
 

 
 

ΠΛΤΝΣΗΡΙΑ ΒΑΡΕΛΙΧΝ 

 

 

Μνληέιν ΥΕΙΡΟΚΙΝΗΣΟ 225-500L 

 

 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 

Σν Υεηξνθίλεην πιπληήξην βαξειηώλ έρεη ηηο αθόινπζεο ηδηόηεηεο 

 Πιύζε κε ζύζηεκα πεξηζηξνθηθήο θεθαιήο DUGAR 

 Υεηξνθίλεηε ηνπνζέηεζε ηνπ βαξειηνύ.  

 Άμνλαο εμηζνξξόπεζεο ηεο ζπζθεπήο γηα πιύζε ζηε ζέζε κε ηελ νπή ηνπ πώκαηνο 

πξνο ηα θάησ. 

 

Εύξνο πηέζεσλ θαη ζεξκνθξαζηώλ ιεηηνπξγίαο  

- 10 έσο 100 κπαξ 

- 10 έσο 70 βαζκνύο Κειζίνπ 

 

 

ΤΛΓΔΔΗ: 

Ζ ειεθηξηθή ζύλδεζε γίλεηαη ζε ηξηθαζηθό δίθηπν 380 βνιη (αξζεληθόο 

ξεπκαηνδόηεο ζην θηβώηην δηαλνκήο).  Πξηλ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή, ζαο 

ζπκβνπιεύνπκε λα ειέγμεηε ηελ θαιή θαηάζηαζε ησλ θαισδίσλ θαη ηε ζσζηή 

ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ αζθαιείαο ηεο εγθαηάζηαζεο (δηαθνξηθά ξειέ). 

Διέγμεηε ηε θνξά πεξηζηξνθήο ηεο θεθαιήο πιύζεο. Ζ θαηεύζπλζε ζπλήζσο 

αλαγξάθεηαη ζηελ θάησ όςε ηνπ δίζθνπ ζπιινγήο ησλ πδάησλ πιύζεο ηνπ 

βαξειηνύ, ΠΑΛΣΑ ΑΛΣΗΘΔΣΖ ΣΖ ΦΟΡΑ ΣΟΛ ΓΔΗΘΣΧΛ ΣΟΤ ΡΟΙΟΓΗΟΤ. ε 

πεξίπησζε πεξηζηξνθήο ηεο πεξηζηξεθόκελεο θεθαιήο (3) ζε αληίζεηε 

θαηεύζπλζε ηεο θαλνληθήο, ζα πξέπεη λα αλαζηξαθνύλ δύν θάζεηο ζην ζεκείν 

ηξνθνδόηεζεο ηεο ζπζθεπήο ή λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα ζπζθεπή αλαζηξνθήο. 

Ο ζσιήλαο ηξνθνδόηεζεο λεξνύ  πςειήο πηέζεσο ηνπ ζπζηήκαηνο θαζαξηζκνύ 

πξέπεη λα ζπλδεζεί κε ηελ πεξηζηξεθόκελε ζύλδεζε, εμαζθαιίδνληαο όηη 

κεηαθηλείηαη ειεύζεξα θαηά ηελ ηνπνζέηεζε θαη πιύζε ηνπ βαξειηνύ. 

 

 

ΔΓΘΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΒΑΡΔΙΗΟΤ: 

 

Δίλαη απαξαίηεην ε πεξηζηξεθόκελε θεθαιή (3) λα βξίζθεηαη ζηελ θαηώηαηε 

ζέζε (ζηξνθή πξνο ην δάπεδν) όηαλ βάδνπκε ή βγάδνπκε ην βαξέιη από ηε 

ζπζθεπή.  Γη' απηόλ ην ιόγν, έλα ζεκάδη (δαθηύιηνο κε βίδα ηύπνπ Άιελ ή έλα 

ζπγθνιιεκέλν θνκκάηη) πάλσ ζηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο θάησ από ην κνηέξ 

πξέπεη λα βξίζθεηαη πξνο ηα πάλσ, δειαδή, από ηελ αξίζκεζε ηνπ ρεηξηζηή (από 

ηελ αληίζεηε πιεπξά σο πξνο ηελ πεξηζηξεθόκελε θεθαιή πάλσ από ηνλ άμνλα). 

Σν βαξέιη ηνπνζεηείηαη κε ην πώκα ηνπ κπξνζηά από ηελ θεθαιή πιύζεο.  Γηα λα 

ην θάλεηε λα κεηαθηλεζεί, αξθεί λα ζπξώμεηε ην βαξέιη πξνο ηα εκπξόο αθνύ 

εηζάγεηε ηελ θεθαιή. Σν βαξέιη ζα γιηζηξήζεη ρσξίο θακία πξνζπάζεηα πάλσ 

ζηνπο νδεγνύο θαη ζα νδεγεζεί από ηελ νπή  πνπ ζα αθνπκπήζεη ειαθξώο ζην 

ζσιήλα πιύζεο. 

 

Θα πάξεη ζέζε πιύζεο απιώο θνπλώληαο ηε ζπζθεπή πξνο ηα θάησ. 

 

 

ΘΔΖ Δ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ: 



 

ΣΟ ΤΣΖΚΑ ΣΗΘΔΣΑΗ Δ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΠΗΔΕΟΛΣΑ ΣΟ ΓΗΑΘΟΠΣΖ ΣΟ ΘΗΒΧΣΗΟ 

ΓΗΑΛΟΚΖ.  ΚΠΟΡΔΗ ΛΑ ΓΗΛΔΗ ΠΡΗΛ Ζ ΚΔΣΑ ΣΖ ΘΔΖ Δ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ 

ΤΘΔΤΖ ΘΑΘΑΡΗΚΟΤ ΤΦΖΙΖ ΠΗΔΖ. 

 

 

ΣΔΙΟ ΣΖ ΠΙΤΖ: 

 

Πξηλ βγάιεηε ην βαξέιη από ηε ζέζε πιύζεο, είλαη απαξαίηεην λα ζηακαηήζεηε ηε ζπζθεπή 

πςειήο πίεζεο θαη ηελ πεξηζηξνθή ηεο θεθαιήο πιύζεο παηώληαο ην δηαθόπηε 

ηεξκαηηζκνύ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνηέξ. 

 

Ξεπξνβάιεη ε ζπζθεπή θαη ζηε ζπλέρεηα, πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ε θεθαιή πιύζεο πξνο ην 

πάησκα παηώληαο θαη πάιη ην δηαθόπηε, ώζηε λα έξζεη ην ζεκάδη πάλσ από ηνλ άμνλα 

πεξηζηξνθήο πξνο ηελ πιεπξά ηνπ ρεηξηζηή. 

 

ΟΣΑΝ ΣΟ ΒΑΡΕΛΙ ΚΑΣΕΒΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΕΝΗ ΘΕΗ, ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΣΟ 

ΑΦΑΙΡΕΕΣΕ ΑΦΗΝΟΝΣΑ ΣΟ ΝΑ ΓΛΙΣΡΗΕΙ ΕΛΑΦΡΧ ΠΑΝΧ ΣΟ ΧΛΗΝΑ. 

 

 

ΤΚΒΟΤΙΔ ΥΡΖΖ: 

 

Η πιύζε ηνπ βαξειηνύ είλαη κηα ζεκαληηθή δηαδηθαζία γηα ηελ εμέιημε ηνπ θξαζηνύ πνπ ζα 

πεξηέμεη.  Η πιύζε κε ηε κέζνδν ηεο πεξηζηξνθηθήο θεθαιήο είλαη κηα δξαζηηθή ηερληθή 

πνπ επηηξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί λεξό ππό πίεζε κε πνιιέο επηινγέο ζεξκνθξαζίαο θαη 

πίεζεο. 

 

ε θαλνληθέο ζπλζήθεο, ε δέζκε λεξνύ ηεο θεθαιήο DUGAR πεξλάεη πεξίπνπ 3 θνξέο ην 

ιεπηό από ην ίδην ζεκείν. 

 

ε θαλνληθέο ζπλζήθεο, ζεσξείηαη όηη κηα θαιή πιύζε απαηηεί δηάξθεηα 3 ιεπηώλ ην 

ιηγόηεξν, κε πίεζε 50 - 90 κπαξ θαη ζεξκνθξαζία 50 - 80 βαζκώλ Κειζίνπ.  Τπό απηέο ηηο 

ζπλζήθεο, επηβεβαηώλεηαη όηη κε ηέηνηα κεηαρείξηζε κηα - δπν θνξέο ην ρξόλν 

επηηπγράλεηαη θαιό νπηηθό απνηέιεζκα, θαηαζηξέθεηαη κέξνο ηεο κηθξνβηαθήο ρισξίδαο 

θαη δελ θηλδπλεύνπλ νη ίλεο ηεο μπιείαο (ηα 50 κπαξ κε θξύν λεξό κπνξνύκε λα 

θξαηήζνπκε ην ρέξη καο κπξνζηά ζηε δέζκε λεξνύ ζε απόζηαζε 50 εθ. από ην ζσιήλα!) 

 

 

ΖΚΑΛΣΗΘΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ: 

 

αο ζπκβνπιεύνπκε λα θξνληίδεηε ηδηαίηεξα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ 

αζθαιείαο ηνπ ειεθηξηθνύ δηθηύνπ ηεο εγθαηάζηαζεο, θαζώο θαη ησλ δηαθνξηθώλ ξειέ, 

πνπ πξέπεη λα είλαη ζσζηά βαζκνλνκεκέλα (30 mA). 

 

Εάλ ε ζπζθεπή πςειήο πίεζεο ιεηηνπξγεί κε ηε ρξήζε θαπζηήξα πεηξειαίνπ, ζα πξέπεη 

νπσζδήπνηε λα εγθαζίζηαηαη εθηόο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 

 

ΓΔΛ ΤΛΗΣΟΤΚΔ ΣΖ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΤΘΔΤΖ ΥΧΡΗ ΒΑΡΔΙΗ ιόγσ ηνπ 

θηλδύλνπ εθηόμεπζεο δεζηνύ λεξνύ ππό πίεζε πξνο απξόβιεπηεο θαηεπζύλζεηο 

από ηελ πεξηζηξνθή ηεο πεξηζηξνθηθήο θεθαιήο.  ε πεξίπησζε πνπ επείγεη λα 

δηεμαρζεί έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο, γηα παξάδεηγκα, εάλ 

ζεσξνύκε όηη έρεη βνπιώζεη θάπνηνο ζσιήλαο, ζπληζηάκε λα ρξεζηκνπνηήζεηε 

έλα άδεην δνρείν (γηα παξάδεηγκα, έλα δηαθαλέο πιαζηηθό δνρείν) θαη λα ζέζεηε 

ζε ιεηηνπξγία ην ζύζηεκα θαζαξηζκνύ (θαη κόλν απηό) ζηε ζέζε ΘΡΤΟ ΛΔΡΟ 

(AGUA FRIA). 

 



 

ΤΛΣΖΡΖΖ: 

Αιιαγή ησλ ξνδειώλ: 

Σν ζπγθξόηεκα ηεο θεθαιήο πιύζεο (ζσιήλαο + ζράξα θαηάζιηςεο + 

πεξηζηξεθόκελε θεθαιή) είλαη εμαηξεηηθά απιό θαη δπλαηό.  Σα κόλα εμαξηήκαηα 

πνπ κπνξεί λα θζαξνύλ είλαη νη ξνδέιεο, πνπ είλαη 3: 

2 εηδηθέο ξνδέιεο, ζαλ "ρείιε" πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηελ πεξηζηξνθηθή θεθαιή 

(3), πνπ κπνξνύλ λα είλαη είηε θόθθηλνπ ή καύξνπ ρξώκαηνο, θαη νη νπνίεο είλαη 

πξνζηηέο θαηά ηελ απνζπλαξκνιόγεζε κε ηε βνήζεηα ελόο γεξκαληθνύ θιεηδηνύ 

17 ζην παμηκάδη (4). 

Ο απιόο (6) βγαίλεη κέζα από ην εζσηεξηθό ηνπ ζσιήλα ζηήξημεο (7) από ην 

ζεκείν ζηεξέσζήο ηνπ ζηε βάζε.  Γελ είλαη αλάγθε λα απνζπλαξκνινγεζεί ν 

ζσιήλαο (7). Ζ ζπλαξκνιόγεζε γίλεηαη απιώο εηζάγνληαο ηνλ απιό ζην ζσιήλα, 

κεηά βηδώλνληαη ζηελ θεθαιή θαη ζηεξίδνληαη ζηηο επίπεδεο βίδεο. Γηα λα 

εμαζθαιίζεηε ηε ζηεγαλόηεηα ηεο ειηθνηόκεζεο ζπληζηάηαη ε ρξήζε εηδηθήο 

πάζηαο ζηεγαλνπνίεζεο (LOCTITE 577) ή ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δηαζέζηκε 

εηδηθήο ηαηλίαο Teflon. 

 

Απηέο ηηο ξνδέιεο κπνξείηε λα ηηο βξείηε ζηνλ ηνπηθό αληηπξόζσπν. 
 

 
 

 

Ρνδέια ηνπ ζπιιέθηε ησλ πδάησλ πιύζεο.  Κεηά από εληαηηθή ρξήζε, απηή ε 

ξνδέια κπνξεί λα παξνπζηάζεη θζνξά ζηα ζεκεία επαθήο κε ην βαξέιη θαη λα 

παξαηεξεζεί κηθξή δηαξξνή πδάησλ. Γηα λα αιιάμεηε απηήλ ηε ξνδέια, απιά 

ηξαβήμηε ηελ πξνο ηα πάλσ. Σν αληαιιαθηηθό κπνξεί λα ζηαζεξνπνηεζεί κε κηα 

θόιια πνπ ζα εμαζθαιίζεη θαιύηεξε ιεηηνπξγία. 

 

 

ΘΑΘΖ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ: 

 

Η πιύζε ησλ βαξειηώλ δελ είλαη άςνγε:  Βεβαησζείηε όηη δελ είλαη θξαγκέλνη νη ζσιήλεο 

ηεο θεθαιήο πιύζεο, όηη ε πεξηζηξεθόκελε θεθαιή πεξηζηξέθεηαη ζσζηά (ρσξίο λα 

καγθώλεη ζηε ζπζθεπή πςειήο πίεζεο). 

 

 
 



Η θεθαιή κπνξεί λα θξάμεη από ηα άιαηα ή κπνξεί λα έρεη μεβηδσζεί.  ε απηή ηελ 

πεξίπησζε, ηα γξαλάδηα δελ έξρνληαη ζε επαθή.Απηό νθείιεηαη ζηε ιαλζαζκέλε θνξά 

πεξηζηξνθήο ηεο θεθαιήο πιύζεο. Επνκέλσο πξέπεη λα επηβεβαησζεί ε θνξά 

πεξηζηξνθήο, λα δηνξζσζεί εάλ δελ είλαη ζσζηή αληηζηξέθνληαο ηηο ειεθηξηθέο θάζεηο θαη 

ζηε ζπλέρεηα λα βηδσζεί μαλά ν απιόο ζηήξημεο (6) πάλσ ζηα πιατλά (2) κε έλα γεξκαληθό 

θιεηδί θαη λα βεβαησζνύκε όηη ηα γξαλάδηα εθαξκόδνπλ ζσζηά. Σν ζεκείν ζηεξέσζεο ηνπ 

απινύ (6) (δελ ππάξρνπλ βίδεο) βξίζθεηαη ζηε βάζε ηνπ, θάησ από ην δίζθν ζπιινγήο 

πδάησλ, αθξηβώο πάλσ από ην κεησηήξα. Εάλ δηαπηζηώζεηε θάπνηα ειαθξά δηαξξνή ζηελ 

ειηθνηόκεζεο κεηά ηε ρξήζε, κπνξείηε λα μεβηδώζεηε εληειώο ην ζσιήλα, λα θαζαξίζεηε 

ηελ ειηθνηόκεζε θαη λα ηα ζπλαξκνινγήζεηε μαλά ρξεζηκνπνηώληαο πάζηα 

ζηεγαλνπνίεζεο (ζπληζηάηαη loc 577). 

 

Γηα απηή ηελ ελέξγεηα, κελ απνζπλαξκνινγήζεηε ην ζσιήλα (7). 

 

Βεβαησζείηε όηη ν απιόο θαηάζιηςεο δελ ηξίβεηαη ζην ζσιήλα ζηήξημεο, εάλ όκσο γίλεηαη 

απηό, μεβηδώζηε ειαθξώο θαηά έλα ηέηαξην ηεο ζηξνθήο. 

 

------------------------------------------------------------------ 

 

Η  DUGAR δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεύζπλε γηα ηπρόλ ζπλέπεηεο ηεο ρξήζεο ησλ 

ζπζθεπώλ ηεο εθηόο ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο. 

 

 

 

 

 

 

ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΤΦΗΛΗ ΠΙΕΗ  

pol.ind. Cintruénigo 31592 CINTRUENIGO ( Navarra ) España 

Σει. 34-948-812521  Φαμ  34-948-815166 

www.dugarsi.com - e-mail : comercial@dugarsi.com 
 

http://www.dugarsi.com/

