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NEWBERG, OREGON 97132 USA
2601 CRESTVIEW DRIVE

Designated EU Representative: A-dec Dental U.K., Ltd.
Austin House, 11 Liberty Way, Attleborough Fields,

Nuneaton, Warwickshire, England CV116RZ
Tele: (44) 24 7635 0901

SN:  J828287 REF: 2122

1999

MADE 
IN USA

°Á°¡Á.
°Ë¥. °Ä¹£»OË

£Ûóè °àêïîôï÷ °òéõíïà ¦ôùåìïäïøåÝïù:
• óôï ëÀôö íÛòï÷ ôïù ðôùåìïäïøåÝïù

¡éá ðìèòïæïòÝå÷ óøåôéëÀ íå ôè óùîôÜòèóè åðéëïéîöîÜóôå íå ôïî
åçëåëòéíÛîï áîôéðòÞóöðï ôè÷ A-dec.

ªùíâïùìåùôåÝôå ôïù÷ ôïðéëïà÷ ëñäéëå÷ ëáé ôé÷ ¢éáôÀêåé÷ ôïù ÁÞíïù A.D.A 
(Americans with Disabilities Act) çéá ôèî ¶çëáôÀóôáóè ôïù ðòïûÞîôï÷. 

A ¹áîïùÀòéï÷

B ¼åâòïùÀòéï÷

C »Àòôéï÷

D °ðòÝìéï÷

E »Àéï÷

F ¹ïàîéï÷

G ¹ïàìéï÷

H °àçïùóôï÷

I ªåðôÛíâòéï÷

J Ãëôñâòéï÷

K ÁïÛíâòéï÷

L ¢åëÛíâòéï÷

ΑΥΞΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΟΝΤΕΛΟ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΕ
ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΧΡOΝOΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
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Εγγύηση:

Η A-dec εγγυάται όλα τα προϊόντα που αφορά ο παρόν οδηγός χρήστη 
για τυχόν ελαττώματα σε υλικά ή  εργασία, για ένα έτος από τη χρονική 
στιγμή της παράδοσης. Η μοναδική υποχρέωση της A-dec σύμφωνα 
με την εγγύηση είναι η παροχή εξαρτημάτων για την επισκευή, ή 
κατά την αποκλειστική της επιλογή, η αντικατάσταση του προϊόντος 
(εξαιρουμένων των εργατικών). Ο αγοραστής δεν έχει άλλο δικαίωμα 
αποζημίωσης. Εξαιρείται κάθε ειδική, τυχαία και συμπτωματική ζημιά. 
Θα πρέπει να δοθεί γραπτή κοινοποίηση παραβίασης της εγγύησης 
στην A-dec εντός της περιόδου εγγύησης. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιά 
που προέρχεται από ακατάλληλη εγκατάσταση ή συντήρηση, ατύχημα, 
ή κακομεταχείριση. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προέρχονται 
από τη χρήση χημικών και διαδικασιών καθαρισμού, απολύμανσης, 
ή αποστείρωσης. Επίσης, η εγγύηση δεν καλύπτει λαμπτήρες. Η μη 
τήρηση των οδηγιών που παρέχονται στον Οδηγό Χρήστη της A-dec 
(οδηγίες χρήσης και συντήρησης) μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα την 
ακύρωση της εγγύησης. Η A-dec εγγυάται τους κυλίνδρους ανύψωσης 
και κλίσης της οδοντιατρικής πολυθρόνας της A-dec, για δέκα έτη από 
την ημερομηνία αγοράς της πολυθρόνας ή του εκάστοτε κυλίνδρου. 
Αυτή η εγγύηση έχει αναδρομική ισχύ για τους κυλίνδρους πολυθρόνας 
της A-dec που χρησιμοποιούνται ήδη. Η εγγύηση καλύπτει κυλίνδρους 
πολυθρόνας για τους οποίους η A-dec θεωρεί ότι έχουν ελαττώματα 
που σχετίζονται με την κατασκευή. Οι κύλινδροι του μικρού καθίσματος 
καλύπτονται από εγγύηση ενός έτους της A-dec.

ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΊΤΑΙ ΟΥΔΕΜΊΑ ΆΛΛΗ ΕΓΓΎΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΌΤΗΤΑΣ Ή 
ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΛΌΓΟ.
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Πολιτική επιστροφών:

Οι αντιπρόσωποι στις Η.Π.Α. και τον Καναδά που επιθυμούν να 
επιστρέψουν πλεονάζον εμπόρευμα (που δεν έχει ανοιχτεί) στην A-dec 
ώστε να λάβουν σχετική πίστωση, πρέπει να συμπεριλάβουν αντίγραφο 
του αρχικού τιμολογίου αγοράς. Πρέπει να συμπεριλαμβάνεται έντυπο 
εξουσιοδότησης επιστροφής από Περιφερειακό Διευθυντή της A-dec, 
μαζί με αριθμημένο εξοπλισμό ή χειρολαβές της A-dec/W&H. Θα υπάρξει 
χρέωση επαναποθήκευσης της τάξης του 15 %. Εμπορεύματα που δεν 
μπορούν να επιστραφούν για σχετική πίστωση, συμπεριλαμβάνουν 
εξαρτήματα που έχουν προσαρτηθεί στην οδοντιατρική μονάδα, 
πολυθρόνα, φωτιστικό, ή σε έπιπλα του οδοντιατρείου, εξαρτήματα 
που δεν κυκλοφορούν πια και ειδικά εξαρτήματα. Ο οδοντιατρικός 
εξοπλισμός δεν μπορεί να επιστραφεί για σχετική πίστωση. Ταπετσαρίες 
τυπικών χρωμάτων που έχουν παραγγελθεί για εξαρτήματα που δεν 
κυκλοφορούν πια, δεν μπορούν να επιστραφούν για τη σχετική πίστωση. 
Στην περίπτωση ελαττωματικού αντικειμένου που παρασχέθηκε μέσω 
εγγύησης, το αντικείμενο πρέπει να επιστραφεί συνοδευόμενο από 
το τιμολόγιο ανταλλακτικού, το σειριακό αριθμό της μονάδας στην 
οποία αντικαταστήθηκε και μια περιγραφή των συμπτωμάτων του 
ελαττώματος, στη διεύθυνση: 

A-dec Inc. 2601 Crestview Drive, 
Newberg, Oregon 97132 USA.
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Πολιτική τροποποιήσεων εξοπλισμού:

Συγκεκριμένες μετατροπές ή τροποποιήσεις του εξοπλισμού της 
A-dec, που επεκτείνουν τη χρήση του εξοπλισμού της A-dec πέρα 
από τη χρήση για την οποία έχει σχεδιαστεί και προορίζεται, ή που 
μπορεί να παρακάμπτουν οποιαδήποτε χαρακτηριστικά ασφαλείας 
του εξοπλισμού της A-dec, μπορεί να διακυβεύσουν την ασφάλεια του 
γιατρού, του ασθενούς, ή του προσωπικού. Τυχόν μετατροπές στο χώρο 
εργασίας που τροποποιούν την ηλεκτρική ή και τη μηχανική ασφάλεια 
των οδοντιατρικών συσκευών, αντικρούουν τις κατασκευαστικές 
προϋποθέσεις της Underwriters Laboratory (UL) και δεν εγκρίνονται 
από την A-dec. Παραδείγματα τροποποιήσεων χώρου εργασίας που 
υποβαθμίζουν την ασφάλεια του σχεδιασμού συμπεριλαμβάνουν, χωρίς 
περιορισμό, την παροχή πρόσβασης σε ηλεκτρικό φορτίο γραμμής 
χωρίς τα κατάλληλα εργαλεία, τροποποίηση στοιχείων υποστήριξης 
που αυξάνουν ή αλλάζουν τα χαρακτηριστικά φορτίου και προσθήκη 
οποιασδήποτε συσκευής που λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα και που 
παραβιάζει τα όρια σχεδιασμού του οδοντιατρικού συστήματος. Η 
χρήση εξοπλισμού παρελκομένων που δεν συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις ασφαλείας της A-dec ή με ισοδύναμες προς αυτές, μπορεί 
να οδηγήσει σε μειωμένο επίπεδο ασφαλείας του προκύπτοντος 
συστήματος. Αποτελεί ευθύνη του διανομέα εξοπλισμού και του 
υπεύθυνου εγκατάστασης να εξασφαλίσουν ότι η εγκατάσταση 
συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις του κτιριακού κώδικα. Ο 
καθορισμός του εάν μια τροποποίηση ή μετατροπή του εξοπλισμού 
της A-dec εμπίπτει στους εν λόγω περιορισμούς, αποτελεί ευθύνη 
του ατόμου (ή των ατόμων) που ξεκινά, εγκρίνει, ή και πραγματοποιεί 
αυτή την τροποποίηση ή μετατροπή. Η A-dec δεν θα ανταποκριθεί σε 
ερωτήματα σε ατομική βάση. Το εν λόγω άτομο (ή άτομα) θα θεωρηθεί 
ότι έχει αναλάβει όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με την εν λόγω 
τροποποίηση ή μετατροπή και θα διατηρήσει την A-dec μη υπεύθυνη για 
τυχόν προκυπτόμενες απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων 
λόγω νομικής ευθύνης που προκύπτουν από το προϊόν. Επιπλέον, 
τέτοιου είδους τροποποίηση ή μετατροπή θα ακυρώσει την εγγύηση της 
A-dec και μπορεί να καταστήσει άκυρη οποιαδήποτε άλλη έγκριση από 
την UL ή από άλλο ρυθμιστικό φορέα.

Εκτυπώθηκε στις Η.Π.Α.  • Copyright © 2006 • 
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Όλα τα ονόματα προϊόντων που χρησιμοποιούνται σ’ αυτό το κείμενο 
αποτελούν εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα κατατεθέντα των 

αντιστοίχων κατόχων τους.
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¦ôùåìïäïøåÝa Cascade 7284 ëáé Radius 7285 

¦ôùåìïäïøåÝï Cascade 7284

¦ôùåìïäïøåÝï Radius 7285 
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¦ôùåìïäïøåÝa Cascade 7284 ëáé Radius 7285 

¸ õÛóè ôïù áàêïîôï÷ áòéõíïà ôïù ðòïûÞîôï÷
ëáõñ÷ ëáé ïé ðìèòïæïòÝå÷ óøåôéëÀ íå ôèî ôåøîéëÜ
åêùðèòÛôèóè ëáé ôèî åççàèóè âòÝóëïîôáé óôï
åóöôåòéëÞ åêñæùììï ëáé óôèî áòøéëÜ óåìÝäá.
1



Æï ðôùåìïäïøåÝï åÝîáé åêïðìéóíÛîï íå øòïîïíåôòèôÜ çéá
ôèî Ûëðìùóè ôè÷ ìåëÀîè÷. Ã øòïîïíåôòèôÜ÷ áùôÞ÷ íðïòåÝ
îá òùõíéóôåÝ çéá îá áùêÜóåé Ü îá íåéñóåé ôï øòÞîï òïÜ÷
îåòïà óôè ìåëÀîè.

Æï ðôùåìïäïøåÝï óùíðåòéìáíâÀîåé ëìáóéëÀ óàóôèíá
áùôÞíáôè÷ òïÜ÷ îåòïà çéá ôèî ðìÜòöóè ôïù ëùðÛìïù.

ªôé÷ ðåòéóóÞôåòå÷ ïäïîôéáôòéëÛ÷ íïîÀäå÷, è ìåéôïùò-
çÝá ðôùåìïäïøåÝïù Òon/offÓ (áîïéøôÞ/ëìåéóôÞ)
òùõíÝúåôáé áðÞ ôïî äéóôáõÜ çåîéëÞ äéáëÞðôè Òon/off Ó
ðïù âòÝóëåôáé óôèî ëåæáìÜ (ôáíðìÞ) åìÛçøïù Cascade.
ªôé÷ áîåêÀòôèôå÷ óùóëåùÛ÷ ðôùåìïäïøåÝïù, è ìåéôïùò-
çÝá ðôùåìïäïøåÝïù Òon/off Ó åìÛçøåôáé áðÞ ôï äéóôáõÜ
äéáëÞðôè Òon/off Ó ðïù âòÝóëåôáé ðÀîö óôï ëéâñôéï
óùîäÛóåöî óôàìïù (Cascade 7284 íÞîï). 

2

¦ôùåìïäïøåÝa Cascade 7284 ëáé Radius 7285 

ªøåôéëÀ íå ôï ¦ôùåìïäïøåÝï óá÷

¶éëÞîá 1. ¦ôùåìïäïøåÝï Cascade ëáé 
¦ôùåìïäïøåÝï 7284 Radius 7285

∆ΙΑΜOΡΦΩΜΕΝOΣ ΚΡOΥΝOΣ
ΝΕΡOΥ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΥΠΕΛΛOΥ

ΘΕΣΗ
ΚΥΠΕΛΛOΥ

ΚOΥΜΠΙ
ΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΚΥΠΕΛΛOΥ

ΚOΥΜΠΙ ΕΚΠΛΥΣΗΣ
ΛΕΚΑΝΗΣ

ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ
ΠΤΥΕΛO∆OΧΕΙOΥ

ΦΙΛΤΡO ΛΕΚΑΝΗΣ

ΚΡOΥΝOΣ
ΛΕΚΑΝΗΣ
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ºïùíðÝ ¦ìÜòöóè÷ ºùðÛììïù.  ¶ðéôòÛðåé óôï îåòÞ
îá ôòÛêåé íÛóá óôï ëàðåììï. °î ôï ðôùåìïäïøåÝï óá÷
Ûøåé áùôÞíáôï øòïîîïíåôòèôÜ, ðáôÜóôå ôï ëïùíðÝ íÝá
æïòÀ ëáé ôï îåòÞ õá ôòÛêåé çéá ðåòÝðïù ôÛóóåòá
äåùôåòÞìåðôá. °î Ûøåôå ðôùåìïäïøåÝï øåéòïëÝîèôè÷
ìåéôïùòçÝá÷, ôï îåòÞ õá ôòÛøåé Þóï ëòáôÀôå ðáôèíÛîï
ôï ëïùíðÝ. (ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÚÔ‹˜ ÓÂÚÔ‡ ÛÙÔ Î‡ÂÏÏÔ,
·Ó·ÙÚ¤ÍÙÂ  ÛÙË ÛÂÏ›‰· 9).

ºïùíðÝ ÄïÜ÷ Áåòïà çéá ôèî Îëðìùóè ôè÷
¤åëÀîè÷ ¶îåòçïðïéåÝ ôè øòïîéóíÛîè ìåéôïùòçÝá
Ûëðìùóè÷ ôè÷ ìåëÀîè÷. ̧  ìåéôïùòçÝá áùôÜ ðáòÛøåé
îåòÞ çéá ôèî Ûëðìùóè ôè÷ ìåëÀîè÷ ôïù ðôùåìïäïøåÝïù
(ÁÈ· ÙÈ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜ ÚÔ‹˜ ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎÏ˘ÛË ÙË˜
ÏÂÎ¿ÓË˜ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙÂ ÛÙË ÛÂÏ›‰· 7.)

Äàõíéóè ÌòÞîïù Îëðìùóè÷ ¤åëÀîè÷
¦ôùåìïäïøåÝïù. ÄùõíÝúåé ôè äéÀòëåéá ôïù øòÞîïù
òïÜ÷ ôïù îåòïà óôè ìåëÀîè (ÁÈ· ÙÈ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜ ̄ ÚfiÓÔ˘
¤ÎÏ˘ÛË˜ ÙË˜ ÏÂÎ¿ÓË˜ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙÂ ÛÙË ÛÂÏ›‰· 8).

3

¦ôùåìïäïøåÝa Cascade 7284 ëáé Radius 7285 

ÌåéòéóíïÝ ¤åéôïùòçÝá÷ ôïù ¦ôùåìïäïøåÝïù

¶éëÞîá 2. £Ûóåé÷ ºïùíðéñî  Ìåéòéóíïà ¤åéôïùòçÝá÷ 
¦ôùåìïäïøåÝïù

ΚOΥΜΠΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΚΥΠΕΛΛOΥ ΚOΥΜΠΙ ΕΚΠΛΥΣΗΣ

ΛΕΚΑΝΗΣ
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Æï ðôùåìïäïøåÝï óá÷ íðïòåÝ îá åÝîáé åêïðìéóíÛîï íå Ûîá
åðáæéëÞ ðÝîáëá åìÛçøïù. ¡éá ïäèçÝå÷ óøåôéëÀ íå åðáæéëÞ
ðÝîáëá åìÛçøïù ïäïîôéáôòéëÜ÷ ëáòÛëìá÷, áîáôòÛêôå óôï
åçøåéòÝäéï ÃäèçÞ÷ ÌòÜóôè- ÃäïîôéáôòéëÜ÷ ºáòÛëìá
Cascade 1040 (ŒÎ‰ÔÛË A-dec No. 85.2605.00) Ü ÃäèçÞ÷
ÌòÜóôè - ÃäïîôéáôòéëÜ÷ ºáòÛëìá Decade 1011/1021
(ŒÎ‰ÔÛË A-dec No. 85.2635.00).

¡éá ïäèçÝå÷ óøåôéëÀ íå ôïî åðáæéëÞ ðÝîáëá åìÛçøïù
Master Series¨ Cascade áîáôòÛêôå óôï åçøåéòÝäéï
ÃäèçÞ÷ ÌòÜóôè ¶ðáæéëïà ¦Ýîáëá ¶ìÛçøïù Master
Series Cascade, (ŒÎ‰ÔÛË A-dec No. 85.2627.00).

Ã äéóôáõÜ÷ çåîéëÞ÷ äéáëÞðôè÷ on/off (áîïéøôÞ/ëìåéóôÞ)
íðïòåÝ îá âòÝóëåôáé óôï ëéâñôéï óùîäÛóåöî óôàìïù, óôèî
ëåæáìÜ (ôáíðìÞ) åìÛçøïù Ü óôïî åðáæéëÞ ðÝîáëá åìÛçøïù
Master Series. »åôáëéîñîôá÷ ôï äéáëÞðôè óôè õÛóè ON
(áîïéø-ôÞ) ðáòÛøåôáé áÛòá÷ ëáé îåòÞ óôï óàóôèíá.
»åôáëéîÜóôå ôï äéóôáõÜ äéáëÞðôè óôè õÛóè OFF Þôáî è
ïäïîôéáôòéëÜ íïîÀäá äå âòÝóëåôáé ùðÞ åðÝâìåãè ñóôå îá
áðïæåàçïîôáé âìÀâå÷ ðïù íðïòïàî îá ðòïëìèõïàî óå
ðåòÝðôöóè äéáòòïÜ÷ îåòïà.

4

¦ôùåìïäïøåÝa Cascade 7284 ëáé Radius 7285 

¶ðáæéëÞ÷ ¦Ýîáëá÷ ¶ìÛçøïù (¦òïáéòåôéëÞ)

¢éóôáõÜ÷ ¡åîéëÞ÷ ¢éáëÞðôè÷ On/Off 

¶éëÞîá 3. £Ûóåé÷ ¢éóôáõïà÷ ¡åîéëïà ¢éáëÞðôè On/Off 

1 2 3 4

I     MASTER     O
PUSH

®

3

21

0

∆ΙΣΤΑΘΗΣ ∆ΙΑΚOΤΗΣ
ΣΤO ΚΙΒΩΤΙO
ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ ΣΤΥΛOΥ

∆ΙΣΤΑΘΗΣ ∆ΙΑΚOΤΗΣ ΣΤΗΝ
ΚΕΦΑΛΗ (ΤΑΜΠΛO) ΕΛΕΓΧOΥ

∆ΙΣΤΑΘΗΣ ∆ΙΑΚOΤΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΠΑΦΙΚO
ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧOΥ
MASTER SERIES
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¦ôùåìïäïøåÝa Cascade 7284 ëáé Radius 7285 

Æá ðôùåìïäïøåÝá ðïù åÝîáé ðòïóáòíïóíÛîá óôé÷ ïäïîôéáôòéëÛ÷
ëáòÛëìå÷ Cascade Ü Decade ̈ ôè÷ A-dec åÝîáé åæïäéáóíÛîá íå Ûîá
ïòéáëÞ äéáëÞðôè ðôùåìïäïøåÝïù. °ùôÞ÷ ï ïòéáëÞ÷ äéáëÞðôè÷ ðòï-
ìáíâÀîåé åîäåøÞíåîè âìÀâè ôïù íèøáîÜíáôï÷ óôáíáôñîôá÷ ôèî
ïäïîôéáôòéëÜ ëáòÛëìá áíÛóö÷ Þðïôå ôï ðôùåìïäïøåÝï øáíèìñóåé
áðòÞóíåîá ðÀîö áðÞ Ûîá áîôéëåÝíåîï, ð.ø. Þðö÷ ôï ëÀõéóíá
(óëáíðÞ).

¡éá îá äïëéíÀóåôå ôïî ïòéáëÞ äéáëÞðôè ôïù ðôùåìïäïøåÝïù,
áîùãñóôå åìáæòÀ ôï ðôùåìïäïøåÝï ëáé áëïàóôå Ûîá ÒëìéëÓ. Æï
ÒëìéëÓ äåÝøîåé Þôé ï ïòéáëÞ÷ äéáëÞðôè÷ Ûøåé åîåòçïðïéèõåÝ. ¡éá îá
åìÛçêåôå ôè ìåéôïùòçÝá ôïù ïòéáëïà äéáëÞðôè, áòøÝóôå îá øáíèìñ-
îåôå ôèî ïäïîôéáôòéëÜ ëáòÛëìá. ¶îñ è ïäïîôéáôòéëÜ ëáòÛëìá âòÝ-
óëåôáé óå ëÝîèóè, áîáóèëñóôå åìáæòÀ ôï ðôùåìïäïøåÝï. ̧
ëáòÛëìá õá óôáíáôÜóåé ëáé Þìå÷ ïé ìåéôïùòçÝå÷ ôè÷ ïäïîôéáôòéëÜ÷
ëáòÛëìá÷, åëôÞ÷ áðÞ ôè ìåéôïùòçÝá °îàãöóè µÀóè÷ , õá áðåîåò-
çïðïéèõïàî. ̧  ìåéôïùòçÝá °îàãöóè µÀóè÷ ðáòáíÛîåé åîåòçÜ Ûôóé
ñóôå îá íðïòÛóåôå îá óèëñóåôå ôèî ïäïîôéáôòéëÜ ëáòÛëìá ëáé îá
áæáéòÛóåôå ëÀðïéï áîôéëåÝíåîï ðïù ðéÀóôèëå ëÀôö áðÞ ôï ðôùåìï-
äïøåÝï. »åôÀ ôèî áæáÝòåóè ôïù áîôéëåéíÛîïù, Þìå÷ ïé ìåéôïùòçÝå÷
ôè÷ ïäïîôéáôòéëÜ÷ ëáòÛëìá÷ õá åëôåìïàîôáé ëáîïîéëÀ.

™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Î¿ıÂ ËÌ¤Ú·˜, ëÀîôå áðÞðìùóè ôïù áðïøåôåùôéëïà
óöìÜîá çéá îá ëáõáòÝóåôå ôá ùðïìåÝííáôá ðïù óùçëåîôòñîïîôáé
íÛóá óôèî åàëáíðôè óöìÜîöóè áðïøÛôåùóè÷. °î äå çÝîåôáé
ôáëôéëÜ áðÞðìùóè ôïù áðïøåôåùôéëïà óöìÜîá, ôá ùðïìåÝííáôá
íðïòåÝ îá óùóóöòåùôïàî ëáé îá æòÀêïùî ôèî áðïøÛôåùóè ôïù
ðôùåìïäïøåÝïù. ¡éá ôèî áðÞðìùóè ôïù áðïøåôåùôéëïà óöìÜîá,
áîùãñóôå ôèî ïäïîôéáôòéëÜ ëáòÛëìá óôï ùãèìÞôåòï óèíåÝï
áîàãöóÜ÷ ôè÷ ëáé áæÜóôå îá ôòÛêåé ôï îåòÞ óôè ìåëÀîè ðïììÛ÷
æïòÛ÷ ëáé çéá ðïìà ñòá ñóôå îá ôòÛêåé ôï îåòÞ íÛóá áðÞ ôïî
áðïøåôåùôéëÞ óöìÜîá çéá ðåòÝðïù 60 äåùôåòÞìåðôá.

ÃòéáëÞ÷ ¢éáëÞðôè÷ ¦ôùåìïäïøåÝïù

ºáõáòéóíÞ÷ °ðïøÛôåùóè÷ µáòàôèôá÷
(°ðïøåôåùôéëÞ÷ ªöìÜîá÷ Æáù)

¦òïóïøÜ
»èî áäåéÀúåôå ôï æÝìôòï ôïù æÝìôòïù óùçëòÀôèóè÷ óôåòåñî
ìùíÀôöî íÛóá óôï ðôùåìïäïøåÝï óá÷ äéÞôé íðïòåÝ îá æòÀêåé ï
áðïøåôåùôéëÞ÷ óöìÜîá÷ ôïù ðôùåìïäïøåÝïù.
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¦ôùåìïäïøåÝa Cascade 7284 ëáé Radius 7285 

Æï ðôùåìïäïøåÝï åÝîáé óøåäéáóíÛîï çéá îá åðéäÛøåôáé
çòÜçïòï ëáé åàëïìï ëáõáòéóíÞ. Ãé äéáíïòæöíÛîïé ëòïùîïÝ
ëáé è ìåÝá åðéæÀîåéá ôïù ðåòéâìÜíáôï÷ ôïù ðôùåìïäïøåÝïù
äéåùëïìàîïùî Ûîáî ðìèòÛóôåòï ëáõáòéóíÞ. ºáôÀ ôïî ëáõá-
òéóíÞ, íèî áæáéòåÝôå ôïäéáíïòæöíÛîï ëòïùîÞ îåòïà çéá ôèî
ðìÜòöóè ôïù ëùðÛììïù (‰Â›ÙÂ ∂ÈÎfiÓ· 4) ¶ðÝóè÷, îá õùíÀóôå
îá áäåéÀúåôå ëáé îá ëáõáòÝúåôå ôï æÝìôòï ôè÷ ìåëÀîè÷.

ºáõáòéóíÞ÷ ¦ôùåìïäïøåÝïù

∆ΙΑΜOΡΦΩΜΕΝOΣ
ΚΡOΥΝOΣ ΝΕΡOΥ

ΦΙΛΤΡO ΛΕΚΑΝΗΣ
ΠΤΥΕΛO∆OΧΕΙOΥ

¶éëÞîá 4.  ºáõáòéóíÞ÷ ¦ôùåìïäïøåÝïù

¦òïóïøÜ
ºáõáòÝóôå ôï ðôùåìïäïøåÝï íå ôï äéáíïòæöíÛîï ëòïùîÞ îåòïà
ðìÜòöóè÷ ëùðÛìïù óôè õÛóè ôïù. °ùôÞ õá âïèõÜóåé ñóôå îá íè
ðòïëìèõïàî åîäåøÞíåîå÷ úèíéÛ÷ óôï íèøÀîèíá áðÞ ôá äéáìàíáôá
ëáõáòéóíïà ëáé òàðáîóè ôïù îåòïà ðïù ôòÛøåé óôï ëàðåììï.

¦òïóïøÜ
»èî áäåéÀúåôå ôï æÝìôòï ôè÷ ìåëÀîè÷ íÛóá óôï ðôùåìïäïøåÝï
óá÷ äéÞôé íðïòåÝ îá æòÀêåé ï áðïøåôåùôéëÞ÷ óöìÜîá÷ ôïù
ðôùåìïäïøåÝïù.

¦òïóïøÜ
»åôÀ ôïî ëáõáòéóíÞ, åðáîáôïðïõåôåÝôå ðÀîôá ôï æÝìôòï
ìåëÀîè÷ óôèî áðïøÛôåùóè ôè÷ ìåëÀîè÷ ôïù ðôùåìïäïøåÝïù
ñóôå ôá ùðïìåÝííáôá îá íè æòÀêïùî ôïî áðïøåôåùôéëÞ óöìÜîá.
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¦ôùåìïäïøåÝa Cascade 7284 ëáé Radius 7285 

¡éá, óùîéóôñíåîå÷ ïäèçÝå÷ áóèãÝá÷ áîáôòÛêôå óôï
åçøåéòÝäéÞ óá÷ ÃäèçÞ÷ ÌòÜóôè- °óèãÝá
Ãäïîôéáôòéëñî »èøáîèíÀôöî, ŒÎ‰ÔÛË A-dec No.
85.0696.00.

¸ òïÜ ôïù îåòïà çéá ôèî Ûëðìùóè ôè÷ ìåëÀîè÷ ëáé è
äéÀòëåéá ôïù øòÞîïù áùôÜ÷ ëáõïòÝúïîôáé åê åòçïóôá-
óÝïù. Ãé óùîõÜëå÷ îåòïà óôèî ðåòéïøÜ óá÷ íðïòåÝ îá
áðáéôÜóïùî íéá áììáçÜ áùôñî ôöî òùõíÝóåöî.

¸ õÛóè òàõíéóè÷ òïÜ÷ îåòïà çéá ôèî Ûëðìùóè ôè÷
ìåëÀîè÷ âòÝóëåôáé íÛóá óôï ëéâñôéï óùîäÛóåöî
óôàìïù Ü ëÀôö áðÞ ôè ìåëÀîè ôïù ðôùåìïäïøåÝïù
(‰Â›ÙÂ ∂ÈÎfiÓ· 5). ¡éá îá áæáéòÛóåôå ôï ðìåùòéëÞ
ëÀìùííá áðÞ ôï ëéâñôéï óùîäÛóåöî óôàìïù (Cascade
7284 ÌfiÓÔ), âÀìôå ôá äÀøôùìÀ óá÷ ëÀôö áðÞ ôï
øáíèìÞôåòï Àëòï ôïù ëáìàííáôï÷ ëáé ôòáâÜêôå ôï
ðìåùòéëÞ ëÀìùííá ðòï÷ ôá Ûêö ëáé ðòï÷ ôá ëÀôö. °î
äéáõÛôåôå ôï ¦ôùåìïäïøåÝï Radius 7285, êåâéäñóôå
ôïî ëïøìÝá ëáé ëáôåâÀóôå ôï ëÀìùííá.

Äàõíéóè Îëðìùóè÷ ¤åëÀîè÷

ÃäèçÝå÷ ¼òïîôÝäá÷

Äàõíéóè ÄïÜ÷ Áåòïà çéá ôèî Îëðìùóè ôè÷ ¤åëÀîè÷

¶éëÞîá  5. Äàõíéóè ÄïÜ÷ Áåòïà Îëðìùóè÷ ôè÷ ¤åëÀîè÷

ΡΥΘΜΙΣΗ
ΕΚΠΛΗΣΗΣ

ΛΕΚΑΝΗΣ

ΣΤΙΓΜΑ
ΕΝ∆ΕΙΞΗΣ

ΠΛΕΥΡΙΚO
ΚΑΛΥΜΜΑ ΤOΥ
ΚΙΒΩΤΙOΥ
ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ
ΣΤΥΛOΥ
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¦ôùåìïäïøåÝa Cascade 7284 ëáé Radius 7285 

¶îôïðÝóôå ôè õÛóè ôè÷ òàõíéóè÷ òïÜ÷ îåòïà çéá ôèî
Ûëðìùóè ôè÷ ìåëÀîè÷ (‰Â›ÙÂ ∂ÈÎfiÓ· 5). ¦áòáôèòÜóôå ôè õÛóè
ôïù óôÝçíáôï÷ Ûîäåéêè÷ ôï ïðïÝï äåÝøîåé ôèî ôòÛøïùóá
òàõíéóè åìÛçøïù òïÜ÷.

ÌòèóéíïðïéÜóôå Ûîá ëìåéäÝ òàõíéóè÷ Ü Ûîá åêáçöîéëÞ
ëìåéäÝ 1/8 éîôóñî. ¡éá îá áùêÜóåôå ôèî ôáøàôèôá òïÜ÷
çùòÝóôå ôï ëìåéäÝ òàõíéóè÷ äåêéÞóôòïæá ëáé
áòéóôåòÞóôòïæá çéá îá ôè íåéñóåôå.

¶ìÛçêôå ôèî ôáøàôèôá òïÜ÷ ðéÛúïîôá÷ ôï ëïùíðÝ òïÜ÷ îåòïà
çéá ôèî Ûëðìùóè ôè÷ ìåëÀîè÷. °æïà ïìïëìèòöõåÝ è òàõíéóè,
åðáîáôïðïõåôÜóôå ôï ëÀìùííá.

¡éá îá áììÀêåôå ôè äéÀòëåéá øòÞîïù òïÜ÷ çéá ôèî Ûëðìùóè
ôè÷ ìåëÀîè÷, åîôïðÝóôå ôïî ëïøìÝá òàõíéóè÷ øòÞîïù (¢Â›ÙÂ
∂ÈÎfiÓ· 6). ÌòèóéíïðïéÜóôå Ûîá ëìåéäÝ òàõíéóè÷ Ü Ûîá
åêáçöîéëÞ ëìåéäÝ 1/8 éîôóñî. ¡ùòÝóôå ôï ëìåéäÝ òàõíéóè÷
äåêéÞóôòïæá (Þðö÷ æáÝîåôáé áðÞ ëÀôö) çéá îá áùêÜóåôå ôè
äéÀòëåéá øòÞîïù òïÜ÷ ôïù îåòïà çéá ôèî Ûëðìùóè ôè÷
ìåëÀîè÷ Ü áòéóôåòÞóôòïæá çéá îá ôè íåéñóåôå. ¶ìÛçêôå ôè
äéÀòëåéá øòÞîïù òïÜ÷ ëáé òùõíÝóôå Ûö÷ Þôïù ëáôáóôåÝ
éëáîïðïéèôéëÜ.

¶éëÞîá 6. Äàõíéóè ÌòÞîïù Îëðìùóè÷ ¤åëÀîè÷

ΚOΧΛΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
(ΒρÝσκεται στο κÀτω µÛρος)

Äàõíéóè ÌòÞîïù Îëðìùóè÷ ôè÷ ¤åëÀîè÷
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¦ôùåìïäïøåÝa Cascade 7284 ëáé Radius 7285 

°ùôÞíáôè Ü ÌåéòïëÝîèôè ¦ìÜòöóè ºùðÛììïù.

¸ áùôÞíáôè òïÜ îåòïà çéá ôèî ðìÜòöóè ôïù ëùðÛììïù
ëáõïòÝúåôáé åê åòçïóôáóÝïù. °î Ûøåôå åðéìÛêåé Ûîá
øåéòïëÝîèôï óàóôèíá ðìÜòöóè÷ ëùðÛììïù, è òïÜ îåòïà
ëáõïòÝúåôáé ëáôÀ ôè äéÀòëåéá ôè÷ åçëáôÀóôáóè÷ çéá îá
áðïæåàçåôáé ôï ðéôóÝìéóíá ôïù îåòïà. ºáé óôé÷ äàï
ðåòéðôñóåé÷, è ðïóÞôèôá îåòïà ðïù ôòÛøåé íÛóá óôï
ëàðåììï íðïòåÝ îá áììáøõåÝ.

°î øòåéÀúåôáé îá çÝîåé ëÀðïéá òàõíéóè ôÞóï óôï øåéòï-
ëÝîèôï Þóï ëáé óôï áùôÞíáôï óàóôèíá òïÜ÷ îåòïà çéá ôèî
ðìÜòöóè ôïù ëùðÛììïù, áæáéòÛóôå ôï ðìåùòéëÞ ëÀìùííá
áðÞ ôï ëéâñôéï óùîäÛóåöî óôàìïù (¶Ù˘ÂÏÔ‰Ô¯Â›Ô Cas-
cade 7284) âÀìôå ôá äÀøôùìÀ óá÷ ëÀôö áðÞ ôè øáíèìÞôåòï
Àëòï ôïù ëáìàííáôï÷ ëáé ôòáâÜêôå ôï ðìåùòéëÞ ëÀìùííá
ðòï÷ ôá Ûêö ëáé ðòï÷ ôá ëÀôö (‰Â›ÙÂ ÙËÓ ∂ÈÎfiÓ· 5 ÛÙË
ÛÂÏ›‰· 7). °î äéáõÛôåôå ôï ¦ôùåìïäïøåÝï Radius 7285,
êåâéäñóôå ôïî ëïøìÝá ëáé ëáôåâÀóôå ôï ëÀìùííá.

¶éëÞîá 7. Äàõíéóè ÄïÜ÷ çéá ôèî ¦ìÜòöóè ôïù ºùðÛììïù

ΡΥΘΜΙΣΗ
ΡOΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΛΗΡΩΣΗ ΤOΥ

ΚΥΠΕΛΛOΥ

Äàõíéóè ¦ìÜòöóè÷ ºùðÛììïù

ΣΤΙΓΜΑ
ΕΝ∆ΕΙΞΗΣ
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¶îôïðÝóôå ôè òàõíéóè òïÜ÷ îåòïà çéá ôèî ðìÜòöóè ôïù
ëùðÛììïù (‰Â›ÙÂ ∂ÈÎfiÓ· 7).  ¦áòáôèòÜóôå ôè õÛóè ôïù
óôÝçíáôï÷ Ûîäåéêè÷ ôï ïðïÝï äåÝøîåé ôèî ôòÛøïùóá òàõíéóè
åìÛçøïù òïÜ÷. ÌòèóéíïðïéÜóôå Ûîá ëìåéäÝ òàõíéóè÷ Ü Ûîá
åêáçöîéëÞ ëìåéäÝ 1/8-éîôóñî. ¡éá îá áùêÜóåôå ôèî
ôáøàôèôá òïÜ÷ çùòÝóôå ôï ëìåéäÝ òàõíéóè÷ äåêéÞóôòïæá ëáé
áòéóôåòÞóôòïæá çéá îá ôè íåéñóåôå. ¶ìÛçêôå ôè òïÜ îåòïà
çéá ôèî ðìÜòöóè ôïù ëùðÛììïù. °æïà ïìïëìèòöõåÝ è
òàõíéóè åðáîáôïðïõåôÜóôå ôï ëÀìùííá.

Ãé øåéòïëÝîèôå÷ âáìâÝäå÷ åìÛçøïù ðáòïøÜ÷ áÛòï÷ ëáé
îåòïà, ôá æÝìôòá ëáé ïé òùõíéóôÜòå÷, ëáõñ÷ ëáé ïé Ûêïäïé
áîáòòÞæèóè÷ Ü áðïøÛôåùóè÷, åÝîáé ôïðïõåôèíÛîïé óôï
ëéâñôéï óùîäÛóåöî ðïù åÝîáé ðòïóáòíïóíÛîï óôï äÀðåäï
Ü óôïî ôïÝøï ðÀîö áðÞ ôï ëåîôòéëÞ óàóôèíá ùäòåàóåö÷
ëáé áðïøåôåàóåö÷. ∞Ó ¤¯ÂÙÂ ¤Ó· ¶Ù˘ÂÏÔ‰Ô¯Â›Ô Cascade
7284, ëÀðïéïé äéáëÞðôå÷ åìÛçøïù âòÝóëïîôáé íÛóá óôï
ëéâñôéï óùîäÛóåöî óôàìïù óôï ðìÀé ôè÷ ïäïîôéáôòéëÜ÷
ëáòÛëìá÷.

°îáôòÛêôå óôï åçøåéòÝäéï ÃäèçÞ÷ ÌòÜóôè - ºéâñôéá
ªùîäÛóåöî ¢áðÛäïù (ŒÎ‰ÔÛË No. 85.2611.00)  çéá íéá
ïìïëìèòöíÛîè ðìèòïæÞòèóè óøåôéëÀ íå ôï ëéâñôéï
óùîäÛóåöî äáðÛäïù.
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¦ôùåìïäïøåÝa Cascade 7284 ëáé Radius 7285 

ºáõáòéóíÞ÷ °ðïøåôåùôéëïà óöìÜîá Æáù................ÛÂÏ›‰· 5
ºáõáòéóíÞ÷ ¦ôùåìïäïøåÝïù.....................................ÛÂÏ›‰· 6
ÃäèçÝå÷ ¼òïîôÝäá÷

ÃäèçÞ÷ ÌòÜóôè °óèãÝá÷ »èøáîÜíáôï÷......85.0696.00
°îôáììáëôéëÀ

ÃäèçÞ÷ ÌòÜóôè
°îôáììáëôéëñî ªùîôÜòèóè÷.......................85.2634.00

¦áòïøÛ÷ Äåàíáôï÷
ÃäèçÞ÷ ºáôÞøïù KéâöôÝïù ¢áðÛäïù............85.2611.00

¤åéôïùòçÝå÷ ¶ðáæéëïà ¦Ýîáëá ¶ìÛçøïù
ÃäèçÞ÷ ÌòÜóôè
ÃäïîôéáôòéëÜ ºáòÛëìá Cascade 1040 ......85.2605.00
ÃäèçÞ÷ ÌòÜóôè
ÃäïîôéáôòéëÜ ºáòÛëìá Decade 1011/1021 85.2635.00
ÃäèçÞ÷ ÌòÜóôè ¶ðáæéëÞ÷ ¦Ýîáëá÷ 
¶ìÛçøïù Cascade Master Series ...................85.2627.00

Äàõíéóè ÄïÜ÷ Áåòïà çéá ôèî Îëðìùóè 
ôè÷ ¤åëÀîè÷.........................................................ÛÂÏ›‰· 7

Äàõíéóè ÄïÜ÷ Áåòïà çéá ôèî ¦ìÜòöóè 
ôïù ºùðÛììïù......................................................ÛÂÏ›‰· 9

ÌåéòéóíïÝ ¶ìÛçøïù ¦áòïøñî
ÃäèçÞ÷ ÌòÜóôè çéá
ºéâñôéá ªùîäÛóåöî ¢áðÛäïù ....................85.2611.00

¶ìÀøéóôå÷ áðáéôÜóåé÷ óùîôÜòèóè÷ áÛòá, îåòïà ëáé
áîáòòÞæèóè÷ çéá ôè óöóôÜ ìåéôïùòçÝá ôè÷ íïîÀäá÷.
°Ûòá: 2,50 cfm (70,80 l/min) óå 80 psi (551 kPa).
ÁåòÞ: 1,50 gpm (5,68 l/min) óå 40 psi (276 kPa).
ºåîÞ áÛòï÷: 12 cfm (339,84 l/min) óå 8 in. (27 kPa) Hg.

»Ûçéóôï âÀòï÷ ôïù 7284: 160 lbs (72,58 kg).
»Ûçéóôè òïðÜ óôï óèíåÝï óôÜòéêè÷ âòáøÝïîá ôïù 7284 ðïù

äèíéïùòçåÝôáé áðÞ ôï áùôÞîïíï íèøÀîèíá åÝîáé 339 Á¯m
ëáôÀ íÜëï÷ ôïù Àêïîá ôïù ëéâöôÝïù óùîäÛóåöî óôàìïù.

»Ûçéóôï âÀòï÷ ôïù 7285: 50 lbs (22,68 kg).
»Ûçéóôè òïðÜ óôï óèíåÝï óôÜòéêè÷ âòáøÝïîá ôïù 7285 ðïù

äèíéïùòçåÝôáé áðÞ ôï áùôÞîïíï íèøÀîèíá åÝîáé 339 Á¯m
ëáôÀ íÜëï÷ ôïù Àêïîá ôïù ëéâöôÝïù óùîäÛóåöî óôàìïù.

Ãé ðòïäéáçòáæÛ÷ ùðÞëåéîôáé óå áììáçÜ øöòÝ÷
ðòïåéäïðïÝèóè.

ªùîôÜòèóè

ÄùõíÝóåé÷ ëáé ¦òïäéáçòáæÛ÷
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Σύμβολο Περιγραφή

Αναγνωρισμένο από την Underwriters Laboratories Inc. σχετικά με κινδύνους ηλεκτροπληξίας, φωτιάς και 
μηχανικούς κινδύνους, μόνο σύμφωνα με την προδιαγραφή UL 60601-1 (2601-1) και σε συμφωνία κοινής 
αναγνώρισης με την προδιαγραφή CAN/CSA C22.2, Αρ. 601.1.

Ταξινομημένο από την Underwriters Laboratories Inc. σχετικά με κινδύνους ηλεκτροπληξίας, φωτιάς και 
μηχανικούς κινδύνους, μόνο σύμφωνα με την προδιαγραφή UL 60601-1 (2601-1) και σε συμφωνία κοινής 
αναγνώρισης με την προδιαγραφή CAN/CSA C22.2, Αρ. 601.1.

Ταξινομημένο από την UL στα πρότυπα ασφαλείας UL 61010A-1, BS EN 61010-2-010 και στα Καναδικά 
(CAN/CSA C22.2, Αρ. 1010,1-92) πρότυπα ασφαλείας.

Συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Οδηγίες της ΕΕ (αναφερθείτε στη Δήλωση Συμμόρφωσης).

Προστατευτική γείωση.

Λειτουργική γείωση.

Προσοχή, συμβουλευτείτε τα συνοδευτικά έντυπα. Δεν περιλαμβάνει εξαρτήματα επισκευάσιμα από το χρήστη. 
Προσοχή, ηλεκτρική τάση. Η αφαίρεση του καλύμματος επιτρέπεται μόνο από αδειούχο ηλεκτρολόγο.

Εξάρτημα τάξης B.

Εξοπλισμός τάξης II.

Προσοχή: Οι μεταλλικές επιφάνειες μπορεί να είναι καυτές κατά τη διάρκεια του κύκλου αποξήρανσης και κατόπιν.

Τύπος / Κατάσταση

Τύποι προστασίας από 
ηλεκτροπληξία

Βαθμός προστασίας από 
ηλεκτροπληξία

Βαθμός προστασίας κατά 
εισχώρησης νερού

Τύπος λειτουργίας

Εύφλεκτα αέρια:

Ταξινόμηση

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΑΞΗΣ I: Ιατρικές πολυθρόνες, ιατρικά φωτιστικά και τροφοδοτικά
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΑΞΗΣ II: Συστήματα παροχής προσαρμοσμένα σε πολυθρόνα, τοίχο και τροχήλατο

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΤΑΞΗΣ Β: Μόνο συστήματα παροχής

ΣΥΝΗΘΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Όλα τα προϊόντα

ΣΥΝΕΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Όλα τα μοντέλα εκτός από τις οδοντιατρικές πολυθρόνες
ΣΥΝΕΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗ ΦΟΡΤΩΣΗ: Οδοντιατρικές πολυθρόνες - 
5 % κύκλος λειτουργίας

Δεν είναι κατάλληλο για χρήση παρουσία εύφλεκτων αναισθητικών αναμειγμένων με αέρα, 
οξυγόνο, ή νιτρώδες οξύ, όπου η συγκέντρωση αυτών των αερίων μπορεί να αυξηθεί 
(κλειστός χώρος).

Αναγνώριση συμβόλων

Ταξινόμηση εξοπλισμού (EN 60601-1)

Agency Greek.indd   1Agency Greek.indd   1 1/23/2006   4:58:01 PM1/23/2006   4:58:01 PM



Τύπος Προδιαγραφή

Τάση (Volt) 100/110-120/220-240 VAC

Συχνότητα 50-60 Hz

Ηλεκτρική 
τάση

Όπως έχει διαμορφωθεί και καθοριστεί στο εγχειρίδιο εξοπλισμού (προϊόντα τάξης 15 Α ή μεγαλύτερης απαιτούν 
αποκλειστικό κύκλωμα, καθορισμένο στον πίνακα διανομής).

Ηλεκτρική αποτίμηση

Θερμοκρασία / υγρασία Προδιαγραφή

Θερμοκρασία κατά την 
αποθήκευση / μεταφορά:

-40 °C έως 70 °C - Σχετική υγρασία: 80 % για θερμοκρασία έως 31 °C, μειούμενη 
γραμμικά στο 50 % σε θερμοκρασία 40 °C.

Θερμοκρασία λειτουργίας: 10 °C έως 40 °C - Σχετική υγρασία: 80 % για θερμοκρασία έως 31 °C, μειούμενη  
γραμμικά στο 50 % σε θερμοκρασία 40 °C.

Εσωτερική χρήση: Υψόμετρο έως 2.000 μέτρα, κατηγορία εγκατάστασης II, βαθμός μόλυνσης 2.
(μόνο UL 61010A-1 και CAN/CSA C22.2, Αρ. 1010.1-92)

Προδιαγραφές περιβάλλοντος
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