γξάθεηε γηα θαλέλα ιφγν ηκήκαηα ηνπ εγρεηξηδίνπ 

3) Φπιάζζεηε ην εγρεηξίδην ζε πξνζηαηεπκέλε πεξηνρή 

 

1.3 - Ρεριεχόμενα του εγχειριδίου 
Σν παξφλ εγρεηξίδην νξίδεηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηεο κε ελδείμεηο θαη πεξηγξαθέο πνπ είλαη 

αληρλεχζηκεο κέζσ ηνπ δείθηε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ. 

 

1.4 - Χριςθ του εγχειριδίου 
Σν παξφλ εγρεηξίδην απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ πξντφληνο. 

Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε, κεηαβνιή ή πξνζζήθε ζην κεράλεκα ρσξίο εμνπζηνδφηεζε 
απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. 

ε πεξίπησζε πψιεζεο, εθκίζζσζεο, εθρψξεζεο ηεο ρξήζεο ή ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ηνπ 

κεραλήκαηνο, νη νδεγίεο πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη ζε απηφ. 
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ δελ δεζκεχνπλ ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη κπνξνχλ λα 

κεηαβιεζνχλ ρσξίο πξνεηδνπνίεζε ζηηο κειινληηθέο πξνκήζεηεο. 

Παξφιν πνπ ζπληάρζεθε κε ηε κέγηζηε επηκέιεηα, ην παξφλ εγρεηξίδην δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη 
πιήξσο ηελ εκπεηξία ηνπ ρξήζηε, ε νπνία πξέπεη ζπλεπψο λα είλαη θαηάιιειε γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ζα 

εθηειεζηνχλ. Οη νδεγίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ ην εγρεηξίδην δελ ππνθαζηζηνχλ, ζπκπιεξψλνπλ ή 

ηξνπνπνηνχλ ηνπο θαλφλεο, λφκνπο ή/θαη απνθάζεηο πνπ ηζρχνπλ ζηνλ ηφπν φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ν 
εμνπιηζκφο. 
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1.5 - Σιμανςθ «CE» 
Γηα ηελ εγγχεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ εμνπιηζκνχ πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο γηα ηα 
Μεραλήκαηα 89/392/ΔΟΚ θαη ησλ κεηαγελέζηεξσλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπνζεηείηαη ε ζήκαλζε CE φπσο 

αλαθέξεηαη ζην πλεκκέλν III ηνπ ΠΓ 459/96. Πνηέ κελ αθαηξείηε ηελ εηηθέηα απφ ηελ αξρηθή ζέζε 

πνπ έρεη επηιεγεί απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. Μελ ηξνπνπνηείηε ή παξαπνηείηε ηα αλαγξαθφκελα ηερληθά 
δεδνκέλα. 

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

ηα δεδνκέλα πνπ αλαγξάθνληαη. 
Αλ ε ζήκαλζε θαηαζηξέθεηαη κε ηε ρξήζε ή δελ είλαη πιένλ επαλάγλσζηε, αθφκε θαη ζε έλα κφλν απφ 

ηα δεδνκέλα ηεο, ζπληζηάηαη λα δεηήζεηε άιιε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή αλαθέξνληαο ηα δεδνκέλα πνπ 
πεξηέρνληαη ζηηο παξνχζεο νδεγίεο. Δθφζνλ ε δήισζε ζπκκφξθσζεο πνπ επηζπλάπηεηαη ζην παξφλ 

εγρεηξίδην δελ ππάξρεη ή έρεη ραζεί, κπνξείηε λα δεηήζεηε έλα αληίγξαθν ζηα γξαθεία καο αλαθέξνληαο 

ηνλ αξηζκφ κεηξψνπ ηνπ κεραλήκαηνο πνπ ππάξρεη ζηε ζήκαλζε CE πάλσ ζην κεράλεκα. 

2.0 - Ραραπομπζσ 
Καηαζθεπαζηήο Toscana Enologica Mori S.n.c. - via F. Brunelleschi, 8  

 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI) 
  Σει. 055 8071568 - Φαμ 055 8071293 

Ολνκαζία κεραλήκαηνο  Δγθαηάζηαζε ιαδηνχ OLIOMIO 350-500-700 

 •Οδεγία 98/37/ΔΚ ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ 
ζρεηηθά κε ηα κεραλήκαηα  

 •Οδεγία γηα ηα Μεραλήκαηα 459/96 πνπ ελαξκνλίδεηαη 

κε ηελ νδεγία 89/392/ΔΟΚ θαη επαθφινπζεο 
ηξνπνινγίεο 

Βαζηθέο θαλνληζηηθέο 

παξαπνκπέο •Οδεγία 91/368/ΔΟΚ, 93/68/ΔΟΚ 
 •Οδεγία 89/336/ΔΟΚ γηα ηελ «Ζιεθηξνκαγλεηηθή 

ζπκβαηφηεηα» θαη λνκνζεηηθφ δηάηαγκα αξ. 615 ηεο 
12/11/1996  

 • Οδεγία 73/23/ΔΟΚ γηα ηελ ρακειή ηάζε θαη ηππηθφο 

λφκνο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ αξηζ. 791 ηεο 18/10/1977 
•UNI EN 292/1, 292/2, 294, 349, 60204-1  

Κέληξν εμππεξέηεζεο Μνλαδηθφ θαη ζηελ έδξα ηνπ θαηαζθεπαζηή 

Δγρεηξίδην Μάηνο 2009 

 

Αλαζεώξεζε Αλαζ. 1 

3.0 - Γλωςςάριο 
Δπηθίλδπλεο δώλεο Οπνηαδήπνηε δψλε ζην εζσηεξηθφ ή/θαη θνληά ζην κεράλεκα ζηελ νπνία ε 

παξνπζία ελφο εθηεζεηκέλνπ πξνζψπνπ απνηειεί δηαθηλδχλεπζε γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ηνπ ελ 

ιφγσ πξνζψπνπ. Δθηεζεηκέλν πξόζσπν Οπνηνδήπνηε πξφζσπν βξίζθεηαη πιήξσο ή κεξηθψο ζε 
επηθίλδπλε δψλε. Υεηξηζηήο ή ππεύζπλνο Σν πξφζσπν ή ηα πξφζσπα πνπ είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηελ 

εγθαηάζηαζε, ηε ιεηηνπξγία, ηε ξχζκηζε, ηε δηεμαγσγή ηεο ζπληήξεζεο, ηνλ θαζαξηζκφ, ηελ επηζθεπή 
ή ηε κεηαθνξά ηνπ κεραλήκαηνο. 

Έκπεηξνο ρεηξηζηήο ή εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό Τπεχζπλνο γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ξχζκηζεο θαη ζέζεο ζε 

ιεηηνπξγία, ιίπαλζεο, γξαζαξίζκαηνο, ζπλήζνπο θαη έθηαθηεο ζπληήξεζεο, ν νπνίνο έρεη 
εμνπζηνδνηεζεί ξεηψο απφ ηνλ «Τπεχζπλν ηεο εγθαηάζηαζεο». 

Έκπεηξνο ρεηξηζηήο ή εηδηθεπκέλν ειεθηξνινγηθό πξνζσπηθό Τπεχζπλνο γηα ηηο ιεηηνπξγίεο 

ξχζκηζεο θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία, ζπληήξεζεο ηνπ ειεθηξηθνχ κέξνπο, ν νπνίνο έρεη εμνπζηνδνηεζεί 
ξεηψο απφ ηνλ «Τπεχζπλν αζθαιείαο ηεο εγθαηάζηαζεο». 
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4.0 - ΑΝΑΓΝΩΙΣΘ ΤΟΥ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΟΣ 
Ολνκαζία Δγθαηάζηαζε ιαδηνχ 

Μεράλεκα Oliomio 

Μνληέιν 350 θαη 500 
Αξηζκόο κεηξώνπ Βι. Γήισζε πκκφξθσζεο 

Έηνο θαηαζθεπήο  Βι. Γήισζε πκκφξθσζεο  

 

5.0 - ΕΓΓΥΘΣΘ 

 
Ζ πεξίνδνο ηεο εγγχεζεο δηαξθεί 24 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο (εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ 

εγγξάθνπ κεηαθνξάο). 

Καηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εγγχεζεο ηα έμνδα κεηαθνξάο, απφ ην εξγνζηάζηφ καο, κεξψλ, 
εμαξηεκάησλ, θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ εληφο εγγχεζεο θαη κε ηελ επηζηξνθή ζηνλ πξννξηζκφ 

βαξχλνπλ ηνλ πειάηε. Δμαηξνχληαη απφ ηελ εγγχεζε ηα αλαιψζηκα πιηθά, φπσο ηα ιηπαληηθά θαη ηα 

πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ θαζαξηζκφ, ηα πιηθά ή ηα εμαξηήκαηα πνπ ππφθεηληαη ζε θζνξά θαη φζα 
έρνπλ ππνζηεί δεκηά ιφγσ ιαλζαζκέλεο ζπληήξεζεο ηνπ κεραλήκαηνο. 

Ο θαηαζθεπαζηήο επηθπιάζζεηαη λα επηζθεπάδεη ή λα αληηθαζηζηά ελδερφκελα ειαηησκαηηθά 

εμαξηήκαηα θαηά ηε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα. Ζ εγγχεζε ηεο TEM παξέρεη ζηνλ πειάηε ην δηθαίσκα 
αληηθαηάζηαζεο, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ ή εμαξηεκάησλ πνπ είλαη 

ειαηησκαηηθά ιφγσ θαθήο πνηφηεηαο θαηαζθεπήο. Αθνχ παξέιζεη ε πεξίνδνο ησλ 24 κελψλ απφ ηε 

ζηηγκή ηεο απνζηνιήο, ε εγγχεζε ιήγεη θαη νη ελδερφκελεο επηζθεπέο, αληηθαηαζηάζεηο ή ηερληθή 
ππνζηήξημε ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κε ρξέσζε ησλ δαπαλψλ, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ηηκνιφγηά καο. 

 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΔΓΓΤΖΖ 
Ζ εγγχεζε δελ θαιχπηεη φια ηα γπάιηλα ηκήκαηα, ηηο ρεηξνιαβέο, ηηο αζθάιεηεο, ηα δηαθνζκεηηθά κέξε 

θαη ηα αθαηξνχκελα κέξε πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πιαζηηθά πιηθά, θαζψο θαη ηα εμαξηήκαηα 

θαη θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία φπσο κηθξνδηαθφπηεο, ειεθηξνβαιβίδεο θ.ιπ. 
Ζ εγγχεζε δελ θαιχπηεη ηα εμαξηήκαηα πνπ έρνπλ ππνζηεί δεκηά ιφγσ ηεο κεηαθνξάο, ηηο βιάβεο πνπ 

πξνθαινχληαη απφ ηελ θαθή ή ιαλζαζκέλε εγθαηάζηαζε ή ζπληήξεζε, ηε ιαλζαζκέλε ειεθηξηθή ή 

πλεπκαηηθή ηξνθνδνζία, ηελ ακέιεηα, ηελ απξνζεμία ή ηε ιαλζαζκέλε ρξήζε θαη ζε θάζε πεξίπησζε 
ηε ρξήζε πνπ δελ είλαη ζχκθσλε κε ηηο νδεγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην εγρεηξίδην νδεγηψλ ρξήζεο. 

Ζ παξνχζα εγγχεζε δελ ζα ηζρχεη γηα ειαηηψκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ αθαηάιιειε ή αλεπαξθή 

ζπληήξεζε, κε εμνπζηνδνηεκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ή ρξήζε εθηφο ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ έρνπλ νξηζηεί 
γηα ην ελ ιφγσ κεράλεκα. 

Ζ εγγχεζε αθπξψλεηαη ζε πεξίπησζε κε ξεηψο εμνπζηνδνηεκέλσλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή 

ηξνπνπνηήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην κεράλεκα. 
Ζ ιαζξνρεηξία, ε κε εμνπζηνδνηεκέλε αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ ηνπ κεραλήκαηνο θαη ε ρξήζε 

αλαιψζηκσλ δηαθνξεηηθψλ απφ εθείλα πνπ πξνβιέπνληαη θαη αλαθέξνληαη ζην εγρεηξίδην ζα 

κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ θίλδπλν αηπρήκαηνο θαη απαιιάζζνπλ ηνλ θαηαζθεπαζηή απφ ηελ αζηηθή 
θαη πνηληθή επζχλε. 

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

λα ζπκβνχλ ζηνπο ρεηξηζηέο σο απνηέιεζκα ειηγκψλ πνπ δελ πξνβιέπνληαη ή ζπληζηψληαη απφ ην 
παξφλ εγρεηξίδην. Δμαηξνχληαη απφ ηελ εγγχεζε νη απνδεκηψζεηο γηα δεκίεο ή δηαθνπέο ζηελ 

παξαγσγή.  

εκ. Γελ ππάξρεη άιιε ξεηή ή ζησπεξή εγγχεζε. 
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6.0 - Γραφικά ςφμβολα 
 

 
ΤΜΒΟΛΑ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΜΒΟΛΟ 

ΠΡΟΟΥΖ 
 

ΚΗΝΓΤΝΟ 

ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ 

 

ΚΗΝΓΤΝΟ  

ΤΝΘΛΗΦΖ 
 

ΚΗΝΓΤΝΟ  

ΤΝΘΛΗΦΖ 

 

ΠΡΟΟΥΖ 

ΑΝΑΡΣΖΜΔΝΑ  

ΦΟΡΣΗΑ  

ΠΡΟΟΥΖ 

ΟΡΓΑΝΑ Δ ΚΗΝΖΖ 

 

ΤΜΒΟΛΑ ΑΠΑΓΟΡΔΤΖ 

 

ΜΖΝ ΑΦΑΗΡΔΗΣΔ ΣΑ 

ΤΣΖΜΑΣΑ 

ΠΡΟΣΑΗΑ  

ΜΖΝ ΛΗΠΑΗΝΔΣΔ  

ΣΑ ΟΡΓΑΝΑ  

Δ ΚΗΝΖΖ 

 

ΜΖΝ ΒΖΝΔΣΔ ΜΔ 

ΝΔΡΟ 
  

 

ΤΜΒΟΛΑ ΤΠΟΥΡΔΧΖ 

 

ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ 

ΔΝΓΤΜΑΣΑ  

ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ 

ΜΔΑ ΑΣΟΜΗΚΖ 

ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ 

ΚΔΦΑΛΖ 

 

ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ 

ΤΣΖΜΑΣΑ 

ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΑ 

ΥΔΡΗΑ  

ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ 

ΤΠΟΓΖΜΑΣΑ 

 

ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ 

ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΧΝ 

ΜΑΣΗΧΝ  

ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ 

ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΧΝ 

ΑΤΣΗΧΝ 
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7.0 - ΑΝΑΓΝΩΙΣΘ ΚΑΙ ΣΘΜΑΝΣΘ ΡΟΥ ΕΦΑΜΟΗΟΝΤΑΙ  
 

7.1 - Ετικζτα αναγνϊριςθσ 
 

Σν κεράλεκα αλαγλσξίδεηαη απφ κηα εηηθέηα αλαγλψξηζεο θαηαζθεπαζκέλε φπσο απαηηείηαη 

απφ ηελ Οδεγία 98/37ΔΚ, ηνπνζεηεκέλε ζηε ζέζε A. 

Ο ειεθηξηθφο πίλαθαο αλαγλσξίδεηαη απφ κηα εηηθέηα θαηαζθεπαζκέλε φπσο απαηηείηαη απφ 

ην πξφηππν EN60204-1 έθδ. 1998 . 

 

 
 

Δηθόλα 1 Κάηνςε ηεο εγθαηάζηαζεο κε ζεκάλζεηο εηηθεηώλ 

 

 
 

Δηθόλα 2 Μνληέιν ζήκαλζεο εηηθεηώλ 

 

 

ΠΡΟΟΥΖ 

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

Μελ ηξνπνπνηείηε ή παξαπνηείηε ηα αλαγξαθφκελα ηερληθά δεδνκέλα. 

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

θζαξνχλ ηα δεδνκέλα πνπ αλαγξάθνληαη. 
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Αλ ε ζήκαλζε θαηαζηξέθεηαη κε ηε ρξήζε ή δελ είλαη πιένλ επαλάγλσζηε, αθφκε θαη ζε έλα 

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

ηα δεδνκέλα πνπ πεξηέρνληαη ζηηο παξνχζεο νδεγίεο. 

 

7.2 - ΣΘΜΑΝΣΘ ΡΟΥ ΥΡΑΧΕΙ 
 

  

 

 

 
Φνξά πεξηζηξνθήο 

 

Δηθόλα 3 - Πηζαλέο εηηθέηεο πνπ ππάξρνπλ ζην κεράλεκα 

 

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

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

πεξίπησζε δπζαλάγλσζηα. 
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8.0 - Ραρουςίαςθ και περιγραφι του μθχανιματοσ  
 
8.1 - Χριςθ και περιγραφι 

 

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

ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ εμαγσγή ηνπ ιαδηνχ απφ ηηο ειηέο. 

Ζ ζξαχζε δηεμάγεηαη κε ηνλ θιαζηθφ ζξαπζηήξα κε ζθχξεο ή κε ην ζχζηεκα δίζθσλ ή ιεπίδσλ. 

Ζ εγθαηάζηαζε απνηειείηαη νπζηαζηηθά απφ ηξεηο κνλάδεο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα: 

• DLE - MAXI DLE Μεράλεκα απνθχιισζεο θαη πιχζεο· αθαηξεί απφ ηηο ειηέο ηα ειαθξηά 

κέξε (θχιια θαη θιαδάθηα), ηα βαξηά κέξε (ραιίθηα θαη θιαδηά) θαη εθηειεί κηα πιχζε ησλ 

ειηψλ κε λεξφ. 

• F2GL 350 - 500 Μεράλεκα απνηεινχκελν απφ κία κνλάδα ζξαχζεο πνπ κεηαηξέπεη ηηο 

ειηέο ζε πνιηφ θη έλα δπκσηήξην πνπ επεμεξγάδεηαη ηνλ πνιηφ φζν απαηηείηαη γηα ηε 

δχκσζε. 

• D350-D500 Μεράλεκα Γνρείνπ δηαρσξηζκνχ· δηαρσξίδεη ην ιάδη απφ ην λεξφ θαη ηνπο 

ππξήλεο. 

1- Δθθέλσζε θχιισλ. 

2- Λεθάλε ζπιινγήο ιαδηνχ. 

3- Υνάλε θφξησζεο ειηψλ. 

4- Ρπζκηζηήο ηξνθνδνζίαο ειηψλ απφ ην DLE 

5- Υνάλε ειηψλ γηα ην ζξαπζηήξα. 

6- Βαζηθφο πίλαθαο ρεηξηζκνχ. 

7- Ρνφκεηξν. 

8- Ρπζκηζηήο εηζαγσγήο πνιηνχ ζην Γνρείνπ δηαρσξηζκνχ. 

9- Δθθέλσζε ππξήλσλ. 

10- Έμνδνο ιαδηνχ. 

 
Δηθόλα 4 - Πεξηγξαθή ηεο εγθαηάζηαζεο 

 

Οη ειηέο, αθνχ απαιιαρζνχλ απφ ηα θχιια θαη πιπζνχλ θαιά, θηάλνπλ ζηε ρνάλε παξαιαβήο 

φπνπ έλαο θνριίαο, ελεξγνπνηνχκελνο απφ έλα κεησηήξα, ηξνθνδνηεί ην ζξαπζηήξα, ν νπνίνο 

είλαη εμνπιηζκέλνο κε κηα ζηαζεξή ζράξα κε θαλάιηα εθθέλσζεο θαη έλα ξφηνξα κε ιεπίδεο κε 

εζνρέο. Ο πνιηφο πνπ παξάγεηαη πέθηεη ζηε ρνάλε πνπ ππάξρεη θάησ, φπνπ έλαο θαηάιιεινο 

αλαδεπηήξαο κε ειηθνεηδή κνξθή εθηειεί ηελ πξνεηνηκαζία. Μία θηλεηήξηα δηάηαμε 

ξπζκηδφκελεο ηαρχηεηαο ζηέιλεη ηνλ πνιηφ ζην δνρείν δηαρσξηζκνχ φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ν 
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δηαρσξηζκφο: απφ ηε κία πιεπξά εμέξρεηαη ην ιάδη, απφ ηελ άιιε ην λεξφ θαη νη ππξήλεο. Μηα 

αληιία πνπ βξίζθεηαη ζην ζηφκην εθθφξησζεο πξαγκαηνπνηεί ηελ εθθέλσζε. Σα κέξε πνπ 

έξρνληαη ζε επαθή κε ην πξντφλ είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αηζάιη AISI 304 ή άιιν πιηθφ 

θαηάιιειν γηα ηξφθηκα. 

 

8.2 - Ραράνομθ, ακατάλλθλθ ι μθ επιτρεπόμενθ χριςθ 
 

Ο θαηαζθεπαζηήο απνπνηείηαη θάζε επζχλε ζε πεξίπησζε αθαηάιιειεο ρξήζεο ηνπ 

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

θαηαζθεπαζηεί. 

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

παξέρνληαη ζην παξφλ εγρεηξίδην. Δηδηθφηεξα είλαη απαξαίηεην λα ηεξνχληαη ηα ιεηηνπξγηθά 

φξηα πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ εγρεηξίδην. 

Γελ πξέπεη λα επηηξέπεηαη ζε κε εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ ε πξνζέγγηζε ζηνλ ελ ρξήζε 

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

εθπαηδεπκέλνπο θαη θαηαξηηζκέλνπο ρεηξηζηέο πνπ θέξνπλ ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ 

πξφιεςεο αηπρεκάησλ. Ο θαηαζθεπαζηήο απαιιάζζεηαη επίζεο απφ νπνηαδήπνηε επζχλε ζε 

πεξίπησζε: 

• ιαλζαζκέλεο εγθαηάζηαζεο 

• αθαηάιιειεο ζπληήξεζεο 

• ιαζξνρεηξηψλ 

• ρξήζεο κε γλήζησλ αληαιιαθηηθψλ 

• κε ηήξεζεο ησλ παξερφκελσλ νδεγηψλ 

• έθηαθησλ γεγνλφησλ.  

Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ κεραλήκαηνο: 

 

• ζε ρψξνπο δεκφζηαο πξφζβαζεο, 

• ζε ρψξνπο κε θίλδπλν έθξεμεο ή ππξθαγηάο, 

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

• ζε ρψξνπο φπνπ ππάξρεη ε πηζαλφηεηα έθζεζεο ζε αθηηλνβνιία. 

 

8.3 - Ευκφνθ τθσ επιχείρθςθσ-χριςτθ 

 

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

είλαη ππεχζπλα γηα ηα δηάθνξα θαζήθνληα: 

• πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ, 

• δηαβάδνπλ θαη θαηαλννχλ ηηο νδεγίεο ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο, 

• ιακβάλνπλ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε πνπ αξκφδεη ζηα θαζήθνληα πνπ ηνπο 

αλαηίζεληαη, γηα ηελ αζθαιή εθηέιεζή ηνπο, 

• ιακβάλνπλ εηδηθή εθπαίδεπζε γηα ηε ζσζηή ρξήζε ηνπ κεραλήκαηνο, 

• έρνπλ παξαιάβεη θαηάιιεια κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο, 

• είλαη ζε θαηάιιειε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή θαηάζηαζε (δελ βξίζθνληαη ππφ ηελ επήξεηα 

νηλνπλεχκαηνο, θαξκάθσλ ή λαξθσηηθψλ). 
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9.0 - Αποςυναρμολόγθςθ και ςυναρμολόγθςθ του μθχανιματοσ 
 

ΠΡΟΟΥΖ: 

Μελ μεθηλάηε γηα θαλέλα ιφγν ηηο εξγαζίεο απνζπλαξκνιφγεζεο πξηλ ζηακαηήζεη εληειψο ην 

κεράλεκα θαη πξηλ θξπψζνπλ ηα δεζηά εμαξηήκαηα. Βεβαησζείηε φηη ην κεράλεκα δελ 

βξίζθεηαη ππφ ηάζε, (αθαηξέζηε ηηο αζθάιεηεο ή ελεξγνπνηήζηε ην πιήθηξν έθηαθηεο 

αλάγθεο). Δπηζεκάλεηε κε θαηάιιειεο πηλαθίδεο φηη βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε θαηάζηαζε 

επηζθεπήο θαη/ή ζπληήξεζεο. 

 

 ΠΡΟΟΥΖ: 

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

απαξαίηεην λα επηθνηλσλήζεηε κε έλα εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν ηεο TEM. 

 

9.1 - Εξοπλιςμόσ και ςυςτιματα αςφαλείασ που εφαρμόηονται 
 

1. Μπνπιφληα αζθάιεηαο θιεηζίκαηνο ηνπ δνρείνπ δηαρσξηζκνχ. 

2. Κνπκπί έθηαθηεο αλάγθεο ηχπνπ καληηαξηνχ QE. 

3. Κνπκπί έθηαθηεο αλάγθεο ηχπνπ καληηαξηνχ DLE. 

4. Αηζζεηήξεο αζθάιεηαο αλνίγκαηνο ζξαπζηήξα. 

5. Αηζζεηήξεο αζθάιεηαο αλνίγκαηνο δπκσηεξίνπ. 

6. Λεθάλε εθθέλσζεο ππξήλσλ. 

7. Δηηθέηα αλαγλψξηζεο κεραλήκαηνο κε ζήκαλζε CE. 

8. ράξα αζθαιείαο ζηε ρνάλε κε πιεπξηθά αλνίγκαηα ην κέγηζην 60 mm. 

9. ράξα αζθαιείαο ζηε ρνάλε κε πιεπξηθά αλνίγκαηα ην κέγηζην 60 mm. 

 

 
Δηθόλα 5 - Αλαγλώξηζε ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο πνπ έρνπλ γίλεη δεθηά 

 

ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΟ (κφλν θαηφπηλ εηδηθνχ αηηήκαηνο): 

1. Λεθάλε ζπιινγήο ιαδηνχ 2. Βακβαθεξφ ή ράξηηλν θίιηξν ιαδηνχ 
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10.0 - Λειτουργία και χριςθ 
 

 ΠΡΟΟΥΖ 

Πξηλ ζέζεηε ην κεράλεκα ζε ιεηηνπξγία γηα πξψηε θνξά, βεβαησζείηε φηη έρεηε εθηειέζεη ηηο 

εξγαζίεο θαζαξηζκνχ, ιίπαλζεο θαη ζπληήξεζεο. 

- Βεβαησζείηε φηη ζην εζσηεξηθφ ηνπ θαιαζηνχ θαη ησλ θνριηψλ κεηαθνξάο ηνπ πξντφληνο 

δελ ππάξρνπλ μέλα αληηθείκελα ή θαηάινηπα απφ πξνεγνχκελεο επεμεξγαζίεο. 

- Δπαιεζεχεζηε ηε ζσζηή ξχζκηζε ησλ αιπζίδσλ θαη ησλ ηκάλησλ κεηάδνζεο. πλδέζηε ηε 

ζσιήλσζε ηνπ κεραλήκαηνο κε ην δνρείν ηνπ πξντφληνο. 

ΠΡΟΟΥΖ 

ΜΖΝ ΣΟΠΟΘΔΣΔΗΣΔ ΣΖ ΥΟΑΝΖ ΣΟΤ DLE ΠΟΟΣΖΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 

ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΑΠΟ 50 ΚΗΛΑ: ΚΗΝΓΤΝΟ ΑΝΑΣΡΟΠΖ. 

Δθφζνλ ρξεηαζηεί κεγαιχηεξε ηξνθνδνζία πξντφληνο, ην κεράλεκα πξέπεη λα ΣΔΡΔΧΘΔΗ ή 

λα ΑΓΚΤΡΧΘΔΗ γεξά ζην έδαθνο. 

Ζ ρνάλε κπνξεί λα ιακβάλεη ην πξντφλ ζπλερψο κέρξη ηε κέγηζηε παξνρή ηνπ κεραλήκαηνο.  

 

10.1 - Ρροετοιμαςία για τθ χριςθ 
 

Πξηλ απφ ηε ρξήζε εθηειέζηε ηνπο αθφινπζνπο ειέγρνπο: 

- Βεβαησζείηε φηη έρεηε πξαγκαηνπνηήζεη ηηο ειεθηξηθέο θαη πδξαπιηθέο ζπλδέζεηο 

αλάκεζα ζηα κεραλήκαηα πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ εγθαηάζηαζε, βι. παξάγξαθν 13.5. 

θαη 13.6. 

- Βεβαησζείηε γηα ηελ αθξηβή ειεθηξηθή ζχλδεζε, βι. παξάγξαθν 13.5. 

- Βεβαησζείηε γηα ηελ αθξηβή πδξαπιηθή ζχλδεζε, βι. παξάγξαθν 13.6. 

- Βεβαησζείηε φηη ην πξντφλ πξνο επεμεξγαζία είλαη δηαζέζηκν. 

- Βεβαησζείηε φηη ηα δνρεία γηα ην ηειηθφ πξντφλ είλαη έηνηκα θαη ζηε ζέζε ηνπο. 

- Βεβαησζείηε φηη ε δηάηαμε εθθέλσζεο ησλ ππξήλσλ είλαη έηνηκε. 

 

 

 ΠΡΟΟΥΖ 

Πξνζνρή ζηα θηλνύκελα όξγαλα θαη ζηνπο θνριίεο. Μελ εηζάγεηε πιηθά μέλα, νγθώδε, 

από μύιν, από ζίδεξν ή άιια. 

 

 ΠΡΟΟΥΖ 

Απαγνξεύεηαη απζηεξά ηόζν ζηε θάζε ηξνθνδνζίαο όζν θαη ζηε θάζε ηεο εθθέλσζεο 

λα εηζάγεηε ηα ρέξηα ή/θαη ηα εξγαιεία ζηα ζηόκηα θόξησζεο θαη εθθόξησζεο ηνπ 

κεραλήκαηνο. 



 

Δγρεηξίδην νδεγηψλ OLIOMIO 350-500-700 FARM 15 

 

 

10.2 - Γηάηαμε ρεηξηζκνύ θαη εθθίλεζεο 

 

 
 

Δηθόλα 6 - Πίλαθαο ρεηξηζκνύ 

 

 

 ΠΡΟΟΥΖ 
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ηνλ αθφινπζν πίλαθα αλαθέξνληαη ηα ρεηξηζηήξηα πνπ ππνδεηθλχνληαη ζηελ πξνεγνχκελε 

εηθφλα. 

 ΡΕΙΓΑΦΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ 

1 ΑΝΑΛΤΣΖ ΓΗΚΣΤΟΤ 
ΔΜΦΑΝΗΕΔΗ ΣΑ VOLT, ΣΑ ΑΜΠΔΡ ΚΑΗ ΣΑ HERΣZ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

2 ΠΛΖΚΣΡΟ ΔΝΑΡΞΖ 

3 ΠΛΖΚΣΡΟ ΔΚΣΑΚΣΖ ΑΝΑΓΚΖ 

4 ΔΠΗΛΟΓΔΑ 0-1 ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ ΑΝΑΓΔΤΣΖΡΑ ΕΤΜΧΣΖΡΗΟΤ 

17 ΔΠΗΛΟΓΔΑ 0-1 
ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΚΟΥΛΗΑ Ή ΣΖΝ ΑΝΣΛΗΑ ΔΚΚΔΝΧΖ 

ΠΤΡΖΝΧΝ 

18 ΔΠΗΛΟΓΔΑ 0-1 ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ ΓΟΥΔΗΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ 

19 ΟΘΟΝΖ RPM 
ΔΜΦΑΝΗΕΔΗ ΣΗ ΣΡΟΦΔ ΣΟΤ ΓΟΥΔΗΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ, 

ΣΟΤ ΚΟΥΛΗΑ, ΣΟΤ ΚΤΛΗΝΓΡΟΤ ΚΑΗ ΣΧΝ ΓΗΑΦΟΡΗΚΧΝ 

21 
ΡΤΘΜΗΣΖ 

ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ 

ΡΤΘΜΗΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΕΤΜΧΣΖΡΗΧΝ ΚΑΗ ΔΜΦΑΝΗΖ 

ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΧΝ ΕΤΜΧΣΖΡΗΧΝ 1-2-3-4 

41 ΔΠΗΛΟΓΔΑ 0-1 ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΔΗ ΣΖΝ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ΔΛΗΧΝ ΣΟ ΘΡΑΤΣΖΡΑ 

44 ΔΠΗΛΟΓΔΑ 0-1 ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ ΘΡΑΤΣΖΡΑ 

52 ΦΧΣΔΗΝΟ ΠΛΖΚΣΡΟ ΜΖ ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΠΟΛΣΟΤ 

53 ΠΛΖΚΣΡΟ ΓΗΑΚΟΠΣΔΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΠΟΛΣΟΤ 

54 ΔΠΗΛΟΓΔΑ 0-1 ΜΖ ΑΤΣΟΜΑΣΖ Ή ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

55 ΔΠΗΛΟΓΔΑ 0-1 

1) ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΔΗ ΣΖΝ ΑΝΣΛΗΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΓΟΥΔΗΟΤ 

ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΕΤΜΧΣΖΡΗΟΤ ΑΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ ΣΟ 

ΓΟΥΔΗΟ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΑΗ Ζ ΑΝΣΛΗΑ ΔΚΚΔΝΧΖ 

ΠΤΡΖΝΧΝ 

60 ΔΠΗΛΟΓΔΑ 0-1 ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΑΚΟΠΣΖ 

61 ΦΧΣΔΗΝΖ ΛΤΥΝΗΑ ΖΜΑΝΖ ΘΔΡΜΗΚΖ ΔΠΔΜΒΑΖ 
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10.3 - υκμίςεισ Εγκατάςταςθσ 
 

ΡΤΘΜΗΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ΔΛΗΧΝ 

Ζ ηξνθνδνζία ησλ ειηψλ ζηε κνλάδα ζξαχζεο ξπζκίδεηαη κέζσ ηνπ ζθνλδχινπ (A) ξχζκηζεο 

ησλ ζηξνθψλ ηεο θηλεηήξηαο δηάηαμεο ξπζκηδφκελεο ηαρχηεηαο ηνπ DLE (1 - 9). Αλ ν 

ζξαπζηήξαο δελ θαηαθέξλεη λα δηαζέζεη ηηο ειηέο, ε ρνάλε παξακέλεη πιήξεο, πξέπεη λα 

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

απμήζεηε ηελ ηαρχηεηα. 

 

ΡΤΘΜΗΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΠΟΛΣΟΤ ΣΟ ΓΟΥΔΗΟ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ 

Ζ ηξνθνδνζία ηνπ πνιηνχ ειηψλ ζην Γνρείν δηαρσξηζκνχ ξπζκίδεηαη κέζσ ηνπ ζθνλδχινπ (B) 

ξχζκηζεο ζηξνθψλ ηεο θηλεηήξηαο δηάηαμεο ξπζκηδφκελεο ηαρχηεηαο ηεο Αληιίαο εηζαγσγήο 

(1 - 9). 

 

ΡΤΘΜΗΖ ΠΡΟΘΖΚΖ ΝΔΡΟΤ ΣΖΝ ΔΞΑΓΧΓΖ 

Ο πνιηφο πνπ κεηαβαίλεη ζηελ εμαγσγή ηνπ Γνρείνπ δηαρσξηζκνχ κπνξεί λα δηαιπζεί γηα λα 

επηηεπρζεί ζσζηή εθξνή ηνπ ιαδηνχ, κέζσ ηνπ ξνφκεηξνπ (C) πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν ζην 

F2GL (0 - 100 ιίηξα), κέγηζηε πξνηεηλφκελε παξνρή 50 ιίηξα. 

 

ΡΤΘΜΗΖ ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ ΑΝΔΜΗΣΖΡΑ 

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

ιηγφηεξν ηνπ ζηνκίνπ (D) ιήςεο αέξα ηνπ αλεκηζηήξα. Αλ παξαηεξείηαη απμεκέλν πνζνζηφ 

θχιισλ ζηηο ειηέο ζην Θξαπζηήξα πξέπεη λα επέκβεηε, ξπζκίδνληαο ην άλνηγκα ηεο ιήςεο 

αέξα. 

 

 
 

Δηθόλα 7 - Ρπζκίζεηο
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ΡΤΘΜΗΖ ΑΚΡΟΦΤΗΧΝ ΓΟΥΔΗΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ 

Ζ άςνγε εθξνή ηνπ ιαδηνχ πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ εμέξρεηαη ζακπφ θαη ρσξίο λεξφ. Μφλν 

φηαλ δελ επηηπγράλεηαη απηή ε θαηάζηαζε πξέπεη λα αθνινπζήζεηε ηα βήκαηα πνπ 

πεξηγξάθνληαη αθνινχζσο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ αθξνθπζίσλ: 

 

 ΠΡΟΟΥΖ 

Απηή ε εξγαζία πξέπεη λα εθηειείηαη κε ην κεράλεκα ζηακαηεκέλν, κε ην Γεληθό 

δηαθόπηε απελεξγνπνηεκέλν· αλνίμηε ην θάιπκκα ηνπ δνρείνπ δηαρσξηζκνύ θαη 

πξαγκαηνπνηήζηε ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη αθνινύζσο. 

 Όηαλ ην ιάδη εμέξρεηαη πνιχ θαζαξφ ή ε πξνζζήθε λεξνχ είλαη πνιχ απμεκέλε άλσ 

ησλ 100 ιίηξσλ, κφιηο ζηακαηήζεη ην δνρείν δηαρσξηζκνχ πξέπεη λα ξπζκίζεηε ηα 

αθξνθχζηα (1) κεηαθηλψληαο ηα πξνο ηα έμσ ηνπιάρηζηνλ θαηά 1 mm. 

 Όηαλ ην ιάδη εμέξρεηαη βξψκηθν, αθφκε θαη αλ έρεηε πξαγκαηνπνηήζεη φιεο ηηο άιιεο 

ξπζκίζεηο, πξέπεη λα ξπζκίζεηε ηα αθξνθχζηα κεηαθηλψληαο ηα πξνο ηα κέζα θαηά l 

mm. 

 

 

 ΠΡΟΟΥΖ 

Σα αθξνθύζηα πξέπεη λα ξπζκίδνληαη αλά δεύγνο. Μελ ηνπνζεηείηε πνηέ αθξνθύζηα 

δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ από απηόλ πνπ παξέρεη ε εηαηξεία. 

 

 

 
 

Δηθόλα 8 - Ρύζκηζε ησλ αθξνθπζίσλ
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ΡΤΘΜΗΖ ΝΔΡΟΤ ΠΛΤΖ ΣΟΤ DLE 

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

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

ππεξρείιηζε ηνπ λεξνχ απφ ηε ιεθάλε ζην δάπεδν. 

 

ΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΓΗΑΦΟΡΗΚΟΤ ΣΡΟΦΧΝ (ΚΟΥΛΗΑ/ΚΤΛΗΝΓΡΟ) 

ΓΟΥΔΗΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ (ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΟ) 

Σν φξγαλν εκθαλίδεη ην δηαθνξηθφ ησλ ζηξνθψλ αλάκεζα ζηνλ Κχιηλδξν θαη ηνλ Κνριία ηνπ 

δνρείνπ δηαρσξηζκνχ. Δπίζεο, κπνξείηε λα ξπζκίζεηε ηελ ειάρηζηε ηηκή δηαθνξηθνχ θάησ απφ 

ηελ νπνία ζα δηαθφπηεηαη ε εηζαγσγή πνιηνχ ζην Γνρείν δηαρσξηζκνχ, γηα ηελ απνθπγή 

εκθξάμεσλ ή εκπινθψλ ζην Γνρείν δηαρσξηζκνχ. 

- Παηψληαο ην C1 εκθαλίδεηαη ε ηαρχηεηα ηνπ θνριία. 

- Παηψληαο ην C2 εκθαλίδεηαη ε ηαρχηεηα ηνπ θπιίλδξνπ. 

 

 

 
 

Δηθόλα 9 - Παξάδεηγκα δηαζύλδεζεο γηα ηε ξύζκηζε 

 

 ΖΜΑΝΣΗΚΟ: Έρεηε ππφςε φηη ην κεράλεκα παξαδίδεηαη κε ην ειάρηζην δηαθνξηθφ 

δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο αληιίαο ΔΗΑΓΧΓΖ ΠΟΛΣΟΤ «320», φξην θάησ απφ ην νπνίν ε 

αληιία παχεη λα ιεηηνπξγεί. ε πεξίπησζε πνπ ζέιεηε λα αιιάμεηε απηφ ην δηαθνξηθφ, πξέπεη 

λα θάλεηε ηα αθφινπζα βήκαηα: -Παηήζηε καδί ην CI θαη ην C2 γηα ηνπιάρηζηνλ 5 

δεπηεξφιεπηα· εκθαλίδεηαη ην κελνχ: 

 
-Παηήζηε ην C2· αλαβνζβήλεη ν πξψηνο αξηζκφο δεμηά. Αλ ζέιεηε λα ηνλ ηξνπνπνηήζεηε 

παηήζηε C1. -Παηψληαο C1 ζα βξείηε ηνλ επηζπκεηφ αξηζκφ. 

-Παηψληαο C2 επηβεβαηψλεηαη ν αξηζκφο πνπ επηιέμαηε θαη πεξλάεη απηφκαηα ζηνλ επφκελν 

αξηζκφ, πνπ αξρίδεη λα αλαβνζβήλεη θαη νχησ θαζεμήο κέρξη ηνλ ηειεπηαίν αξηζκφ. 

-ην ηέινο, γηα λα επηβεβαηψζεηε, παηήζηε Cl κέρξη λα εκθαληζηεί ε έλδεημε EXIT θαη 

παηήζηε C2 γηα επηβεβαίσζε. Διέγμηε αλ θαηαρσξήζεθε ην δεδνκέλν παηψληαο C1+C2 γηα 

ηνπιάρηζηνλ 5 δεπηεξφιεπηα θαη κεηαβαίλνληαο κε ην C1 έσο ην «Exit». Έπεηηα, παηήζηε C2 

γηα λα εμέξζεηε. 

 

ΖΜΑΝΣΗΚΟ: Απηή ε εξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη αθφκε θαη κε ην κεράλεκα ζε 

θίλεζε θαη ε ηηκή πνπ επηιέγεηε ηζρχεη ακέζσο. 
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ΡΤΘΜΗΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΠΟΛΣΟΤ 

Σν φξγαλν θαηαγξάθεη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ πνιηνχ (ζε βαζκνχο Κειζίνπ) θαη κέζσ ηεο 

ξχζκηζεο κπνξείηε λα ειαηηψζεηε ή λα απμήζεηε ηε ζεξκνθξαζία ή λα ηξνπνπνηήζεηε ηελ 

παξάκεηξν SP. Γηα λα ην πεηχρεηε απηφ, πξέπεη λα εηζέξζεηε ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ. Να 

ζπκάζηε φηη απηή ε ηηκή επηηπγράλεηαη θπζηνινγηθά πεξίπνπ κεηά απφ 1 ψξα 

ιεηηνπξγίαο. 

 

ΖΜΑΝΣΗΚΟ: Σν κεράλεκα παξαδίδεηαη κε ξπζκηζκέλε ηηκή «SP 020». 

ΡΤΘΜΗΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΠΟΛΣΟΤ 

Σν φξγαλν θαηαγξάθεη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ πνιηνχ (ζε βαζκνχο Κειζίνπ) θαη κέζσ ηεο 

ξχζκηζεο κπνξείηε λα ειαηηψζεηε ή λα απμήζεηε ηε ζεξκνθξαζία ή λα ηξνπνπνηήζεηε ηελ 

παξάκεηξν SP. Γηα λα ην πεηχρεηε απηφ, πξέπεη λα εηζέξζεηε ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ. Να 

ζπκάζηε φηη απηή ε ηηκή επηηπγράλεηαη θπζηνινγηθά πεξίπνπ κεηά απφ 1 ψξα ιεηηνπξγίαο. 

 

ΖΜΑΝΣΗΚΟ: Σν κεράλεκα παξαδίδεηαη κε ξπζκηζκέλε ηηκή «SP 025». 

 

Γηα λα πξνγξακκαηίζεηε δηαθνξεηηθή ηηκή, απμήζηε ή ειαηηψζηε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ πνιηνχ 

θάλνληαο ηα αθφινπζα: 

- Παηήζηε ην πιήθηξν P θαη ζηελ νζφλε ζα εκθαληζηνχλ αλαβνζβήλνληαο νη ηηκέο: «SP 

025». 

- Παηήζηε ηα πιήθηξα-βέιε επάλσ ή θάησ γηα λα αιιάμεηε ηελ επηζπκεηή ηηκή. 

- Παηήζηε ην πιήθηξν P γηα λα επηβεβαηψζεηε ηελ ηηκή. 

 

ΖΜΑΝΣΗΚΟ: Απηή ε ξχζκηζε ελεξγεί ζηνλ ειεθηξηθφ ιέβεηα ζέξκαλζεο ηνπ 

πνιηνχ. Μφιηο επηηεπρζεί ε ξπζκηζκέλε ηηκή SP ν ιέβεηαο ζβήλεη, ιφγσ ηνπ επαγσγηθνχ 

παξάγνληα θαη κε βάζε ηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο, ε ζεξκνθξαζία ηνπ πνιηνχ απμάλεηαη 

πεξίπνπ 5°-6° C. 

 

 

 
 

 

Δηθόλα 10 - Πίλαθαο ξύζκηζεο ζεξκνθξαζίαο
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10.4 - Εκκίνθςθ και διακοπι λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ 
 

ΔΚΚΗΝΖΖ ΣΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

Αθνχ εθηειέζεηε ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξζεθαλ θάληε ηα αθφινπζα: 

o Σνπνζεηήζηε ην Γεληθφ δηαθφπηε ζηε ζέζε ελεξγνπνίεζεο. Αλ έρεηε ξπζκίζεη ηνλ 

επηινγέα ζηνλ απηφκαην θχθιν (AUT), ελεξγνπνηείηαη ε απηφκαηε κεηαθνξά ηνπ 

πνιηνχ απφ ην Επκσηήξην Θξαχζεο ζην Επκσηήξην Δμαγσγήο.  

o Αλ έρεηε ξπζκίζεη ηνλ επηινγέα ζηνλ κε απηφκαην θχθιν (MAN), ζα πξέπεη λα 

παηήζεηε ην πιήθηξν Με απηφκαηεο κεηαθνξάο γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηε κεηαθνξά 

ηνπ πνιηνχ· ν πνιηφο ζα πεξάζεη ζην δεχηεξν Επκσηήξην Δμαγσγήο. 

- Παηήζηε ην πιήθηξν ΔΝΑΡΞΖ (2). 

- Σνπνζεηήζηε ζηε ζέζε 1 ηνλ επηινγέα (4) ηνπ ΕΤΜΧΣΖΡΗΟΤ. 

- Σνπνζεηήζηε ζηε ζέζε 1 ηνλ επηινγέα (44) ηνπ ΘΡΑΤΣΖΡΑ. 

- Σνπνζεηήζηε ζηε ζέζε 1 ηνλ επηινγέα (41) ΔΛΗΧΝ. 

- ε απηφ ην ζεκείν ην κεράλεκα DLE/MAXI DLE είλαη έηνηκν γηα ιεηηνπξγία. Πξέπεη λα 

επέκβεηε ζηνλ πίλαθα ρεηξηζκνχ γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηνπο θηλεηήξεο, θαη λα ξπζκίζεηε 

ηελ ηαρχηεηα ηνπ ξπζκηζηή ηξνθνδνζίαο ειηψλ γηα λα θαζνξίζεηε ηελ παξνρή ειηψλ ζην 

ζξαπζηήξα. 

- Φνξηψζηε ηε ρνάλε ηνπ DLE κε ειηέο. 

- Πεξηκέλεηε κέρξη λα γεκίζεη ην Επκσηήξην ηνπ Θξαπζηήξα. Μφιηο νινθιεξσζεί ε 

πιήξσζε, δηαθφπηεηαη απηφκαηα ε ιεηηνπξγία ηνπ ζξαπζηήξα ή ηνπ θνριία ηξνθνδνζίαο 

ειηψλ ζην ζξαπζηήξα. 

- Ο πνιηφο πεξλάεη απφ ην πξψην ζην δεχηεξν δπκσηήξην. Δίλαη πηζαλφ ηελ πξψηε θνξά ν 

πνιηφο λα κελ θαηαθέξεη λα αγγίμεη ηνλ αηζζεηήξα αλψηαηεο ζηάζκεο πνιηνχ· ζ’ απηή ηελ 

πεξίπησζε πξέπεη λα παηήζεηε ην πιήθηξν (53) γηα λα δηαθνπεί ε κεηαθνξά. 

- Αθνχ γεκίζεη μαλά ην Επκσηήξην ηνπ Θξαπζηήξα είκαζηε έηνηκνη γηα ηελ εμαγσγή. 

- Σνπνζεηήζηε ζηε ζέζε 1 ηνλ επηινγέα (18) ηνπ ΓΟΥΔΗΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ θαη 

πεξηκέλεηε λα θηάζεη ν θηλεηήξαο ζηηο επηζπκεηέο ζηξνθέο. 

- Σνπνζεηήζηε ζηε ζέζε 1 ηνλ επηινγέα (17) ηεο ΔΚΚΔΝΧΖ ΠΤΡΖΝΧΝ. 

- Ρπζκίζηε ην ξπζκηζηή ηεο αληιίαο Επκσηεξίνπ Δμαγσγήο ζηε ζέζε 3 θαη ηνπνζεηήζηε ζην 

1 ηνλ επηινγέα (55) ΔΗΑΓΧΓΖ ΓΟΥΔΗΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ γηα λα μεθηλήζεη ε 

εμαγσγή. 

 

ΓΗΑΚΟΠΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

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

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

 

ΖΜΑΝΣΗΚΟ: 

Πξηλ ζβήζεηε ηελ εγθαηάζηαζε πξέπεη λα ζηακαηήζεη ε εμαγσγή ιαδηνχ απφ ηνλ πνιηφ πνπ 

ππάξρεη ζην Γνρείν δηαρσξηζκνχ. Έρεηε ππφςε φηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ππάξρνπλ ζην 

Γνρείν δηαρσξηζκνχ κέρξη 10 ιίηξα ιαδηνχ. 

 

ΖΜΑΝΣΗΚΟ: πληζηάηαη λα πξαγκαηνπνηείηε απηή ηελ εξγαζία κφλν ζην ηέινο θάζε 

εξγάζηκεο κέξαο θαη φρη αλάκεζα ζηηο αιιαγέο παξηίδσλ ειηψλ. 

 

Μφιηο νινθιεξσζεί ε εθθέλσζε ηνπ ιαδηνχ θαη επαιεζεπηεί φηη ην λεξφ εμέξρεηαη θαζαξφ 

απφ ην ζηφκην εθθέλσζεο πνιηνχ κπνξείηε λα δηαθφςεηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο.
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- Σνπνζεηήζηε ζηε ζέζε 0 ην ΓΟΥΔΗΟ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ, πεξηκέλεηε κεξηθά δεπηεξφιεπηα, 

θη έπεηηα ηνπνζεηήζηε ζηε ζέζε 0 ηελ ΔΚΚΔΝΧΖ ΠΟΛΣΟΤ. 

- Δηζαγάγεηε λεξφ ζηε ρνάλε ηνπ ζξαπζηήξα (C) κε ηνλ ειαζηηθφ ζσιήλα λα έρεη ηε 

βαιβίδα ζηελ θεθαιή (B). 

- Σνπνζεηήζηε ηνλ επηινγέα ΔΗΑΓΧΓΖ ΓΟΥΔΗΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ζηε ζέζε 2, αλ 

ππάξρεη. Με απηφ ηνλ ηξφπν κπνξείηε λα εθθελψζεηε φιν ην λεξφ πνπ ππάξρεη ζηα 

δπκσηήξηα (αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ππάξρεη επηινγέαο δχν ζέζεσλ). Δθηειείηε απηή 

ηελ εξγαζία πξηλ ζβήζεηε ην Γνρείν δηαρσξηζκνχ θαη ηελ Δθθέλσζε Πνιηνχ. 

- Όηαλ απφ ην ζσιήλα πνιηνχ εμέξρεηαη κφλν θαζαξφ λεξφ θαη δελ ππάξρεη άιιν λεξφ ζηα 

δπκσηήξηα, ηνπνζεηήζηε ζηε ζέζε 0 φινπο ηνπο επηινγείο ηνπ πίλαθα ρεηξηζκνχ. 

- Σνπνζεηήζηε ην Γεληθφ δηαθφπηε ζηε ζέζε απελεξγνπνίεζεο. 

- Δπέκβεηε ζηνλ πίλαθα ηνπ κεραλήκαηνο DLE θαη απελεξγνπνηήζηε φια ηα ρεηξηζηήξηα.
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10.5 - Ζλεγχοσ λειτουργίασ 
 

Σξνθνδνηείηε ζπλερψο κε ειηέο ην DLE, ειέγρεηε ηελ έμνδν θχιισλ, θξνληίζηε γηα ηε 

δηάζεζή ηνπ θαη ειέγρεηε ηε ξνή ηνπ λεξνχ γηα ηελ πιχζε. 

Αθφηνπ αξρίζεη λα εμέξρεηαη ιάδη θαη πνιηφο απφ ην Γνρείν δηαρσξηζκνχ, πξέπεη λα ειέγμεηε 

ηε ξνή θαη ην ρξψκα ηνπ ιαδηνχ: 

- αλ ην ιάδη εμέξρεηαη πνιχ δηαθαλέο θαη κε αξγφ ξπζκφ, πξέπεη λα ελεξγήζεηε ζην 

ξνφκεηξν απμάλνληαο ηε ξνή ηνπ λεξνχ 5 ιίηξα ηε θνξά κέρξη λα βξείηε ηελ ηδαληθή 

θαηάζηαζε (ζακπφ ιάδη). ’ απηή ηελ πεξίπησζε κπνξείηε λα απμήζεηε ηελ παξνρή 

ηεο αληιίαο ΔΗΑΓΧΓΖ ΓΟΥΔΗΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ κέζσ ηνπ ζθνλδχινπ. Με 

απηφ ηνλ ηξφπν πξέπεη λα απμεζεί ν ςεθαζκφο ιαδηνχ, δηαθνξεηηθά, επηζηξέςηε 

ζηελ πξνεγνχκελε ζέζε. Αληίζεηα, φηαλ απαηηείηαη κηα επαξθήο πνζφηεηα λεξνχ 

(40 - 50 ιίηξα/ψξα) γηα λα έρεηε θαλνληθή επηζηξνθή θαη ζσζηή εμαγσγή 

ζπληζηάηαη, κφιηο ζηακαηήζεηε ην κεράλεκα, λα αληηθαηαζηήζεηε ηα αθξνθχζηα 

φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 10.3. 

- Αλ ην ιάδη εμέξρεηαη βξψκηθν ζβήζηε ακέζσο ηελ ΔΗΑΓΧΓΖ ΓΟΥΔΗΟΤ 

ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ θαη ειέγμηε αλ ην ξνφκεηξν βξίζθεηαη ζηε ζέζε 0 θαη νη θξνπλνί 

πιχζεο ηνπ Γνρείνπ δηαρσξηζκνχ είλαη θιεηζηνί. ηε ζπλέρεηα, ηνπνζεηήζηε ηελ 

αληιία ΔΗΑΓΧΓΖ ΓΟΥΔΗΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ζηε ζέζε 1 θαη πεξηκέλεηε 

πεξίπνπ 5 ιεπηά· έπεηηα, αλάςηε ηελ ΔΗΑΓΧΓΖ ΓΟΥΔΗΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ. Αλ 

ην ιάδη θηάλεη θαζαξφ έπεηηα απφ 2-3 ιεπηά ηνπνζεηήζηε ηελ αληιία ζηε ζέζε 2 γηα 

πεξίπνπ 10 - 15 ιεπηά. Αλ ην ιάδη εμέξρεηαη ζσζηά κπνξείηε λα απμήζεηε επηπιένλ 

ηελ ηαρχηεηα ηεο αληιίαο, κέρξη ην ιάδη λα ζπλερίζεη λα είλαη θαζαξφ θαη λα κελ 

εμέξρνληαη ίρλε ιαδηνχ ζηνλ πνιηφ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, αλ ζπλερίζεη λα 

εμέξρεηαη βξψκηθν ηφηε ζα πξέπεη λα πξνβείηε ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ 

αθξνθπζίσλ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 10.3. 

 
10.6 - Αναηιτθςθ βλαβϊν 
 

ΠΡΟΟΥΖ: 

Πξηλ πξαγκαηνπνηήζεηε νπνηεζδήπνηε εξγαζίεο ζπληήξεζεο, βεβαησζείηε όηη έρεηε 

αθαηξέζεη ην βύζκα ηεο ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο. 

 

 

ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΑΗΣΗΑ ΜΔΣΡΟ 

ΣΟ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ 

ΘΡΑΤΣΖΡΑ-ΕΤΜΧΣΖ

ΡΗΟΤ ΚΑΗ ΓΟΥΔΗΟΤ 

ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΓΔΝ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΤΝ 

ΔΥΔΗ ΠΑΣΖΘΔΗ ΣΟ 

ΠΛΖΚΣΡΟ ΔΚΣΑΚΣΖ 

ΑΝΑΓΚΖ ΣΟ F2GL/D 

Απελεξγνπνηήζηε ην θνπκπί ηχπνπ 

καληηαξηνχ ζην F2GL/D. 

ΣΟ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ DLE 

ΓΔΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ 

ΔΥΔΗ ΠΑΣΖΘΔΗ ΣΟ 

ΠΛΖΚΣΡΟ ΔΚΣΑΚΣΖ 

ΑΝΑΓΚΖ ΣΟ F2GL/D 

Απελεξγνπνηήζηε ην θνπκπί ηχπνπ 

καληηαξηνχ ζην F2GL/D. 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΘΔΗ 

ΣΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟ 
Δηζαγάγεηε ζσζηά ην πνιιαπιφ βχζκα 
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ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΑΗΣΗΑ ΜΔΣΡΟ 

 
ΒΤΜΑ 

ΤΝΓΔΖ 

ζχλδεζεο απφ ηνλ πίλαθα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο 

F2GL/D. 

ΣΟ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ 

ΓΟΥΔΗΟΤ 

ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΓΔΝ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ Ή ΔΗΝΑΗ 

ΑΝΔΝΔΡΓΟ 

ΔΥΔΗ ΠΑΣΖΘΔΗ ΣΟ 

ΠΛΖΚΣΡΟ ΔΚΣΑΚΣΖ 

ΑΝΑΓΚΖ ΣΟ F2GLD 

Απελεξγνπνηήζηε ην θνπκπί ηχπνπ 

καληηαξηνχ ζην F2GL/D. 

ΔΝΔΡΓΟ 

ΜΗΚΡΟΓΗΑΚΟΠΣΖ 

ΑΦΑΛΔΗΑ 

Βεβαησζείηε φηη: 

-έρεηε θιείζεη ζσζηά ην θάιπκκα,  

-ν κηθξνδηαθφπηεο αζθαιείαο δηαζέηεη ζσζηή 

ειεθηξηθή θαη κεραληθή ζχλδεζε 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΘΔΗ 

ΣΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟ Δηζαγάγεηε ζσζηά ην πνιιαπιφ βχζκα 

ζχλδεζεο απφ ηνλ πίλαθα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο 

F2GL/D. 
ΒΤΜΑ 

ΤΝΓΔΖ 

Ζ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

ΓΗΑΚΟΠΣΔΗ ΣΖ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΚΑΗ 

ΑΝΑΒΔΗ Ζ 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΥΝΗΑ 

ΣΟΤ ΘΔΡΜΗΚΟΤ 

ΓΗΑΚΟΠΣΖ 

ΔΥΔΗ ΤΠΔΡΘΔΡΜΑΝΘΔΗ 

ΔΝΑ ΑΠΟ ΣΟΤ 

ΚΗΝΖΣΖΡΔ ΣΟΤ 

ΘΡΑΤΣΖΡΑ-ΕΤΜΧΣΖΡΗΟΤ 

Αλνίμηε ηνλ πίλαθα θαη ελεξγνπνηήζηε μαλά 

ην αληίζηνηρν ξειέ. Αλ ε βιάβε παξακέλεη 

επηθνηλσλήζηε κε ηελ ππεξεζία ηερληθήο 

εμππεξέηεζεο ηεο TEM. 

ΕΤΜΧΣΖΡΗΑ 

ΑΝΔΝΔΡΓΑ 

ΔΝΔΡΓΟ 

ΜΗΚΡΟΓΗΑΚΟΠΣΖ 

ΑΦΑΛΔΗΑ 

Βεβαησζείηε φηη: 

-έρεηε θιείζεη ζσζηά ην θάιπκκα, 

-ν κηθξνδηαθφπηεο αζθαιείαο δηαζέηεη ζσζηή 

ειεθηξηθή θαη κεραληθή ζχλδεζε 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΠΟΛΣΟΤ Δ 

ΔΞΔΛΗΞΖ 
Παηήζηε ΓΗΑΚΟΠΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΑΝΔΝΔΡΓΟ 

ΘΡΑΤΣΖΡΑ 

ΔΝΔΡΓΟ 

ΜΗΚΡΟΓΗΑΚΟΠΣΖ 

ΑΦΑΛΔΗΑ 

Βεβαησζείηε φηη: 

-έρεηε θιείζεη ζσζηά ην θάιπκκα, 

-ν κηθξνδηαθφπηεο αζθαιείαο δηαζέηεη ζσζηή 

ειεθηξηθή θαη κεραληθή ζχλδεζε 

ΑΝΔΝΔΡΓΟ ΕΤΜΧΣΖΡΗΟ Βι. κέηξα γηα ην αλελεξγφ δπκσηήξην 
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11.0 - Τεχνικά δεδομζνα 
 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη γηα θάζε νκάδα πνπ αλαγλσξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 8.1 έλαο 

πίλαθαο κε ηα ηερληθά δεδνκέλα θαη κηα εηθφλα αλαθνξάο. 

 

11.1 - DLE και MAXI DLE 
 

Μοντζλο 
ιςχφσ 

Kw 
παραγωγι 
κιλά/ϊρα 

Ραραγωγι 
κιλά/8 ϊρεσ 

Ζνταςθ 
κορφβου 

Db 

Διαςτάςεισ ςε mm βάροσ 
ςε 

κιλά A A1 B C D H1 H2 H3 

DLE 2,5 400 3200 65 1370 900 1500 360 880 2300 2200 1930 255 

DLEMAXI 3 600 4800 70 1370 900 2050 360 880 2300 2200 1930 285 

 

 
 

Δηθόλα 11 - Δηθόλα δηαζηάζεσλ DLE θαη MAXI DLE
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11.2 - Θραυςτιρασ-Ηυμωτιριο 

Μοντζλο 
ιςχφσ 

Kw 
παραγωγι 
κιλά/ϊρα 

Ραραγωγι 
κιλά/8 ϊρεσ 

Ζνταςθ 
κορφβου 

Db 

Διαςτάςεισ ςε mm βάροσ 
ςε κιλά 

AxB CxD H1 

F2GL_350/500/70
0 

10-14 350-700 5000 85 900x3400 350x400 1500 820 

 

 
 

Δηθόλα 12 - Δηθόλα δηαζηάζεσλ Θξαπζηήξα-Επκσηεξίνπ 

 

Μονηέλο 

Χωρηηικόηηηα 
τοάνης ζε 

κιλά 

Διάμεηρος 
ζτάρας ζε 

mm 

Διάμεηρος 
οπών 

ζτάρας 
ζε mm 

Περιθερειακ
ή 

ηατύηηηα 
θρασζηήρα 

Σηροθές 
αναδεσηήρα 
ζσμωηηρίοσ 

Χωρηηικόηηηα 
ζσμωηηρίοσ 

ζε κιλά 

Ελάτ. 
παροτή 

ποληού ζε 
κιλά 

Μέγ. παροτή 
ποληού ζε 

κιλά 

F2GL_350 20 250 6 36,63 20 650 220 600 

F2GL_500/700 20 250 6 36,63 20 920 220 600 
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11.3 - Δοχείο διαχωριςμοφ 
 

Μοντζλο 
ιςχφσ 

Kw 
παραγωγι 
κιλά/ϊρα 

Ραραγωγι 
κιλά/8 
ϊρεσ 

Ζνταςθ 
κορφβο

υ Db 

Διαςτάςεισ ςε mm Διάμ. 
ειςόδου 
πολτοφ 

Διάμ. 
εξόδου 
λαδιοφ 

βάροσ 
ςε 

κιλά AxB C D H1 H2 H3 

D 350 5,5 350 2800 82 1910x720 200 450 1180 1080 860 40 48 685 

D 500 5.5 500 4000 82 2410x720 200 450 1180 1080 860 40 48 850 

D 700 5.5 500 5000 82 2750x720 200 450 1180 1080 860 40 48 1050 

Λεκάνη 
πυρήνων 

0.75-3 700 4000-6000 60 1040x610 - - 630 - - - - 54 

 

 
 

Δηθόλα 13 - Δηθόλα δηαζηάζεσλ Γνρείνπ δηαρσξηζκνύ 

 

Μοντζλο 
Διάμ. Δοχείου 
διαχωριςμοφ 

ςε mm 

Μικοσ 
κυλίνδρου 

ςε mm 

Σχζςθ 
λεπτότθτασ 

Στροφζσ 
rpm 

Διαφορικζσ ςτροφζσ 
κοχλία κυλίνδρου 

Αποτζλεςμα 
φυγοκζντρθςθσ 

XG 

D 350 245 500 2,04 3200 20 35,52 

D 500 245 750 3,06 3200 20 35,52 

D 700 245 1000 4.82 3200 20 35,52 
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12.0 - Οδθγίεσ μεταφοράσ και διάκεςθσ 
 

ΠΡΟΟΥΖ: 

Πξηλ πξαγκαηνπνηήζεηε ηε κεηαθνξά ησλ δηάθνξσλ εμαξηεκάησλ ζα πξέπεη λα ειέγμεηε ηελ 

θαηάζηαζε ζπληήξεζεο θάζε νξγάλνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. Να ρξεζηκνπνηείηε κφλν 

θαηάιιεια φξγαλα ηα νπνία ηεξνχλ ηα πξφηππα αζθαιείαο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνλ εμνπιηζκφ 

εξγαζίαο. 

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

απνθεχγνπλ ηηο επηθίλδπλεο θηλήζεηο γηα ηνπο ίδηνπο ή γηα ηνπο άιινπο. 

Καηά ην ρεηξηζκφ, πξέπεη λα ηεξνχληαη νη αθφινπζεο ππνδείμεηο πνπ ζα εθηεινχληαη απφ 

θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ: 

1. Πξηλ αθαηξέζεηε ην κεράλεκα, βεβαησζείηε φηη έρεη ζηεξεσζεί ζηελ θαηαζθεπή 

κεηαθνξάο. 

2. Σνπνζεηήζηε ζηαζεξά ζε παιέηα θαη πξνζδέζηε γεξά ην θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν. 

3. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο κε κέζα νδηθήο κεηαθνξάο αζθαιίζηε ην κεράλεκα 

κε ζρνηλί θαη φπνην άιιν κέζν απαηηείηαη γηα λα δηαηεξείηαη ζηαζεξφ. 

4. Σν πιάηνο ησλ πεξαζκάησλ πξέπεη λα είλαη ηέηνην πνπ λα επηηξέπεη ηε δηέιεπζε ησλ 

αλαγθαίσλ κέζσλ κεηαθνξάο (θνξεία, αλπςσηήξεο, θηι.) θαη, επνκέλσο, λα αθήλεηε 

ηνπιάρηζηνλ 1500 mm δηάζηεκα γχξσ απφ ην κεράλεκα. 

5. Σν κεράλεκα ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε δάπεδν κε ηθαλφηεηα αληνρήο ηνπ βάξνπο 

ηνπ κεραλήκαηνο ζε θαηάζηαζε πιήξνπο θνξηίνπ θαη κε θιίζε έσο 10°. 

Σν ζπλνιηθφ βάξνο ηεο εγθαηάζηαζεο OLIOMIO είλαη: 

 γηα ην κνληέιν 350 πεξίπνπ 1450 θηιά 

 γηα ην κνληέιν 500 πεξίπνπ 1730 θηιά 

 γηα ην κνληέιν 700 πεξίπνπ 2.150 θηιά 

 
12.1 - Συςκευαςία 
 

Σν κεράλεκα απνζηέιιεηαη ζπζθεπαζκέλν θαη ζηεξεσκέλν πάλσ ζε παιέηα θαη 

πξνζηαηεπφκελν εμσηεξηθά απφ λάηινλ ή θιεηζηφ ζε μχιηλν θηβψηην. Γηα ηε κεηαθίλεζή ηνπ 

ρξεζηκνπνηείηε πεξνλνθφξν ή αλπςσηηθφ κεράλεκα. Γηα ηε ζηεξέσζή ηνπ ζηελ παιέηα έρνπλ 

αθαηξεζεί νη πεξηζηξεθφκελνη ηξνρνί ηνπ κεραλήκαηνο θαη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί νη νπέο ηνπο 

γηα ηε ζηεξέσζε. Καηά ηελ παξαιαβή πξέπεη λα επαλαζπλαξκνινγήζεηε ηνπο ηξνρνχο, φπσο 

θαίλεηαη ζηελ εηθφλα, θαη κεηά λα πξνβείηε ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ κεραλήκαηνο θνληά ζηε 

ζέζε ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη λα ην απειεπζεξψζεηε απφ ηε ζπζθεπαζία. 

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

παξαγγειία θαη ηα ζπλνδεπηηθά ηερληθά έγγξαθα. 

Γηα ηε κεηαθνξά θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηεξείηε ηηο αθφινπζεο εηθφλεο: 

 

12.2 - Διάκεςθ 
 

Οη εζληθνί θαη θνηλνηηθνί θαλνληζκνί επηβάιινπλ ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο γηα ηε δηάζεζε 

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

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

απφβιεηα θαη 94/62/ΔΟΚ γηα ηηο ζπζθεπαζίεο θαη ηα απνξξίκκαηα ζπζθεπαζίαο.
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Έρεηε ππφςε ζαο φηη ην κεράλεκα ζην ηέινο ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπ πξέπεη λα δηαηεζεί σο 

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

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

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

ηξνπνπνηήζεηο ηεο. 

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

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

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

κεηαρεηξηζκέλα ιάδηα λα θνηλνπνηεί ζηηο αξκφδηεο αξρέο νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε 

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

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

απεπζχλεζηε ζηελ θνηλνπξαμία κεηαρεηξηζκέλσλ ιαδηψλ. 

Σν πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζπζθεπαζία δελ πξνθαιεί ηδηαίηεξνπο πεξηβαιινληηθνχο 

θηλδχλνπο, αθνχ απνηειείηαη απφ: 

• Πνιπαηζπιέλην - Μεκβξάλε εμσηεξηθήο επηθάιπςεο γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηηο 

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

θξνχζεηο. 

• Πιαζηηθφ - Γηάθνξεο ιεπηνκέξεηεο ηεο ζπζθεπαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

πξνζηαζία απφ ηηο θξνχζεηο. 

• Ξχιν - Μπινθ ζηεξέσζεο ησλ κεραληθψλ ιεπηνκεξεηψλ θαη θηβψηην-πεξηέθηεο. 

Γηα ηε κεηαθνξά θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηεξείηε ηηο αθφινπζεο εηθφλεο: 

 

 

 
 

Δηθόλα 14 - Μεηαθνξά
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13.0 - Εγκατάςταςθ και περιβάλλον εργαςίασ. 
 

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

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

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

εγγχεζε ηεο ιεηηνπξγίαο. 

ηαζεξφηεηα: Σν κεράλεκα πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε πεξηζηξνθηθνχο ηξνρνχο κπνξεί λα 

θηλεζεί επίζεο θαηά ιάζνο, άξα είλαη απαξαίηεην λα πξνζέρεηε ηηο θηλήζεηο. 

 

ΠΡΟΟΥΖ: 

ΜΖΝ ΣΟΠΟΘΔΣΔΗΣΔ ΣΖ ΥΟΑΝΖ ΠΟΟΣΖΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ 

ΑΠΟ 50 ΚΗΛΑ: θίλδπλνο αλαηξνπήο. 

Δθόζνλ ρξεηαζηεί κεγαιύηεξε ηξνθνδνζία πξντόληνο, ην κεράλεκα πξέπεη λα 

ΣΔΡΔΧΘΔΗ ή λα ΑΓΚΤΡΧΘΔΗ γεξά ζην έδαθνο. 

Ζ ρνάλε κπνξεί λα ιακβάλεη δηαξθή ηξνθνδνζία κέρξη ηε κέγηζηε παξνρή ηνπ 

κεραλήκαηνο. 

 

Σν κεράλεκα θαη ν ζρεηηθφο ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη θαηαζθεπαζηεί 

γηα λα εγθαηαζηαζνχλ ζε πεξηβάιινλ κε βηνκεραληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη γηα λα 

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

ζπλζήθεο. 

 

 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ: ΚΛΔΗΣΟ (1) 

ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΟΤ 

ΠΡΟΨΟΝΣΟ: 

Απφ + 5 ºC έσο 20 °C (2) 

 

Απφ + 15°C έσο +30 °C (4) 

 ΜΔΓΗΣΟ ΤΦΟΜΔΣΡΟ: 

1.000 κέηξα πάλσ  

απφ ηελ επηθάλεηα  

ηεο ζάιαζζαο 

 
ΜΔΓΗΣΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ 

ΤΓΡΑΗΑ: 
ρεη. πγξαζία 50% ζηνπο 40º (3) 

 

Δηθόλα 15 - Πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο 

 
1) Σν κεράλεκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε πεξηβάιινλ πνπ δελ εθηίζεηαη άκεζα ζε θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

2) Γηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο κπνξνχλ λα είλαη απνδεθηέο γηα ζχληνκεο πεξηφδνπο θαη νπσζδήπνηε φρη θαηά ηε 

ιεηηνπξγία. 

3) Γηαθνξεηηθέο ηηκέο πγξαζίαο κπνξνχλ λα είλαη απνδεθηέο γηα ζχληνκεο πεξηφδνπο θαη νπσζδήπνηε φρη θαηά ηε 
ιεηηνπξγία. 
4) Γηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο κπνξνχλ λα γίλνπλ απνδεθηέο κφλν κε ηελ αληηθαηάζηαζε νξηζκέλσλ 

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

ιεηηνπξγεί θαλνληθά κφλν ζηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αθφινπζεο 

παξαγξάθνπο θαη ηηο πξνεγνχκελεο νδεγίεο. Πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο δηαθνξεηηθέο απφ 

εθείλεο πνπ πξνβιέπνληαη κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ δπζιεηηνπξγίεο ή ζξαχζεηο απνηειψληαο 

θίλδπλν γηα ηελ πγεία ηνπ ρεηξηζηή θαη ησλ εθηεζεηκέλσλ πξνζψπσλ. 

Σα κεραλήκαηα πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε 

ηνλ ηξφπν πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθφλα. 

 A χλδεζε πνιιαπιήο πξίδαο αλάκεζα ζηνλ Πίλαθα θαη ην Θξαπζηήξα-Επκσηήξην.  

 Β χλδεζε πνιιαπιήο πξίδαο αλάκεζα ζηνλ Πίλαθα θαη ην Γνρείν δηαρσξηζκνχ.  

 Γ χλδεζε ηξηθαζηθήο πξίδαο αλάκεζα ζην Θξαπζηήξα-Επκσηήξην θαη ηνλ 

Απνθπιισηή  

 Γ χλδεζε ηξηθαζηθήο πξίδαο αλάκεζα ζην Θξαπζηήξα-Επκσηήξην θαη ηνλ 

Δθππξελσηή  

 Δ χλδεζε ηξηθαζηθήο πξίδαο αλάκεζα ζην Γνρείν δηαρσξηζκνχ θαη ηελ Δθθέλσζε 

πνιηνχ 1. 

 Ε χλδεζε δηαθαλνχο εχθακπηνπ ζσιήλα δηακέηξνπ 40 θιεηζηνχ κε κεηαιιηθφ 

δαθηχιην, Θξαπζηήξα-Επκσηεξίνπ θαη Γνρείνπ δηαρσξηζκνχ.  

 Ζ Αθαηξέζηε ηνπο πεξηζηξεθφκελνπο ηξνρνχο θαη ηα πνδαξάθηα πξνζέρνληαο λα 

ηνπνζεηείηε ην κεράλεκα εληειψο επίπεδα κέζσ αεξνζηάζκεο. 

 

 

 
 

 

Δηθόλα 16 - Σνπνζέηεζε εγθαηάζηαζεο 
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13.1 - Φωτιςμόσ 
Θα πξέπεη λα αθνινπζήζεηε γηα ην πεξηβάιινλ εγθαηάζηαζεο ηα θξηηήξηα θσηηζκνχ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην πξφηππν (ISO 89953.89). Ζ πεξηνρή ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα έρεη θαιφ 

θσηηζκφ έηζη ψζηε ν ρεηξηζηήο λα κελ δπζθνιεχεηαη λα ην ρεηξηζηεί θαη λα είλαη πάληα νξαηά 

ηα φξγαλα αλαραίηηζεο, ρεηξηζκνχ, ειέγρνπ θαη έθηαθηεο αλάγθεο. 

ε πεξίπησζε ειιηπνχο θσηηζκνχ ηεο ζέζεο ιεηηνπξγίαο πξνκεζεπηείηε θνξεηέο ζπζθεπέο 

θσηηζκνχ: - κελ ζπλδέζεηε ηηο βνεζεηηθέο ζπζθεπέο θσηηζκνχ ζηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα ηνπ 

κεραλήκαηνο. 

 

13.2 - Ακουςτικι 
 

Πξέπεη λα ζπκκνξθψλεζηε κε ηα αθνπζηηθά θξηηήξηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην πξφηππν νχησο 

ψζηε ην επίπεδν ερεηηθήο πίεζεο πνπ παξάγεηαη απφ ην κεράλεκα λα κελ ππεξβαίλεη ηελ 

απνδεθηή ηηκή (80dB) εθφζνλ εγθαηαζηαζεί ζε ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο. Σν κεράλεκα πιεξνί ηηο 

ηηκέο αθνπζηηθψλ εθπνκπψλ ηνπ πξνηχπνπ. 

Οη δνθηκέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηέγξαςαλ ηηο αθφινπζεο ηηκέο αθνπζηηθήο πίεζεο, ζε 

ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο ιεηηνπξγίαο: 

 

Πίλαθαο 1 - εκεία αλίρλεπζεο ζνξύβνπ 

 

ΘΔΖ ΑΝΗΥΝΔΤΖ LpA dB[A] 

P1 78 

P2 80 

P1 Αλίρλεπζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηε ΘΔΖ ΥΔΗΡΗΣΖ, ζε χςνο 1,55 m ± 0,075 m πάλσ 

απφ ην επίπεδν ηνπ δαπέδνπ. 

P2 Αλίρλεπζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ ΠΗΟ ΘΟΡΤΒΧΓΖ ΘΔΖ ηεο ηδαληθήο πεξηκέηξνπ 

ηνπ κεραλήκαηνο, ραξαγκέλεο ζε απφζηαζε 1 κέηξνπ απφ απηφ θαη ζε χςνο 1,55 m ± 0,075 m 

πάλσ απφ ην επίπεδν ηνπ δαπέδνπ. LpA dB[A] Δπίπεδν εθπεκπφκελεο ερεηηθήο πίεζεο, 

δηνξζσκέλν, ζηαζκηζκέλν κε ηελ θακπχιε A, θαη θαηά κέζν φξν ζην ρξφλν. 

 
Δηθόλα 17 - Θέζεηο ιεηηνπξγίαο 

 

Ζ δνθηκή πξαγκαηνπνηήζεθε ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο κε 

απηφκαην θχθιν, ζε έλα βηνκεραληθφ ππφζηεγν κε φξγαλα θιάζεο 1 (IEC804). 

 

13.3 - Κίνδυνοσ ζκρθξθσ ι πυρκαγιάσ 
 

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

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

ηνπο θαλφλεο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ ελ ιφγσ εθαξκνγή. Σν κεράλεκα δελ πξέπεη επνκέλσο λα 

ιεηηνπξγεί ζε πεξηνρέο πνπ ππφθεηληαη ζε θηλδχλνπο έθξεμεο. 
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13.4 - Χϊροσ και εμπόδια 
 

Γηα ηελ εγθαηάζηαζε πξνζαξκφζηε ηνπο ρψξνπο έηζη ψζηε λα παξέρεηαη εχθνιε πξφζβαζε 

ζηα άηνκα πνπ είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επεμεξγαζία θαη ηε ζπληήξεζε. Δπηπιένλ, πξηλ απφ 

ηελ εγθαηάζηαζε πξέπεη λα ειέγμεηε αλ ππάξρεη επαξθήο δηαζέζηκνο ρψξνο γηα αλεκπφδηζην 

ρεηξηζκφ. Ζ δψλε εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλε απφ εκπφδηα. Φξνληίζηε, επίζεο, 

λα ππάξρεη επαξθήο αεξηζκφο γχξσ απφ ην κεράλεκα. 

 

13.5 - Θλεκτρικι εγκατάςταςθ 
 

Ζ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε είλαη ζχκθσλε κε ηε δήισζε ζπκκόξθσζεο πνπ επηζπλάπηεηαη 

ζην εγρεηξίδην νδεγηώλ ρξήζεο θαη έρεη θαηαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε ηα πξφηππα CEI, 

Ννκνζεηηθφ δηάηαγκα 186/68 θαη Ννκνζεηηθφ δηάηαγκα 46/90. 

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

Απηή ε εξγαζία πξέπεη λα δηεμάγεηαη απφ εμεηδηθεπκέλν θαη θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ. Όιεο νη 

εξγαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν πξέπεη λα δηεμάγνληαη κε ην δίθηπν 

απνζπλδεδεκέλν απφ ηελ ηάζε. 

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

πνπ κπινθάξεηαη απηφκαηα. 

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

ζθάικαηα εγθαηάζηαζεο ελφο ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ άιινπ έξγνπ ή άιιεο θαηαζθεπήο ζε 

ζρέζε κε εθείλνλ ηνλ νπνίν πξνκεζεχεη ε TEM. 

- πλδέζηε ην θαιψδην ηξνθνδνζίαο ηεο εγθαηάζηαζεο κε ειεθηξηθφ ηξηθαζηθφ 

βχζκα 5 πφισλ, γείσζεο θαη νπδέηεξν. 

- πλδέζηε πξνζεθηηθά ην νπδέηεξν (κπιε ζχξκα) κε ην βχζκα ζηε ζσζηή ζέζε, 

εηζαγάγεηε ην βχζκα ζε κηα θαηάιιειε πξίδα, ηνπνζεηήζηε ην γεληθφ δηαθφπηε ζηε 

ζέζε ελεξγνπνίεζεο, παηήζηε ΔΝΑΡΞΖ θαη ηνπνζεηήζηε ζηε ζέζε 1 πξψηα ηνλ 

επηινγέα SA3 Επκσηεξίνπ θη έπεηηα ηνλ επηινγέα SA1 Θξαπζηήξα. 

- ηε ζπλέρεηα, ειέγμηε αλ ν θηλεηήξαο ηνπ ζξαπζηήξα πεξηζηξέθεηαη κε ηε ζσζηή 

θνξά πεξηζηξνθήο, αλ ρξεηαζηεί αληηζηξέςηε ηηο θάζεηο, ζρεηηθά κε απηφ αλαηξέμηε 

ζηα ζρεδηαγξάκκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηα αθφινπζα θεθάιαηα θαη αλαζέζηε ηηο 

παξεκβάζεηο κφλν ζε πξνζσπηθφ εμεηδηθεπκέλν ή θαηαξηηζκέλν απφ ηελ TEM. 

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

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

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

ηθαλνπνηνχληαη νη αθφινπζεο απαηηήζεηο: 

- Ηζνδχλακε εγθαηάζηαζε γείσζεο. 

- Απηφκαηεο δηαηάμεηο πξνζηαζίαο πνπ λα είλαη ζπληνληζκέλεο κε ηελ ηζνδχλακε 

εγθαηάζηαζε κε ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απηφκαηε δηαθνπή (δηαθνξηθή 

καγλεηνζεξκηθή δηάηαμε 30mA). 

ε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηε επέθηαζε γηα ηελ ειεθηξηθή ζχλδεζε ειέγμηε αλ ην ηκήκα 

ηνπ θαισδίνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζν κε εθείλν ησλ θαισδίσλ πνπ παξέρνληαη κε ην κεράλεκα. 

Ζ ζπλνιηθή θαηαλάισζε ηεο εγθαηάζηαζεο OLIOMIO είλαη: 

 

 γηα ην κνληέιν 350 14Kw 

 γηα ην κνληέιν 500 18Kw 

 γηα ην κνληέιν 700 22Kw 
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13.6 - Υδραυλικι εγκατάςταςθ 
 

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

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

C, φπσο ππνδεηθλχεηαη ζηελ εηθφλα: 

- A χλδεζε Απνθπιισηή κέζσ ειαζηηθνχ ζσιήλα δηακ. 20, θιεηζηνχ κε κεηαιιηθφ 

δαθηχιην. 

- Γ χλδεζε Θξαπζηήξα-Επκσηεξίνπ κέζσ ειαζηηθνχ ζσιήλα δηακ. 20, θιεηζηνχ κε 

κεηαιιηθφ δαθηχιην. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Δηθόλα 18 - ΤΓΡΑΤΛΗΚΖ εγθαηάζηαζε
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14.0 - Διατάξεισ ατομικισ προςταςίασ 
 

Γηα ηνπο ρεηξηζηέο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ κεραλήκαηνο: 

 
Καηάιιεια ελδχκαηα 

 
Πξνζηαηεπηηθφ θξάλνο 

 

Πξνζηαηεπηηθά γάληηα 

 

Πξνζηαηεπηηθά ππνδήκαηα 

  

Γηα ηνπο ρεηξηζηέο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο: 

 
Καηάιιεια ελδχκαηα 

 

Πξνζηαηεπηηθά ππνδήκαηα 

  

 

Πξνζηαηεπηηθά γάληηα 

 

Πξνζηαηεπηηθφ θξάλνο 

Σν κεράλεκα δελ ππεξβαίλεη ην 

θαζνξηζκέλν απφ ηε λνκνζεζία 

επίπεδν ζνξχβνπ πάλσ απφ ην 

νπνίν απαηηείηαη ε ρξήζε 

αθνπζηηθψλ πξνζηαζίαο· 

παξφια απηά είλαη πηζαλή ε 

ρξήζε ηεο ελ ιφγσ δηάηαμεο. ε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε, 

επηζεκαίλεηαη φηη ν ρεηξηζηήο 

πξέπεη λα δίλεη αθφκε 

κεγαιχηεξε πξνζνρή εθφζνλ 

απνπζηάδεη κία απφ ηηο 

αηζζήζεηο αληίιεςεο ηνπ 

θηλδχλνπ (αθνή). 

Γηα ηνπο ρεηξηζηέο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ κεραλήκαηνο: 

 
Καηάιιεια ελδχκαηα 

 

Πξνζηαηεπηηθφ θξάλνο 

 

Πξνζηαηεπηηθά γάληηα 
 

Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά 

 

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

ρεηξηζηή. 

Ο ρεηξηζηήο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ηα ππνρξεσηηθά ζπζηήκαηα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

(εγθαηάζηαζε) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε. 
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15.0 - Συντιρθςθ 

ΠΡΟΟΥΖ: 

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

ζέζε OFF θαη απνζπλδέζηε ην βύζκα ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο. 

- Να πεξηκέλεηε πάληα 5 (πέληε) ιεπηά από ηελ απελεξγνπνίεζε ηνπ κεραλήκαηνο πξηλ 

επέκβεηε. 

 

ΣΑΚΣΗΚΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ: 

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

ψξεο πιχλεηε ην κεράλεκα κε λεξφ θαη κε ηνμηθά πξντφληα. 

- ην ηέινο ηεο επνρήο, θαζαξίζηε κε πεπηεζκέλν αέξα ηηο ζράξεο αεξηζκνχ ησλ 

θηλεηήξσλ ηνπ κεραλήκαηνο. 

- Σν πιχζηκν ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα εθηειείηαη ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ εκπνξίαο 

θαη άξα γηα ζηάζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο 8 ψξεο, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, εθφζνλ ηα 

ππνιείκκαηα ησλ επεμεξγαζηψλ κπνξεί λα βιάςνπλ ην λέν πξντφλ ζηηο επφκελεο 

επεμεξγαζίεο. 

ΠΡΟΟΥΖ: 

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

πίλαθα θαη ζην κεράλεκα γηα λα επηζεκάλεηε ηελ θαηάζηαζε. Μελ πξαγκαηνπνηείηε 

ηξνπνπνηήζεηο ζην κεράλεκα. Υξεζηκνπνηείηε ηηο δηαηάμεηο πξνζηαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπληήξεζεο: γάληηα, ππνδήκαηα θαηά ησλ αηπρεκάησλ. ε πεξίπησζε ζπληήξεζεο ησλ 

εμαξηεκάησλ ζε κεγάιν χςνο, ρξεζηκνπνηείηε θαηάιιειεο δηαηάμεηο φπσο ζθάιεο, 

πιαηθφξκεο, θ.ιπ. θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ θαη ζε θαηάιιειε ζέζε. Μεηά ηηο επηζθεπέο, κελ 

ζέηεηε ζε ιεηηνπξγία ηελ εγθαηάζηαζε OLIOMIO κέρξη λα ηνπνζεηήζεηε μαλά φιεο ηηο 

πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο. 

ΠΡΟΟΥΖ: 

Μελ πξαγκαηνπνηείηε βαζηθέο επηζθεπέο, δειαδή ζπγθνιιήζεηο ή άιιεο ηξνπνπνηήζεηο ζηε 

θέξνπζα θαηαζθεπή πξηλ επηθνηλσλήζεηε κε ηελ TEM γηα λα ιάβεηε ζρεηηθή έγθξηζε θαη 

γξαπηέο νδεγίεο. Ζ εθηέιεζε βαζηθψλ επηζθεπψλ, ρσξίο λα ζπκβνπιεπηείηε πξνεγνπκέλσο 

ηελ TEM, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζξαχζε ησλ ζρεηηθψλ εμαξηεκάησλ, κε θίλδπλν ζνβαξψλ 

αηπρεκάησλ γηα ην πξνζσπηθφ ή ζνβαξψλ δεκηψλ γηα ηνλ εμνπιηζκφ. 

ΠΡΟΟΥΖ: 

Πξηλ μεθηλήζεηε κηα δηαδηθαζία πιχζεο πξέπεη λα αληηθαηαζηήζεηε ηα αθξνθχζηα κε ηάπεο 

απφ ηεθιφλ (T, εηθ.19). Τπελζπκίδεηαη φηη πξέπεη λα ηηο αθαηξέζεηε ζην ηέινο ηεο πιχζεο 

ΘΡΑΤΣΖΡΑ-ΕΤΜΧΣΖΡΗΟ 

Δηζαγάγεηε λεξφ κέζα ζηε ρνάλε ηνπ ζξαπζηήξα θαη αθήζηε ηελ εγθαηάζηαζε λα εθηειέζεη 

έλαλ θχθιν ιεηηνπξγίαο· φηαλ ην λεξφ πνπ ζα εμέξζεη απφ ην ζσιήλα εθθέλσζεο πνιηνχ είλαη 

θαζαξφ, ην κεράλεκα ζα έρεη πιπζεί. ΓΟΥΔΗΟ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ 

Αθήζηε ην κεράλεκα λα εθηειέζεη ζηξνθέο κε λεξφ· φηαλ ζα εμέξζεη απφ ηελ Δθθέλσζε 

ππξήλσλ θαζαξφ λεξφ, ην κεράλεκα ζα έρεη πιπζεί. 

DLE 

Αθήζηε ην κεράλεκα λα ιεηηνπξγήζεη κε ηνλ θξνπλφ πιχζεο αλνηθηφ θαη ρσξίο ειηέο, θη 

έπεηηα αλνίμηε ηελ εθθέλσζε ηνπ λεξνχ· φηαλ ζα εμέξζεη θαζαξφ λεξφ, ην κεράλεκα ζα έρεη 

πιπζεί. 
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Δηθόλα 19 - Πξνζηαζία αθξνθπζίσλ γηα ηελ πιύζε 

 
 
 

Επιπλζον τακτικζσ εργαςίεσ  
και ζλεγχοι 

 
 

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

αεξηζκνχ ησλ θηλεηήξσλ ηνπ κεραλήκαηνο 

• Έιεγρνο επαιήζεπζεο αζθαιεηψλ - κηθξνδηαθνπηψλ κπινθαξίζκαηνο, εγγχηεηαο 

θαη ηέινπο δηαδξνκήο 

 
 

Λίπανςθ 

 
 

Σα έδξαλα ηνπ Γνρείνπ δηαρσξηζκνχ παξαδίδνληαη πξνιηπαζκέλα κε γξάζν ηχπνπ LGMT2 

SKF δηάξθεηαο ιεηηνπξγίαο 200 σξψλ. ηε ζπλέρεηα, ζπληζηάηαη λα πξνζζέηεηε 50 γξακκάξηα 

γξάζν γηα θάζε 50 ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο. 

Δπηπιένλ, ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ εκπνξίαο ζπληζηάηαη λα πξνβείηε ζηελ πιήξε 

αληηθαηάζηαζε φινπ ηνπ γξάζνπ ησλ ζηεξηγκάησλ, ρξεζηκνπνηψληαο γξάζν ηχπνπ LGMT2 

SKF. Τπελζπκίδεηαη φηη θάζε ζηήξηγκα δηαζέηεη κηα πνζφηεηα γξάζνπ ίζε κε πεξίπνπ 200 - 

230 γξακκάξηα. 

 

Οπνηαδήπνηε εξγαζία γξαζαξίζκαηνο εθηόο από ηελ πεξηγξαθόκελε κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ζνβαξέο βιάβεο ζην κεράλεκα, πέξα από ηα έδξαλα. Γη’ απηό ην ιόγν, ε 

TEM δελ ζα επζύλεηαη ζε θακία πεξίπησζε γηα βιάβεο πνπ πξνθαινύληαη από εξγαζίεο 

ιίπαλζεο πνπ δελ επηηξέπνληαη ή ζπληζηώληαη ζην παξόλ εγρεηξίδην. 

 

ΠΡΟΟΥΖ:  

Πξηλ πξαγκαηνπνηήζεηε νπνηαδήπνηε εξγαζία ζπληήξεζεο θαη ιίπαλζεο, βεβαησζείηε 

όηη ην κεράλεκα είλαη ζηακαηεκέλν θαη ην βύζκα ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο 

απνζπλδεδεκέλν.



 

Δγρεηξίδην νδεγηψλ OLIOMIO 350-500-700 FARM 38 

 

 

Ρεριοδικζσ εργαςίεσ και ζλεγχοι 

 
 

• Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ πιήθηξσλ δηαθνπήο έθηαθηεο αλάγθεο 

• Έιεγρνο ηνπ ζθημίκαηνο ησλ κπνπινληψλ πιαηζίνπ θαηαζθεπήο 

• Έιεγρνο ηνπ ζθημίκαηνο ησλ κπνπινληψλ ηνπ θνξείνπ 

• Έιεγρνο ηνπ ζθημίκαηνο ησλ ζπλδέζεσλ γείσζεο 

 

 

Εξαρτιματα που υπόκεινται ςε φκορά 

 
 

ηελ εγθαηάζηαζε ππάξρνπλ εμαξηήκαηα ηα νπνία ιφγσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίαο πνπ 

εθηεινχλ ππφθεηληαη ζε θζνξά. πληζηάηαη, ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ λα πξαγκαηνπνηείηαη 

ελδειερήο έιεγρνο, ζηαηηθφο θαη δπλακηθφο, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αληηθαηάζηαζήο ηνπο. 

Παξαθάησ αλαθέξνληαη ηα εμαξηήκαηα πνπ ππφθεηληαη ζε έιεγρν. πληζηάηαη λα 

ζπκβνπιεχεζηε ηα ζπγθεθξηκέλα εγρεηξίδηα ησλ κεκνλσκέλσλ κεραλεκάησλ γηα λα πξνβείηε 

ζηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο: 

 

ΡΟΣΟΡΑ ΘΡΑΤΣΖΡΑ ΜΔ ΦΤΡΔ: Να ειέγρεηαη φηαλ πιεζηάδεη ην ηέινο πεξηφδνπ· 

νπηηθφο έιεγρνο ηνπ ρείινπο θαη κέηξεζε αλάκεζα ζηελ θφςε ηεο ζθχξαο θαη ηε ζράξα. 

ΥΑΡΑ ΘΡΑΤΣΖΡΑ: Να ειέγρεηαη φηαλ πιεζηάδεη ην ηέινο πεξηφδνπ· νπηηθφο έιεγρνο 

ησλ νπψλ ζηε ζράξα αλ είλαη αθφκε αλέπαθεο. 

ΑΝΣΛΗΔ MONO (πξναηξεηηθό): Να ειέγρεηαη ε θζνξά ηνπ ηάηνξα θαη ηνπ Ρφηνξα ηεο 

αληιίαο. 

ΔΛΛΔΗΠΣΗΚΖ ΑΝΣΛΗΑ (πξναηξεηηθό): Να ειέγρεηαη ε θζνξά ηεο βαιβίδαο πίεζεο ζην 

εζσηεξηθφ ηεο 

αληιίαο. 

ΗΜΑΝΣΔ ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ ΓΟΥΔΗΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ: Να ειέγρεηαη ν ζφξπβνο κε 

πιήξεο θνξηίν θαη ε πξαγκαηηθή επίηεπμε ησλ ζηξνθψλ· νπηηθφο έιεγρνο κηθξψλ ζξαχζεσλ ή 

θπκαηηζκψλ ζηα άθξα. ΔΛΗΚΑ ΓΟΥΔΗΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ: Να ειέγρεηαη ν ζφξπβνο κε 

πιήξεο θνξηίν θαη ε πξαγκαηηθή επίηεπμε ησλ ζηξνθψλ· πξαγκαηνπνηείηε κέηξεζε ηνπ χςνπο 

ηεο έιηθαο, κέζσ ηεο νπήο ειέγρνπ: 

- Αθαηξέζηε ηε βίδα (Γ). 

- Δηζαγάγεηε ηελ θαιχκπξα γηα λα πξαγκαηνπνηήζεηε ηε κέηξεζε. Τπελζπκίδεηαη φηη ε 

έιηθα κπνξεί λα κελ βξίζθεηαη ζε επζεία γξακκή κε ηελ νπή. Απαηηείηαη, γηα απηφ ην 

ιφγν, λα πεξηζηξέςεηε κε ην ρέξη ηνλ θχιηλδξν κέρξη λα ηνπνζεηεζεί ε έιηθα ζε 

επζεία γξακκή κε ηελ νπή. 

 

ΠΡΟΟΥΖ: 

Όηαλ αληρλεχεηαη κέηξεζε πάλσ απφ 40 mm, ζεκαίλεη φηη ε έιηθα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί ή 

λα αλαθηεζεί. 
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Δηθόλα 20 - Έιηθα Γνρείνπ δηαρσξηζκνύ 

 

 ΖΜ. ΖΜΔΗΧΖ: 

Ζ έγθαηξε αληηθαηάζηαζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ ιεπηνκεξεηψλ απνηξέπεη αλεπηζχκεηεο 

αθηλεηνπνηήζεηο ηνπ κεραλήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη θαιχηεξε πνηφηεηα θαη 

πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο. 
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16.0 - Ειδικζσ υποδείξεισ αςφαλείασ 
 
•Μθν αφαιρείτε οποιαδιποτε διάταξθ αςφαλείασ και μθν προςπακείτε να 

απενεργοποιιςετε τθ λειτουργία πρόλθψθσ και αςφαλείασ τουσ. 
•Μθν χρθςιμοποιείτε κανζνα μθχανικό ςτοιχείο για να απενεργοποιιςετε τα 

ςυςτιματα προςταςίασ των διατάξεων αλλθλαςφάλιςθσ οποιουδιποτε 
είδουσ. 

•Διατθρείτε το μθχάνθμα πάντα αποδοτικό και ςε καλι κατάςταςθ ςυντιρθςθσ. 
•Ελζγχετε τακτικά, τουλάχιςτον μία φορά το χρόνο, ότι δεν ζχει χαλαρϊςει 

κανζνα από τα μπουλόνια των φερουςϊν καταςκευϊν, των καλυμμάτων, των 
κυρίδων και των ςυνδζςεων των κινθτιρων. 

•Μθν τοποκετείτε πανιά, κομμάτια υφάςματοσ ι άλλα αντικείμενα γφρω από τα 
περιςτρεφόμενα μζρθ του μθχανιματοσ. 

•Ρλζνετε το μθχάνθμα μόνο με προϊόντα μθ τοξικά και κατάλλθλα για τρόφιμα. 
•Ρριν πραγματοποιθκεί οποιαδιποτε ςυντιρθςθ ι αφαίρεςθ του 

προςτατευτικοφ περιβλιματοσ είναι υποχρεωτικό: 
- Να αποςυνδζεται θ θλεκτρικι τροφοδοςία μζςω ανοίγματοσ των 

διακοπτϊν γραμμισ τόςο ςτο γενικό πίνακα όςο και ςτουσ βοθκθτικοφσ, 
κακϊσ και να παραδίδεται το κλειδί του λουκζτου αςφαλείασ ςτουσ 
υπευκφνουσ τθσ επιςκευισ. 

- Να επαλθκεφεται ότι είναι ενεργοποιθμζνα και μπλοκαριςμζνα τα 
κουμπιά τφπου μανιταριοφ. 

- Να τοποκετοφνται ςτον πίνακα τροφοδοςίασ ενδείξεισ «μθχάνθμα ςε 
ςυντιρθςθ». 

•Ρριν από τθν ενεργοποίθςθ του μθχανιματοσ επαλθκεφετε ότι θ θλεκτρικι 
εγκατάςταςθ τροφοδοςίασ ζχει τα απαραίτθτα ςυςτιματα προςταςίασ 
γραμμισ, είναι εγκατεςτθμζνοι αποηεφκτεσ με ιςοδφναμα ςυςτιματα 
προςταςίασ και ότι οι αγωγοί είναι τθσ κατάλλθλθσ διατομισ και βακμοφ 
μόνωςθσ. 

•Πλο το προςωπικό που κα χρθςιμοποιεί, κα ςυντθρεί και κα εγκαταςτιςει το 
μθχάνθμα πρζπει να γνωρίηει τουσ κανόνεσ αςφαλείασ και να είναι ςε άριςτθ 
ςωματικι και ψυχικι κατάςταςθ. 

•Ρρζπει να απαγορεφεται θ πρόςβαςθ ςτο μθχάνθμα ςε όλο το προςωπικό που 
δεν ζχει εξουςιοδοτθκεί ρθτϊσ για τθ χριςθ του. 

•Ο χειριςτισ πρζπει να χρθςιμοποιεί μόνο μζςα ατομικισ προςταςίασ ςφμφωνα 
με τθν οδθγία 89/686/ΕΟΚ ςχετικά με τα μζςα ατομικισ προςταςίασ τα οποία 
φζρουν δεόντωσ ςιμανςθ CE και να τθρεί τθν οδθγία 89/656/ΕΟΚ που ορίηει 
τουσ κανόνεσ χριςθσ των μζςων ατομικισ προςταςίασ κατά τθ διάρκεια τθσ 
εργαςίασ.
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17.0 - Ανταλλακτικά 
Όια ηα εμαξηήκαηα πνπ αληηθαζίζηαληαη πξέπεη λα είλαη απφιπηα ίδηα κε ηα αξρηθά ή κε ίδηα ή 

θαιχηεξα ραξαθηεξηζηηθά. 

Οπνηαδήπνηε άιιε παξέκβαζε πξέπεη λα ζπκθσλείηαη κε ηνλ Καηαζθεπαζηή.  

Σα αληαιιαθηηθά πξέπεη λα ππνδεηθλχνληαη ζην θαηαζθεπαζηηθφ ζρέδην. 

 

Όιεο νη παξεκβάζεηο ζηνλ εμνπιηζκό πξέπεη λα εθηεινύληαη όηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη 

θαη είλαη απνζπλδεδεκέλνο από ηελ ηξνθνδνζία. 

 

Αληηθαζηζηάηε ηα θζαξκέλα ή θαηεζηξακκέλα εμαξηήκαηα απνθιεηζηηθά κε γλήζηα 

εμαξηήκαηα ηεο TEM. ε πεξίπησζε αδπλακίαο εχξεζεο γλήζησλ αληαιιαθηηθψλ, πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά εμαξηήκαηα κε κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ίζα ή θαιχηεξα 

απφ ηα γλήζηα· απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά κπνξείηε λα ηα δεηήζεηε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. 

Ζ TEM απνπνηείηαη θάζε επζχλε γηα δεκηέο ζε αλζξψπνπο ή αληηθείκελα πνπ νθείινληαη ζηε 

ρξήζε κε γλήζησλ εμαξηεκάησλ. 

Μελ ηνπνζεηείηε πξναηξεηηθνχο εμνπιηζκνχο, αθφκε θαη αλ θέξνπλ ηε ζήκαλζε CE, αλ δελ 

παξέρνληαη απφ ηελ TEM ή δελ είλαη εμνπζηνδνηεκέλνη απφ απηήλ. 

 

Γηα νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία επηζθεπήο θαη/ή ηξνπνπνίεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα 

επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ θαηαζθεπαζηή: νπνηαδήπνηε παξέκβαζε επηηξέπεηαη κφλν κε 

πξνεγνχκελε ξεηή εμνπζηνδφηεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 

 ΠΡΟΟΥΖ  

Καηά ηελ παξαγγειία ησλ αληαιιαθηηθψλ, αλαθέξεηε πάληα: 

- Μνληέιν κεραλήκαηνο θαη Έηνο θαηαζθεπήο πνπ ππνδεηθλχνληαη ζηελ εηηθέηα 

- Κσδηθφ, Όλνκα θαη Πνζφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αληαιιαθηηθνχ 
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ΓΖΛΧΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ 
DECLARATION OF CONFORMITY 

ΕΜΕΙΣ Η 
THE MANUFACTURER 

TOSCANA ENOLOGICA MORI di Mori Giorgio e C Snc  
Via Filippo Brunelleschi, 8 - 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI) Σει. ++39- (0)55 - 80.71.568 Φαμ 80.71.293 

Γηαδίθηπν: http://www.tem.it 
ΔΗΛΩΝΟΤΜΕ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΗ ΜΑ ΕΤΘΤΝΗ ΟΣΙ ΣΟ ΠΡΟΪΟΝ: 

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE INDUSTRIAL PRODUCT: 

ΜΖΥΑΝΖΜΑ:  

MACHINERY: OLIOMIO 
(πεξηγξαθή) 

ΜΟΝΣΔΛΟ: 
MODEL: 350-500-700 FARM 
(θσδηθφο) 

ΑΡΗΘΜΟ ΜΖΣΡΧΟΤ: 
CONSTRUCTION NUMBER: 

(έηνο - εληνιή - ζέζε) 

ΔΣΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ: 
DATE OF MANUFACTORING: 

ΣΟ ΟΠΟΗΟ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΗ Ζ ΠΑΡΟΤΑ ΓΖΛΧΖ ΔΗΝΑΗ ΤΜΦΧΝΟ ΜΔ ΣΗ ΑΚΟΛΟΤΘΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ:  
HAVE BEEN PRODUCED IN COMPLIANCE WITH THE FOLLOWING ESSENTIAL REQUIREMENTS: 

ΟΓΖΓΗΔ 
ΟΓΖΓΗΑ ΔΟΚ 98/37 (Μεραλήκαηα) 
ECC DIRECTIVE 98/37 (MACHINERY) 

ΟΓΖΓΗΑ ΔΟΚ 73/23/ + 93/68 [θαη κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξώζεηο] (ρακειή ηάζε) 

ECC DIRECTIVE 73/23 (LVD) AND SUBSEQUENT AMENDMENTS 

ΟΓΖΓΗΑ ΔΟΚ 89/336/ + 92/31 + 93/68 [θαη κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξώζεηο] (ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα) 

ECC DIRECTIVE 89/336 (EMC) AND SUBSEQUENT AMENDMENTS 

ΝΟΜΟΘΔΗΑ 
Πξνεδξηθό Γηάηαγκα αξηζ. 459 ηεο 24/07/1996 

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

θπβέξλεζεο αξηζ. 615 ηεο 12/11/1996. 

ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΘΖΚΑΝ ΣΑ ΑΚΟΛΟΤΘΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ:  
UNI EN 292-1:1992 EN 292-1:1991 Αζθάιεηα κεραλψλ - Βαζηθέο έλλνηεο, γεληθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ - Οξνινγία, βαζηθή κεζνδνινγία 
UNI EN 292-2:1992 EN 292-2:1991 Αζθάιεηα κεραλψλ - Βαζηθέο έλλνηεο, γεληθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ - Σερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη αξρέο 
UNI EN 294:1993 EN 294:1992 Αζθάιεηα κεραλψλ - Απνζηάζεηο αζθαιείαο γηα ηελ παξεκπφδηζε ηεο πξνζέγγηζεο ησλ άλσ άθξσλ ζηηο δψλεο θηλδχλνπ 
UNI EN 349:1994 EN 349:1993 Αζθάιεηα κεραλψλ - Διάρηζηα δηάθελα πξνο απνθπγή ζχλζιηςεο κεξψλ ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο 
UNI EN 418:1994 EN 418:1992 Αζθάιεηα κεραλψλ - Γηαηάμεηο δηαθνπήο έθηαθηεο αλάγθεο, ιεηηνπξγηθέο φςεηο - Αξρέο ζρεδηαζκνχ 
UNI EN 846:1996 EN 846:1996 Αζθάιεηα κεραλψλ - Οπηηθά ζήκαηα θηλδχλνπ 
UNI EN 953:2000 EN 953:2000 Αζθάιεηα κεραλψλ - Πξνθπιαθηήξεο, γεληθέο απαηηήζεηο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη θαηαζθεπή ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ 

πξνθπιαθηήξσλ. 
UNI EN 954-1:1998 EN 954-1:1996 Αζθάιεηα κεραλψλ - Δμαξηήκαηα αζθάιεηαο ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ - Γεληθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ 

UNI EN 982:1997 EN 982:1996 Αζθάιεηα κεραλψλ - Απαηηήζεηο αζθάιεηαο γηα ζπζηήκαηα θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπο γηα πδξαπιηθέο θαη πλεπκαηηθέο κεηαδφζεηο 

- Τδξαπιηθή 
UNI EN 999:1998 EN 999:1998 Αζθάιεηα κεραλψλ — Σνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ πξνζηαζίαο αλάινγα κε ηηο ηαρχηεηεο πξνζέγγηζεο κεξψλ ηνπ ζψκαηνο 

UNI EN 1050:1998 EN 1050:1996 Αζθάιεηα κεραλψλ - Αξρέο αμηνιφγεζεο θηλδχλσλ 
UNI EN 1088:1995 EN 1088:1995 Αζθάιεηα κεραλψλ — Γηαηάμεηο ελδνκαλδάισζεο ζπλδεδεκέλεο κε ηνπο πξνθπιαθηήξεο— Αξρέο ζρεδηαζκνχ θαη επηινγήο 

CEI EN 60204-1:1998 EN 60204-1:1998 Αζθάιεηα κεραλψλ - Ζιεθηξηθφο εμνπιηζκφο κεραλψλ - Μέξνο 1: γεληθνί θαλφλεο 
EN 50100-1:1994 EN 50100-1:1994 Αζθάιεηα κεραλψλ — Ζιεθηξνεπαίζζεηεο δηαηάμεηο αζθάιεηαο, Μέξνο 1 γεληθέο απαηηήζεηο 
UNI EN 1037:1995 EN 1037:1995 Αζθάιεηα κεραλψλ — Πξφιεςε ηεο αθνχζηαο εθθίλεζεο 
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