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Austin House, 11 Liberty Way, Attleborough Fields,
Nuneaton, Warwickshire, England CV116RZ
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ΧΡOΝOΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

°Á°¡Á. °Ë¥. °Ä¹£»OË
£Ûóè °àêïîôï÷ °òéõíïà
• óôï ëÀôö íÛòï÷ ôïù ðåòéâìÜíáôï÷ ôïù ôòïøèìÀôïù.
¡éá ðìèòïæïòÝå÷ óøåôéëÀ íå ôè óùîôÜòèóè åðéëïéîöîÜóôå
íå ôïî åçëåëòéíÛîï áîôéðòÞóöðï ôè÷ A-dec.

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.

Όλα τα ονόματα προϊόντων που χρησιμοποιούνται σ’ αυτό το κείμενο
αποτελούν εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα κατατεθέντα των
αντιστοίχων κατόχων τους.
Εκτυπώθηκε στις Η.Π.Α. • Copyright © 2006 •
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος
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¸ õÛóè ôïù áàêïîôï÷ áòéõíïà ôïù ðòïûÞîôï÷
ëáõñ÷ ëáé ïé ðìèòïæïòÝå÷ óøåôéëÀ íå ôèî ôåøîéëÜ
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¤¶¹ÆÃËÄ¡¹°
¦åòÝ ôïù ÆòïøÜìáôïù Decade
Æï íïîôÛìï Decade 2561 Ü ôï ÆòïøÜìáôï 2562 ðïù
áçïòÀóáôå åÝîáé äïíèíÛîï çàòö áðÞ ôï óàóôèíá åìÛçøïù
øåéòïìáâñî Century Plus¨ ôè÷ A-dec. Æï óàóôèíá ðáòÛøåé
áùôÞíáôï Ûìåçøï çéá ëÀõå øåéòïìáâÜ. ¸ øåéòïìáâÜ
ðáòáíÛîåé áäòáîÜ÷ ëáé äåî íðïòåÝ îá ìåéôïùòçÜóåé, ðòéî
ôèî Àòóè ôè÷ áðÞ ôè âÀóè ùðïäïøÜ÷. »Þìé÷ óèëñóåôå ôè
øåéòïìáâÜ áðÞ ôè âÀóè ùðïäïøÜ÷ áùôÜ åîåòçïðïéåÝôáé
áùôÞíáôá, ëáé ìåéôïùòçåÝ åæÞóïî ðéÛúåôå ôï äÝóëï
ðïäÞðìèëôòïù.
»å åêáÝòåóè ôï íáîÞíåôòï ëéîèôÜòéïù áÛòï÷, Þìá ôá
ëïùíðéÀ åìÛçøïù ëáé ôá Þòçáîá Ûîäåéêè÷ åÝîáé
ôïðïõôèíÛîá óôá ðìåùòéëÀ ôíÜíáôá ëáé óôï ëÀôö
ðìáÝóéï ôè÷ íïîÀäá÷ (unit).
¦áòÛøïîôáé ëìåéäéÀ òàõíéóè÷ (‰Â›ÙÂ ∂ÈÎfiÓ· 1) çéá ôé÷
òùõíÝóåé÷ åîóöíáôöíÛîöî äéáëïðôñî åìÛçøïù. °î ðïôÛ
øÀóåôå ôá ëìåéäéÀ òàõíéóè÷ Ü äåî êÛòåôå ðïù ôá Ûøåôå
âÀìåé, íðïòåÝôå îá øòèóéíïðïéÜóåôå Ûîá åêÀçöîï
ëìåéäÝ 1/8Ó. »ðïòåÝôå åðÝóè÷ îá ðáòáççåÝìåôå
åðéðòÞóõåôá ëìåéäéÀ áðÞ ôïî åêïùóéïäïôèíÛîï
áîôéðòÞóöðï ôè÷ A-dec.

1
2
3
4

1
TER

MAS

0

ΚΛΕΙ∆ΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

¶éëÞîá 1. ºìéâáîéúÞíåîá ºìåéäéÀ Äàõíéóè÷

2
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ÌåéòéóôÜòéá ÌåéòïìáâÜ÷
ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥ ΑΕΡΑ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΠΡΟΒΟΛΕΑ (προαιρετικÞ)

ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ
ΑΕΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

1
2
3
4

1
TER

MAS

0

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΡΟΗΣ
ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ
ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΑΕΡΑ
I
MASTER
O

∆ΙΣΤΑΘΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ
∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ
ΘΗΚΕΣ
ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ

¶éëÞîá 2. ÌåéòéóôÜòéá ÌåéòïìáâÜ÷

¢éóôáõÜ÷ ¡åîéëÞ÷ ¢éáëÞðôè÷ ON/OFF
I
MASTER
O

¢éóôáõÜ÷ ¡åîéëÞ÷ ¢éáëÞðôè÷ ON/OFF.
ºìåÝîåé ëáé áîïÝçåé ôïî áÛòá, ôï îåòÞ, ëáé
ôèî èìåëôòéëÜ éóøà óôï óàóôèíá åìÛçøïù.

ª¸»¶¹¿ª¸
Ã ¢¹ªÆ°£¸ª ¡¶Á¹ºÃª ¢¹°ºÃ¦Æ¸ª ðòÛðåé îá
åÝîáé ëìåéóôÞ÷ (õÛóè ÃFF [Ã]) Þôáî äåî ôïî
øòèóéíïðïéåÝôå.
°ùôÞ õá áðïôòÛãåé ôèî ðéõáîÞôèôá úèíéÀ÷ áðÞ îåòÞ óå
ðåòÝðôöóè ðïù óùíâåÝ ëÀðïéá äéáòòïÜ Þôáî äå
âòÝóëåóôå ëïîôÀ óôï óàóôèíá.
Ùôáî ëìåÝîåôå óôï óàóôèíá (õÛóè ÃFF) õá áðïôòÛãåôå
åðÝóè÷ ôèî ðéõáîÞôèôá áùôïåîåòçïðïÝèóè÷ ëáé ôè
úèíéÀ ôöî åêáòôèíÀôöî ôïù åìåëôòéëïà óùóôÜíáôï÷.
3
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»áîÞíåôòï °Ûòá ºÝîèóè÷
Æï íáîÞíåôòï ôïù ëéîèôèòÝïù áÛòá (‰Â›ÙÂ ∂ÈÎfiÓ· 3)
äåÝøîåé óå psi ëáé kg/cm2 ôèî ðÝåóè ðïù ðáòÛøåôáé ðòï÷
ôèî åîåòçÞ øåéòïìáâÜ (·Ó·ÊÂÚıÂ›ÙÂ ÛÙË ÛÂÏ›‰· 6).

1
2
3
4

1
ER

MAST

0

ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ
ΑΕΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

¶éëÞîá 3. »áîÞíåôòï °Ûòá ºÝîèóè÷

Îêïäï÷ Áåòïà »å ÄùõíéóôÜ ÄïÜ÷
¸ Ûêïäï÷ îåòïà íå ôï ëïùíðÝ Ûìåçøïù òïÜ÷ (‰Â›ÙÂ
∂ÈÎfiÓ· 4) ðáòÛøåé îåòÞ çéá ùäòïëïììïåéäÜ óöìÜîöóè.
¸ Ûêïäï÷ äÛøåôáé äéáëÞðôè åìÛçøïù òïÜ÷ ôáøåÝá÷
áðïóàîäåóè÷ (QD). ¸ òïÜ åìÛçøåôáé áðÞ Ûîá ëïùíðÝ
ðÀîö óôïî Ýäéï ôï íèøáîéóíÞ ôáøåÝá÷ áðïóàîäåóè÷
(QD). ¡éá îá áùêèõåÝ è òïÜ, çùòÝóôå ôï ëïùíðÝ
áòéóôåòÞóôòïæá. ¡éá îá íåéöõåÝ è òïÜ çùòÝóôå ôï
ëïùíðÝ äåêéÞóôòïæá.

ΚΟΥΜΠΙ
ΤΑΧΕΙΑ ΑΠΟΣΥΝ∆ΕΣΗΣ (QD)
ΕΞΟ∆ΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΤΑΧΕΙΑ ΑΠΟΣΥΝ∆ΕΣΗΣ (QD)
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΡΟΗΣ

¶éëÞîá 4. Îêïäï÷ Áåòïà »å ÄùõíéáóôÜ ÄïÜ÷

4
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ÆòïøÜìáôï ¹áôòïà Decade 2561/2562

¦ïäÞðìèëôòï
Æï ðïäÞðìèëôòï òùõíÝúåé ôïî áÛòá ëÝîèóè÷ çéá îá
åîåòçïðïéÜóåé ôè øåéòïìáâÜ, ëáé ðáòÛøåé Ûîá óÜíá
áÛòá ðïù åîåòçïðïéåÝ ôïî ãùëôéëÞ áÛòá ëáé ôè òïÜ ôïù
îåòïà. Æï ðïäÞðìèëôòï ìåéôïùòçåÝ íå åìáæòÀ ðÝåóè ôïù
ðïäéïà óå ïðïéïäÜðïôå íÛòï÷ ôïù äÝóëïù åìÛçøïù.
Æï ðïäÞðìèëôòï åÝîáé åæïäéáóíÛîï íå Ûîá äéóôáõÜ
äéáëÞðôè ùçòÞ /óôåçîÞ (wet/dry) ëáé ðòïáéòåôéëÀ íå Ûîá
ëïùíðÝ åëôÞêåùóè÷ òéîéóíÀôöî (‰Â›ÙÂ ∂ÈÎfiÓ· 5).
∆ΙΣΚΟΣ ΠΟ∆ΟΠΛΗΚΤΡΟΥ

ΟΥΜΠΙ
ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ
ΡΙΝΙΣΜΑΤΩΝ
(ΠροαιρετικÞ)

ΜΠΛΕ ΣΤΙΓΜΑ

∆ΙΣΤΑΘΗΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΥΓΡΟ/ΞΗΡΟ

¶éëÞîá 5. ¦ïäÞðìèëôòï

¢éóôáõÜ÷ äéáëÞðôè÷ ùçòÞ/êèòÞ. ªá÷ åðéôòÛðåé îá
óâÜîåôå ôï ãùëôéëÞ îåòÞ ðòï÷ ôè øåéòïìáâÜ øöòÝ÷ îá
íåôáëéîåÝôå ôá øÛòéá óá÷ áðÞ ôè óôïíáôéëÜ ëïéìÞôèôá.
»å ôï ðÞäé óá÷ áðïíáëòàîåôå ôï äéóôáõÜ äéáëÞðôè ðòï÷
ôï íðìå óôÝçíá çéá îá ëìåÝóåôå ôï ãùëôéëÞ îåòÞ (ÃFF).
»åôáëéîÜóôå ôï äéóôáõÜ äéáëÞðôè ðòï÷ ôï íðìå óôÝçíá
çéá îá áîïÝêåôå ôï ãùëôéëÞ îåòÞ (ÃÁ).
ºïùíðÝ ¶ëôÞêåùóè÷ ÄéîéóíÀôöî. °ðïóôÛììåé íÝá
òïÜ áÛòá äéá íÛóïù ôè÷ øåéòïìáâÜ÷ Þôáî äå ìåéôïùòçåÝ.

5
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ÆòïøÜìáôï ¹áôòïà Decade 2561/2562

ÄùõíéóôÛ÷ ¦Ýåóè÷ ºéîèôÜòéïù °Ûòá
Ãé òùõíéóôÛ÷ ëéîèôèòÝïù áÛòá (‰Â›ÙÂ ∂ÈÎfiÓ· 6)
øòèóéíïðïéïàîôáé çéá îá òùõíÝúïùî ôèî ðÝåóè
ðïù ðáòÛøåôáé ðòï÷ ôèî åîåòçÞ øåéòïìáâÜ.
ÄùõíÝóôå ôèî ðÝåóè ëéîèôÜòéïù áÛòï÷ øåéòïìáâÜ÷ óàíæöîá
íå ôé÷ ðòïäéáçòáæÛ÷ ôïù ëáôáóëåùáóôÜ óøåôéëÀ íå ôè
äùîáíéëÜ ðÝåóè ëéîèôÜòéïù áÛòï÷. ∞Ó·ÊÂÚıÂ›ÙÂ ÛÙÔ
¤ÁÁÚ·ÊÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ·Ú¤¯ÂÙÂ ÌÂ ÙË ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹ ÁÈ· ÙÈ˜
ÚÔ‰È·ÁÚ·Ê¤˜ ÂÚ› ‰˘Ó·ÌÈÎ‹˜ ›ÂÛË ·¤Ú· Î›ÓËÛË˜.
£· ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ›ÙÂ ¤Ó· ÂÍ¿ÁˆÓÔ ÎÏÂÈ‰› 3 mm ÁÈ· Ó·
‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÛÂÙÂ ·˘Ù‹ ÙË Ú‡ıÌÈÛË.

1. ¶çëáôáóôÜóôå íÝá æòÛúá óôè øåéòïìáâÜ.
2. ¶îôïðÝóôå ôï íáîÞíåôòï áÛòá óôï åíðòÞóõéï ôíÜíá ôè÷
ëåæáìÜ÷ òàõíéóè÷ (‰Â›ÙÂ ∂ÈÎfiÓ· 3 ÛÙË ÛÂÏ›‰· 4).
3. ºìåÝóôå ôï äéóôáõÜ äéáëÞðôè ôïù ðïäÞðìèëôòïù (õÛóè
ÃFF) (‰Â›ÙÂ ∂ÈÎfiÓ· 4 ÛÙË ÛÂÏ›‰· 5) áðïíáëòàîïîôÀ÷
ôïî ·fi ÙÔ ÌÏÂ ÛÙ›ÁÌ·.
4. ¡ùòÝóôå ôï äéáëÞðôè åìÛçøïù ëéîèôÜòéïù áÛòá
äåêéÞóôòïæá Ûö÷ Þôïù åäòáóôåÝ è âáìâÝäá.
5. ¦áôÜóôå åîôåìñ÷ ôï äÝóëï óôï ðïäÞðìèëôòï.
6. ¶îñ øåéòÝúåóôå ôè øåéòïìáâÜ, ðáòáôèòÜóôå ôï íáîÞíåôòï
áÛòá ëáé òùõíÝóôå ôè äùîáíéëÜ ðÝåóè áÛòá ëÝîèóè÷ ñóôå
îá áîôáðïëòÝîåôáé óôé÷ ðòïäéáçòáæÛ÷ ôïù ëáôáóëåùáóôÜ.

• ªôòÛãôå ôï øåéòéóôÜòéï ëÝîèóè÷ áÛòá áòéóôåòÞóôòïæá
çéá îá áùêÜóåôå ôè òïÜ ðÝåóè÷ áÛòá ëÝîèóè÷.

• ¡éá îá íåéñóåôå ôè òïÜ çùòÝóôå ôï ëïùíðÝ äåêéÞóôòïæá.
7. ¶ðáîáìÀâåôå ôá µÜíáôá 1 Ûö÷ 6 çéá º°£¶ øåéòïìáâÜ.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΕΡΑ
ΚΙΝΗΣΗΣ
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ
ΑΕΡΑ
ΚΙΝΗΣΗΣ
1
2
3
4

ΕΞΑΓΩΝΙΚΟ
ΚΛΕΙ∆Ι 3/32”

1
ER

MAST

0

¶éëÞîá 6. Äàõíéóè ¦Ýåóè÷ ºéîèôÜòéïù °Ûòï÷
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ÄùõíéóôÜ÷ ÄïÜ÷ ¾ùëôéëïà °Ûòá
Ã äéáëÞðôè÷ åìÛçøïù òïÜ÷ ãùëôéëïà
áÛòï÷ (‰Â›ÙÂ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 7)
øòèóéíïðïéåÝôáé çéá ôè òàõíéóè òïÜ÷
ãùëôéëïà áÛòï÷ ðòï÷ Þìå÷ ôé÷ øåéòïìáâÛ÷.
£· ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ›ÙÂ ¤Ó· ÎÏÂÈ‰› Ú‡ıÌÈÛË˜ (‰Â›ÙÂ ÙËÓ ∂ÈÎfiÓ· 1
ÛÙË ÛÂÏ›‰· 2) ‹ ¤Ó· ÂÍ¿ÁˆÓÔ ÎÏÂÈ‰› 3 mm ÁÈ· Ó·
‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÛÂÙÂ ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜.

1. ¶çëáôáóôÜóôå íÝá æòÛúá óôè øåéòïìáâÜ.
2. ¶îôïðÝóôå ôï äéáëÞðôè åìÛçøïù òïÜ÷ ãùëôéëïà
áÛòï÷ (‰Â›ÙÂ ÙËÓ ∂ÈÎfiÓ· 7).
3. ºìåÝóôå ôï äéóôáõÜ äéáëÞðôè ôïù ðïäÞðìèëôòïù
(õÛóè ÃFF) (‰Â›ÙÂ ∂ÈÎfiÓ· 5 ÛÙË ÛÂÏ›‰· 5)
áðïíáëòàîïîôÀ÷ ôïî ·fi ÙÔ ÌÏÂ ÛÙ›ÁÌ·.
4. ¶éóÀçåôå Ûîá ëìåéäÝ òàõíéóè÷ Ü Ûîá åêÀçöîï ëìåéäÝ
1/8Ó óôï äéáëÞðôè åìÛçøïù òïÜ÷ ãùëôéëïà áÛòï÷.
5. ¦áôÜóôå íÛøòé ôÛòíá ôï äÝóëï ôïù ðïäÞðìèëôòïù
çéá îá åîåòçïðïéÜóåôå ôè øåéòïìáâÜ.
6. ÄùõíÝóôå ôè òïÜ ôïù ãùëôéëïà áÛòá óàíæöîá íå ôé÷
áîÀçëå÷ óá÷. ªá÷ óùîéóôïàíå äùîáôÜ òïÜ áÛòá.

•
•

¡éá îá íåéñóåôå ôè òïÜ çùòÝóôå ôï ëïùíðÝ äåêéÀ.
¡éá îá áùêÜóåôå ôè òïÜ çùòÝóôå ôï ëïùíðÝ
áòéóôåòÞóôòïæá.
7. Ã ãùëôéëÞ÷ áÛòá÷ Ûøåé òùõíéóôåÝ çéá Ã¤¶ª ôé÷

øåéòïìáâÛ÷.
ΨΥΚΤΙΚΟΣ
ΑΕΡΑΣ

1
2
3
4

ΚΛΕΙ∆Ι
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

1
ER

MAST

0

¶éëÞîá 7 Äàõíéóè ¾ùëôéëïà °Ûòá

7
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ÄùõíéóôÛ÷ ÄïÜ÷ ¾ùëôéëïà Áåòïà.
Ãé òùõíéóôÛ÷ òïÜ÷ ãùëôéëïà îåòïà øòèóéíïðïéïàîôáé çéá îá òùõíÝóïùî ôè òïÜ ôïù
ãùëôéëïà îåòïà ôè÷ ëÀõå øåéòïìáâÜ÷.
(‚Ï ∂ÈÎfiÓ· 8).
£· ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ›ÙÂ ¤Ó· ÎÏÂÈ‰› Ú‡ıÌÈÛË˜ (‰Â›ÙÂ ÙËÓ ∂ÈÎfiÓ· 1 ÛÙË
ÛÂÏ›‰· 2) ‹ ¤Ó· ÂÍ¿ÁˆÓÔ ÎÏÂÈ‰› 1/8” ÁÈ· Ó· ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÛÂÙÂ
·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜.

1. ¶çëáôáóôÜóôå íÝá æòÛúá óôè øåéòïìáâÜ.
2. ¶îôïðÝóôå ôïù÷ äéáëÞðôå÷ òàõíéóè÷ òïÜ÷ ãùëôéëïà
îåòïà (‰Â›ÙÂ ÙËÓ ∂ÈÎfiÓ· 8).
3. °îïÝêôå ôï äéóôáõÜ äéáëÞðôè ôïù ðïäÞðìèëôòïù (õÛóè
ÃÁ) (‰Â›ÙÂ ∂ÈÎfiÓ· 5 ÛÙË ÛÂÏ›‰· 5) íåôáëéîñîôá÷ ôïî
ÚÔ˜ ÙÔ ÌÏÂ ÛÙ›ÁÌ·.
4. ¶éóÀçåôå Ûîá ëìåéäÝ òàõíéóè÷ Ü Ûîá åêÀçöîï ëìåéäÝ
1/8Ó óôï äéáëÞðôè òàõíéóè÷ òïÜ÷ ãùëôéëïà îåòïà çéá
ôè øåéòïìáâÜ ðïù õÛìåôå îá òùõíÝóåôå.
5. ¦áôÜóôå íÛøòé ôÛòíá ôï äÝóëï ôïù ðïäÞðìèëôòïù çéá
îá åîåòçïðïéÜóåôå ôè øåéòïìáâÜ.
6. ÄùõíÝóôå ôè òïÜ ôïù ãùëôéëïà îåòïà óàíæöîá íå ôé÷
áîÀçëå÷ óá÷.

•
•

¡éá îá íåéñóåôå ôè òïÜ çùòÝóôå ôï ëïùíðÝ äåêéá.
¡éá îá áùêÜóåôå ôè òïÜ çùòÝóôå ôï ëïùíðÝ áòéóôåòá.

7. ÄùõíÝóôå ôï ãùëôéëÞ îåòÞ çéá º°£¶ øåéòïìáâÜ.
ΨΥΚΤΙΚΟ ΝΕΡΟ

1
2
3
4

ΚΛΕΙ∆Ι
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

1
ER

MAST

0

¶éëÞîá 8. Äàõíéóè çéá ¾ùëôéëÞ ÁåòÞ

8
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Îëðìùóè ªöìÜîöóè÷ ÌåéòïìáâÜ÷
Æï óàóôèíá Ûëðìùóè÷ ôöî óöìèîñóåöî
øåéòïìáâÜ÷ äéïøåôåàåé ðåòéóóÞôåòï îåòÞ äéá
íÛóïù ôöî óöìèîñóåöî óå ìéçÞôåòï øòÞîï áðÞ
Þ,ôé åÝîáé äùîáôÞî Þôáî ìåéôïùòçåÝ íÞîï ôï
ðïäÞðìèëôòï. Ãé øåéòïìáâÛ÷ äå õá ðòÛðåé îá åÝîáé
óùîäåäåíÛîå÷ Þôáî åëðìÛîåôå ôé÷ óöìèîñóåé÷.
¦Þóï ªùøîÀ £á ¦òÛðåé îá ¡Ýîåôáé °ðÞðìùóè ôöî
ªöìèîñóåöî ôöî Ìåéòïìáâñî;
»åôÀ áðÞ ëÀõå áóõåîÜ:
°ðïðìàîåôå ôè óöìÜîöóè çéá 20-30 äåùôåòÞìåðôá.
ªôèî áòøÜ ôè÷ ëÀõå íÛòá÷:
°ðïðìàîåôå ôè óöìÜîöóè çéá 2-3 ìåðôÀ.
Îëðìùóè ôöî óöìèîñóåöî øåéòïìáâÜ÷
ªùçëåîôòñóôå Þìå÷ ôé÷ óöìèîñóåé÷ ðïù øòèóéíïðïéïàî ãùëôéëÞ
îåòÞ ëáé ëòáôÜóôå ôá ðÀîö áðÞ Ûîá îéðôÜòá, ôï ðôùåìïäïøåÝï Ü
íÝá ìåëÀîè. Áá ëòáôÀôå ôé÷ óöìèîñóåé÷ ëáôÀ ôÛôïéï ôòÞðï ðïù ôï
îåòÞ îá åëôïêåàåôáé íáëòéÀ áðÞ óá÷ ëáé íÛóá óôï äïøåÝï (‰Â›ÙÂ
∂ÈÎfiÓ· 9).
¶îôïðÝóôå ôï äéóôáõÜ äéáëÞðôè áðÞðìùóè÷ óöìÜîöóè÷
øåéòïìáâñî (‰Â›ÙÂ ∂ÈÎfiÓ· 9). »åôáëéîÜóôå ôï äéóôáõÜ äéáëÞðôè
ðòï÷ ôèî ðòÞóïãè ôïù ôòïøÜìáôïù ëáé áæÜóôå îá ðåòÀóåé ï
áðáéôïàíåîï÷ øòÞîï÷ çéá îá ðòáçíáôïðïéèõåÝ è áðÞðìùóè åÝôå
óôï äéÀóôèíá ðïù íåóïìáâåÝ íåôáêà ôöî áóõåîñî åÝôå óôèî áòøÜ
ëÀõå èíÛòá÷. °æÜóôå ôï äéóôáõÜ äéáëÞðôè ëáé åçëáôáóôÜóôå
ðÀìé ôé÷ óöìèîñóåé÷ óôé÷ õÜëå÷ ôïù÷.

¶éëÞîá 9. ¶îôïðÝóôå ôï ¢éóôáõÜ ¢éáëÞðôè Îëðìùóè÷

9
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Äàõíéóè ëáé ÆïðïõÛôèóè ÆÀóè÷ £Üëè÷ ÌåéòïìáâÜ÷
¸ ôÀóè ôè÷ õÜëè÷ Ûøåé òùõíéóôåÝ áðÞ ôï åòçïóôÀóéï.
¿óôÞóï, áî íÝá âÀóè ùðïäïøÜ÷ áììÀúåé õÛóè íå äùóëïìÝá
Ü ðïìà åàëïìá, íðïòåÝôå îá òùõíÝóôå ôè âÀóè.
¡éá îá òùõíÝóåôå ôèî ôÀóè ôè÷ âÀóè÷:
• Ìáìáòñóôå Ü óæÝêôå ôè âÝäá çéá ôè òàõíéóè
ôÀóè÷ ðïù åíæáîÝúåôáé óôèî ¶éëÞîá 10.
¡éá îá áììÀêåôå õÛóè íÝá÷ âÀóè÷:
• ¦åòéóôòÛãôå ôè âÀóè óôè çöîÝá ðïù õÛìåôå.

¶éëÞîá 10. £Üëè °ôïíéëÜ÷ ÌåéòïìáâÜ÷

10
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»åôáôòïðÜ ¥èòïà ºéâöôÝïù ÌåéòïìáâÜ÷
Æï óàóôèíá òàõíéóè÷ øåéòïìáâñî Cascade äéáõÛôåé áðÞ íÝá
Ûö÷ ëáé ôÛóóåòé÷ íïîÀäå÷ åìÛçøïù (íðìïë) íå ãùëôéëÞ îåòÞ
ðòï÷ ôé÷ øåéòïìáâÛ÷. ªå íåòéëÛ÷ ðåòéóôÀóåé÷ áðáéôåÝôáé
íïîÀäá åìÛçøïù (íðìïë) øöòÝ÷ ãùëôéëÞ îåòÞ, äèì. íéá êèòÜ
íïîÀäá åìÛçøïù. °î øòåéÀúåóôå êèòÜ íïîÀäá åìÛçøïù (äèì. ðïù
îá íè äéïøåôåàåé îåòÞ óôè øåéòïìáâÜ) óôï óàóôèíá åìÛçøïù
øåéòïìáâÜ÷, íðïòåÝôå îá øòèóéíïðïéÜóåôå ôï óåô íåôáôòïðÜ÷
êèòÜ÷ íïîÀäá åìÛçøïù ðïù ðáòÛøåôáé íå ôï óàóôèíÀ óá÷.

¶çëáôÀóôáóè ôïù óåô íåôáôòïðÜ÷ êèòÜ÷ íïîÀäá åìÛçøïù
1. ºìåÝóôå ôï äéóôáõÜ ¡åîéëÞ ¢éáëÞðôè (õÛóè ÃFF).
¶êáåòñóôå ôï óàóôèíá îåòïà ìåéôïùòçñîôá÷ ôèî
áåòïóàòéççá ëáé åëðìÛîïîôá÷ ôé÷ óöìèîñóåé÷ ôè÷
øåéòïìáâÜ÷.
2. ¶îôïðÝóôå ôè íïîÀäá åìÛçøïù (íðìïë) çéá ôï óàóôèíá
åìÛçøïù øåéòïìáâñî ðïù õá ëáôáóôåÝ êèòÜ íïîÀäá
åìÛçøïù. °îïÝêôå ôé÷ íïîÀäå÷ åìÛçøïù (íðìïë) ëÀôö
áðÞ ôèî ëåæáìÜ åìÛçøïù.
3. »å Ûîá åêÀçöîï ëìåéäÝ 3/32Ó áæáéòÛóôå ôè íéëòÜ
ëÞëëéîè æàóéççá áðÞ ôè íïîÀäá åìÛçøïù (íðìïë).
¶çëáôáóôÜóôå ôè íåçÀìè íáàòè æàóéççá áðÞ ôï óåô
íåôáôòïðÜ÷ êèòÜ÷ íïîÀäá÷ åìÛçøïù óôè íïîÀäá
åìÛçøïù (‰Â›ÙÂ ∂ÈÎfiÓ· 11).
4. »å Ûîá åêÀçöîï ëìåéäÝ 3/32Ó áæáéòÛóôå ôè íéëòÜ íðìå
æàóéççá áðÞ ôèî Ýäéá íïîÀäá åìÛçøïù (íðìïë).
¶çëáôáóôÜóôå ôè íéëòÜ íáàòè æàóéççá áðÞ ôï óåô
íåôáôòïðÜ÷ êèòÜ÷ íïîÀäá÷ åìÛçøïù óôè íïîÀäá åìÛçøïù
(‰Â›ÙÂ ∂ÈÎfiÓ· 11).
5. °îïÝêôå (õÛóè ÃÁ) ôï óàóôèíá åìÛçøïù ôè÷ øåéòïìáâÜ÷,
ëáôÞðéî åìÛçêôå áî è íåôáôòïðÜ ôè÷ øåéòïìáâÜ÷ óå êèòÜ
ìåéôïùòçÝá ìåéôïùòçåÝ ëáîïîéëÀ. »ðïòåÝ îá ôòÛêåé íéá
íéëòÜ ðïóÞôèôá îåòïà áðÞ ôè óöìÜîöóè ôè÷ øåéòïìáâÜ÷
áììÀ õá ðòÛðåé îá óôáíáôÜóåé íåôÀ áðÞ ìÝçá
äåùôåòÞìåðôá.
ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ
ΤΗΝ ΚΙΤΡΙΝΗ
ΦΥΣΙΓΓΑ

ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΗΝ
ΚΟΚΚΙΝΗ ΦΥΣΙΓΓΑ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΗΝ
ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΥΡΗ
ΦΥΣΙΓΓΑ

ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΗΝ ΜΠΛΕ ΦΥΣΙΓΓΑ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΜΕ ΤΗ
ΜΙΚΡΗ ΜΑΥΡΗ ΦΥΣΙΓΓΑ

¶éëÞîá 11. »åôáôòïðÜ ¥èòïà ºéâöôÝïù ÌåéòïìáâÜ÷
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ÆòïøÜìáôï ¹áôòïà Decade 2561/2562

ªùììÛëôè÷ ¤áäéïà
Ã óùììÛëôè÷ ìáäéïà ôè÷ íïîÀäá÷ óá÷ ðòÛðåé îá
áììÀúåôáé åâäïíáäéáÝá ùðÞ ëáîïîéëÜ øòÜóè. Áá ôïî
áììÀúåôå óùøîÞôåòá Þôáî øòèóéíïðïéåÝôáé ðïìà.
1. °æáéòÛóôå ôï ðïôèòÀëé ôïù óùììÛëôè ìáäéïà áðÞ ôè
íïîÀäá ëáé ðåôÀêôå ôè øòèóéíïðïéèíÛîè çÀúá (‰Â›ÙÂ
∂ÈÎfiÓ· 12).
2. ¢éðìñóôå óôá ôÛóóåòá íéá ëáéîïàòçéá çÀúá 5 cm
ëáé ôïðïõåôÜóôå ôè ðÀîö óôï åìáôÜòéï íÛóá óôï
ðïôèòÀëé.
3. µéäñóôå ôï ðïôèòÀëé ôïù óùììÛëôè ìáäéïà óôè
íïîÀäá. »è óæÝççåôå ùðåòâïìéëÀ.

ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ

¶éëÞîá 12. ªùììÛëôè÷ ¤áäéïà

ÃäèçÝå÷ ¼òïîôÝäá÷
¡éá óùîéóôñíåîå÷ ïäèçÝå÷ áóèãÝá÷, áîáôòÛêôå óôï
åçøåéòÝäéï ÃäèçÞ÷ ÌòÜóôè °óèãÝá Ãäïîôéáôòéëñî
»èøáîèíÀôöî (ŒÎ‰ÔÛË A-dec No. 85.0696.00).
¡éá ôè óùîéóôñíåîè æòïîôÝäá ôïù áùôÞîïíïù
óùóôÜíáôï÷ ðáòïøÜ÷ îåòïà, áîáôòÛêôå óôïî ÃäèçÞ
ÌòÜóôè °ùôÞîïíïù ªùóôÜíáôï÷ ¦áòïøÜ÷ Áåòïà
ôè÷ A-dec (ŒÎ‰ÔÛË A-dec No. 85.0675.00).
12
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ÆòïøÜìáôï ¹áôòïà Decade 2561/2562

ºìéâáîéúÞíåîè °åòïóàòéççá
¡éá îá ìåéôïùòçÜóôå ôèî áåòïóàòéççá (äåÝôå ¶éëÞîá 13):

• »åôáëéîÜóôå ôï äéóôáõÜ çåîéëÞ äéáëÞðôè on/off óôè
õÛóè ÃÁ (áîïéøôÞ).

• °Ûòá - ¦áôÜóôå ôï äåêÝ ëïùíðÝ ðòï÷ ôá ëÀôö.
• ÁåòÞ - ¦áôÜóôå ôï áòéóôåòÞ ëïùíðÝ.
• ¾åëáóôÜòá÷ - ¦áôÜóôå ëáé ôá äàï ëïùíðéÀ.
ΑΕΡΑΣ

ΝΕΡΟ

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑª

¶éëÞîá 13. ºìéâáîéúÞíåîè÷ °åòïóàòéççá÷

ºïùíðéÀ ¶ìÛçøïù ÄïÜ÷ °åòïóàòéççá÷. µòÝóëïîôáé
ëÀôö áðÞ ôï Àîö íÛòï÷ ôïù ôòïøÜìáôïù. ¸ òïÜ åìÛçøåôáé
áðÞ òùõíéúÞíåîïù÷ ðåòéïòéóôÛ÷ òïÜ÷ áÛòï÷ ëáé îåòïà
(óôòáççáìéóôéëÜ âáìâÝäá óöìÜîöóè÷) ðÀîö óôè
óöìÜîöóè ôè÷ áåòïóàòéççá÷ ëÀôö áðÞ ôï Àîö ôíÜíá ôïù
ôòïøÜìáôïù (‰Â›ÙÂ ∂ÈÎfiÓ· 14).

¶éëÞîá 14. Äàõíéóè ÄïÜ÷ óôèî °åòïóàòéççá

°îáôòÛêôå óôï åçøåéòÝäéï ÃäèçÞ÷ ÌòÜóôè.
ºìéâáîéúÞíåîè °åòïóàòéççá (ŒÎ‰ÔÛË A-dec No.
85.0680.00) çéá ðìÜòåé÷ ïäèçÝå÷ ðåòÝ óùîôÜòèóè÷ ôè÷
áåòïóàòéççá÷.

13
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ÆòïøÜìáôï ¹áôòïà Decade 2561/2562

¶òçáìåÝá °îáòòÞæèóè÷ (»Þîï »ïîôÛìï 2561)
ºìéâáîéúÞíåîè °îáòòÞæèóè HV¶ (High Volume Evacuation,
¹óøùòÜ÷ °îáòòïæèôéëÜ÷ ¹ëáîÞôèôá÷), ëáé ºìéâáîéúÞíåîè
ªéåìáîôìÝá
¡éá îá øåéòéóôåÝôå ôèî ëìéâáîéúÞíåîè áîáòòÞæèóè
HVE (High Volume Evacuation, ¹óøùòÜ÷
°îáòòïæèôéëÜ÷ ¹ëáîÞôèôá÷), ëáé ëìéâáîéúÞíåîè
óéåìáîôìÝá, áðìÀ óôòÛãôå ôè âáìâÝäá òàõíéóè÷.
¸ ºìéâáîéúÞíåîè °îáòòÞæèóè HVE ëáé è ªéåìáîôìÝá
íåôáôòÛðïîôáé åàëïìá çéá äåêéÀ Ü áòéóôåòÜ
ìåéôïùòçÝá. ¡éá ôè íåôáôòïðÜ ôè÷ °îáòòÞæèóè÷ HVE Ü
ôè÷ ªéåìáîôìÝá÷ çéá øåéòéóíÞ íå ôï áîôÝõåôï øÛòé,
ðéÛóôå ôè âáìâÝäá åìÛçøïù ðòï÷ ôá Ûêö (¢Â›ÙÂ ∂ÈÎfiÓ·
15). ¦åòéóôòÛãôå ôè âáìâÝäá òàõíéóè÷ 180®, ëáé
ëáôÞðéî ðéÛóôå ôè ðÀìé óôïî ëïòíÞ ôè÷ âáìâÝäá÷.
ΣΩΜΑ
ΒΑΛΒΙ∆ΑΣ
ΣΩΜΑ
ΒΑΛΒΙ∆ΑΣ

ΒΑΛΒΙ∆Α
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΛΙΒΑΝΙΖΟΜΕΝΗ
ΣΙΕΛΟΑΝΤΛΙΑ

ΒΑΛΒΙ∆Α
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΛΙΒΑΝΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ HVE

¶éëÞîá 15. »åôáôòïðÜ Ìåéòéóíïà ¢åêéïà-°òéóôåòïà Ìåòéïà

°îáôòÛêôå óôï åçøåéòÝäéï ÃäèçÞ÷ ÌòÜóôè
ÌåéòéóôÜòéï µïèõïà, (ŒÎ‰ÔÛË A-dec No. 85.2610.00)
çéá ðìÜòåé÷ ïäèçÝå÷ ðåòÝ ëáõáòéóíïà ôïù HVE ëáé ôè÷
óéåìáîôìÝá÷.
14
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ÆòïøÜìáôï ¹áôòïà Decade 2561/2562

ªùììÛëôè÷ ªôåòåñî ¤ùíÀôöî

ΚΑ∆ΟΣ
ΣΥΛΛΕΚΤΗ
ΣΤΕΡΕΩΝ
ΛΥΜΑΤΩΝ
(2561 ΜÞνο)
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¶éëÞîá 16. ªùììÛëôè÷ ªôåòåñî ¤ùíÀôöî

Ã óùììÛëôè÷ óôåòåñî ìùíÀôöî, ôïðïõåôèíÛîï÷ óôï
åóöôåòéëÞ ôïù ôòïøÜìáôïù (‰Â›ÙÂ ∂ÈÎfiÓ· 16), óùììÛçåé
ôá óôåòåÀ ìàíáôá ëáé áðïôòÛðåé ôèî åÝóïäÞ ôïù÷ óôï
ëåîôòéëÞ óàóôèíá áîáòòÞæèóè÷. ¡éá îá áæáéòÛóåôå ôï
óëÛðáóíá ôïù ëÀäïù, ëìåÝóôå ôèî áîáòòÞæèóè ëáé
Ûðåéôá óôòÝãôå ôï óëÛðáóíá áòéóôåòÞóôòïæá ëáé
áîáóèëñóôå ôï.
∆Ô˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì›· ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, îá áæáéòåÝôå ëáé îá
ëáõáòÝúåôå ôï æÝìôòï ôïù óùììÛëôè óôåòåñî ìùíÀôöî
(‰Â›ÙÂ ∂ÈÎfiÓ· 17) . °ùôÞ åÝîáé áðáòáÝôèôï çéá îá
äéáóæáìÝúåôáé è óöóôÜ ìåéôïùòçÝá ôè÷ ëåîôòéëÜ÷
áîáòòÞæèóè÷.

ΚΑΠΑΚΙ
ΣΗΤΑ

ΚΑ∆ΟΣ

¶éëÞîá 17. ºáõáòéóíÞ÷ ªùììÛëôè ªôåòåñî ¤ùíÀôöî

°îáôòÛêôå óôï åçøåéòÝäéï ÃäèçÞ÷ ÌòÜóôè
ÌåéòéóôÜòéï µïèõïà, (ŒÎ‰ÔÛË A-dec No. 85.2610.00)
çéá ðìÜòåé÷ ïäèçÝå÷ ðåòÝ óùîôÜòèóè÷ óùììÛëôè
óôåòåñî ìùíÀôöî.
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ÆòïøÜìáôï ¹áôòïà Decade 2561/2562

ÌåéòéóíïÝ ¶ìÛçøïù ¦áòïøñî
Ãé ìåéôïùòçéëïÝ äéáëÞðôå÷ ôïù óùóôÜíáôï÷ (‰Â›ÙÂ
∂ÈÎfiÓ· 18) åÝîáé ôïðïõåôèíÛîïé ëÀôö áðÞ ôï åðÀîö
ôíÜíá ôïù ôòïøÜìáôïù.
Ãé òùõíéóôÛ÷ ¦òï -ÄùõíéóôÜ òùõíÝúïùî ôé÷ ðéÛóåé÷
îåòïà ëáé áÛòï÷ óôè íïîÀäá. Ãé äéáäéëáóÝå÷ çéá ôè
òàõíéóè ôïù óùóôÜíáôï÷ ðÝåóè÷ ðåòéçòÀæïîôáé óôè
óåìÝäá 17.
ΜΟΝΑ∆Α ΕΛΕΓΧΟΥ
(ΜΠΛΟΚ) ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
(2561 ΜÞνο)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΤΗΡΑΣ
ΑΕΡΟΣ
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AIR FILTER

ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ

ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΑΕΡΑ
(483– 552 kPa)

ΠΡΟ-ΡΥΘΜΙΣΤΗΡΑΣ
ΝΕΡΟΥ
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΝΕΡΟΥ
(207 – 276 kPa)

¶éëÞîá 18. ¤åéôïùòçÝå÷ ÆòïøÜìáôïù

Æá ¼Ýìôòá °Ûòï÷ ëáé Áåòïà áðïôòÛðïùî ôèî åÝóïäï
ôöî óôåòåñî ìùíÀôöî óôè íïîÀäá (unit). Ãé äéáäéëáóÝå÷
çéá ôïî Ûìåçøï ëáé ôèî áîôéëáôÀóôáóè ôöî æÝìôòöî
ðåòéçòÀæïîôáé óôé÷ óåìÝäå÷ 19 ëáé 20.
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ÆòïøÜìáôï ¹áôòïà Decade 2561/2562

°Ûòá÷ ëáé ÁòÞ ªùóôÜíáôï÷ ÄùõíÝóé÷ ¦Ýóè÷
Ãé øåéòïëÝîèôå÷ âáìâÝäå÷ òàõíéóè÷ ðáòïøÜ÷ áÛòï÷ ëáé
îåòïà, 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÷.
¦òéî ëÀîåôå ïðïéåóäÜðïôå òùõíÝóåé÷ óôá åêáòôÜíáôá ðïù
âòÝóëïîôáé óôï åðÀîö ôíÜíá ôïù ôòïøÜìáôïù, âåâáéöõåÝôå
Þôé ïé øåéòïëÝîèôå÷ âáìâÝäå÷ åìÛçøïù ðáòïøÜ÷ óôï ëéâñôéï
óùîäÛóåöî äáðÛäïù åÝîáé ôåìåÝö÷ áîïéøôÛ÷ (çùòéóíÛîå÷
åîôåìñ÷ áòéóôåòÞóôòïæá) ëáé Þôé ï óùíðéåóôÜ÷ åÝîáé
áîïéøôÞ÷ ëáé ìåéôïùòçåÝ óöóôÀ.
Ã áåòïóùíðéåóôÜ÷ õá ðòÛðåé îá äéáôèòåÝ ôèî ðÝåóè ôè÷
äåêáíåîÜ÷ óôá 552 - 690 kPa. °î áùôÞ äå óùíâáÝîåé,
áîáôòÛêôå óôé÷ ïäèçÝå÷ óøåôéëÀ íå ôï óùíðéåóôÜ.
1. µåâáéöõåÝôå Þôé ïé øåéòïëÝîèôå÷ âáìâÝäå÷ òàõíéóè÷
ðáòïøÜ÷ åÝîáé ôåìåÝö÷ áîïéøôÛ÷ (çùòÝúïîôá÷
áòéóôåòÞóôòïæá).
2. °îïÝêôå ôï äéóôáõÜ çåîéëÞ äéáëÞðôè (õÛóè ÃÁ).
3. ¶ìÛçêôå ôá íáîÞíåôòá íÛóá óôï ëéâñôéï ôïù
ôòïøÜìáôïù (‰Â›ÙÂ ÙËÓ ∂ÈÎfiÓ· 18 ÛÙË ÛÂÏ›‰· 16).
• ¸ ðÝåóè áÛòï÷ õá ðòÛðåé îá åÝîáé 483-552 kPa.
• ¸ ðÝåóè îåòïà õá ðòÛðåé îá åÝîáé 241-276 kPa.
4. ¶îñ ðáòáôèòåÝôå ôá ðéåóÞíåôòá, ìåéôïùòçÜóôå ôèî
áåòïóàòéççá.
°î è ðÝåóè áÛòï÷ ôïù óùóôÜíáôï÷ ðÛæôåé ðåòéóóÞôåòï
áðÞ 103 kPa Ü è ðÝåóè îåòïà ðåòéóóÞôåòï áðÞ 69 kPa,
åìÛçêôå áî Ûøïùî áðïæòáøõåÝ ôá æÝìôòá.
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ÆòïøÜìáôï ¹áôòïà Decade 2561/2562

°Ûòá÷ ëáé ÁåòÞ ªùóôÜíáôï÷ ÄùõíÝóåé÷ ¦Ýåóè÷
5. °î áðáéôåÝôáé òàõíéóè ôè÷ ðÝåóè÷ åÝôå ôïù áÛòï÷
åÝôå ôïù îåòïà, çùòÝóôå äåêéÞóôòïæá ôï ëáôÀììèìï
ëïùíðÝ ðòï-òùõíéóôÜòá (‰Â›ÙÂ ∂ÈÎfiÓ· 19).

• ¢åêéÞóôòïæá çéá îá áùêèõåÝ è ðÝåóè
• °òéóôåòÞóôòïæá çéá îá íåéöõåÝ.
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΟΣ
(483-552 kPa)

ΠΡΟ-ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΑΕΡΟΣ
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¶éëÞîá 19. ÄùõíÝóåé÷ ¦Ýåóè÷ °Ûòï÷ ëáé Áåòïà

ª¸»¶¹¿ª¸
Ùôáî íåéñîåôå ôèî ðÝåóè áÛòï÷ ëáé îåòïà ôïù óùóôÜíáôï÷, äå õá äåÝôå îá áììÀúåé è ôéíÜ ôïù íáîÞíåôòïù
áÛòï÷ ëáé îåòïà óôï ìåéôïùòçéëÞ ëÛîôòï ðòéî îá
áîáëïùæÝóåôå ôèî ðÝåóè áðÞ ôï óàóôèíá.
¶îåòçïðïéÜóôå ôèî áåòïóàòéççá çéá ìÝçá
äåùôåòÞìåðôá, Ûðåéôá åìÛçêôå ôï íáîÞíåôòï.
¶ðáîáìÀâåôå ôè äéáäéëáóÝá ëÀõå æïòÀ ðïù ëÀîåôå
íéá òàõíéóè çéá îá íåéöõåÝ è ðÝåóè.
6. ¢ïëéíÀóôå ôè íïîÀäá ìåéôïùòçñîôá÷ ôèî áåòïóàòéççá
ëáé ôè øåéòïìáâÜ çéá íåòéëÀ äåùôåòÞìåðôá.
µåâáéöõåÝôå Þôé äéáôèòåÝôáé è ðÝåóè áÛòï÷ ëáé îåòïà.
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ªùîôÜòèóè ¼Ýìôòïù
ªôïéøåÝá ¼Ýìôòïù °Ûòï÷ ëáé Áåòïà
Ã áÛòá÷ ëáé ôï îåòÞ ðåòîïàî íÛóá áðÞ êåøöòéóôÀ
æÝìôòá óôï ìåéôïùòçéëÞ ôíÜíá (utility module) ðòéî
åéóÛìõïùî óôï òùõíéóôÜòá. Îîá æÝìôòï ðòÛðåé îá
áîôéëáõÝóôáôáé Þôáî áðïæòÀúåôáé åðåéäÜ ðåòéïòÝúåé
ôè òïÜ ðòï÷ ôï òùõíéóôÜòá. ¡éá îá âòåÝôå ôè õÛóè ôïù
ìåéôïùòçéëïà ôíÜíáôï÷ ôïù óùóôÜíáôÞ÷ óá÷, (‰Â›ÙÂ
∂ÈÎfiÓ· 18 ÛÙË ÛÂÏ›‰· 16).
°È· Ó· ÂÏ¤ÁÍÂÙÂ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ·¤ÚÔ˜, íåôáëéîÜóôå ôïî
ëàòéï äéóôáõÜ äéáëÞðôè on/off óôè õÛóè ÃÁ
(áîïéøôÞ) ëáé óèëñóôå Àîö íÛòï÷ ôïù ôòïøÜìáôïù.
¶îñ ðáòáëïìïùõåÝôå ôï íáîÞíåôòï áÛòï÷ óôï Àîö
íÛòï÷ ôïù ôòïøÜìáôïù, ðáôÜóôå ôï ëïùíðÝ ðáòïøÜ÷
áÛòï÷ áåòïóàòéççá÷. °î è ðÝåóè áÛòï÷ ðïù æáÝîåôáé
óôï íáîÞíåôòï ðÛæôåé ðåòéóóÞôåòï áðÞ 103 kPa ôï
äéèõèôéëÞ óôïéøåÝï åÝîáé áëÀõáòôï ëáé ðòÛðåé îá
áîôéëáôáóôáõåÝ.
°È· Ó· ÂÏ¤ÁÍÂÙÂ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ÓÂÚÔ‡, íåôáëéîÜóôå ôï
äéóôáõÜ çåîéëÞ äéáëÞðôè on/off óôè õÛóè ÃÁ
(áîïéøôÞ) ëáé óèëñóôå ôï Àîö íÛòï÷ ôïù ôòïøÜìáôïù.
¶îñ ðáòáëïìïùõåÝôå ôï íáîÞíåôòï îåòïà óôï Àîö
íÛòï÷ ôïù ôòïøÜìáôïù, ðáôÜóôå ôï ëïùíðÝ ðáòïøÜ÷
îåòïà áåòïóàòéççá÷. °î è ðÝåóè îåòïà ðïù æáÝîåôáé
óôï ðéåóÞíåôòï ðÛæôåé ðåòéóóÞôåòï áðÞ 69 kPa, ôï
äéèõèôéëÞ óôïéøåÝï åÝîáé áëÀõáòôï ëáé ðòÛðåé îá
áîôéëáôáóôáõåÝ.
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ªôïéøåÝá ¼Ýìôòïù °Ûòï÷ ëáé Áåòïà (óùîøÝúôáé)
°È· Ó· ÂÈıÂˆÚ‹ÛÂÙÂ ‹ Ó· ·ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÂÙÂ ÙÔ
ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ê›ÏÙÚÔ˘, íåôáëéîÜóôå ôï äéóôáõÜ çåîéëÞ
äéáëÞðôè on/off óôè õÛóè OFF (ëìåéóôÞ), Ûðåéôá
ëìåÝóôå ôè øåéòïëÝîèôè âáìâÝäá åìÛçøïù ðáòïøÜ÷
óôï ëéâñôéï óùîäÛóåöî äáðÛäïù. ¶ëëåîñóôå ôï
óàóôèíá ðÝåóè÷ áÛòï÷ ëáé îåòïà ìåéôïùòçñîôá÷ ôá
ëïùíðéÀ ôè÷ áåòïóàòéççá÷ Ûö÷ Þôïù óôáíáôÜóåé è
òïÜ áÛòá ëáé îåòïà. Ìòèóéíïðïéñîôá÷ ëïéîÞ
ëáôóáâÝäé íå åðÝðåäè Àëòè, áæáéòÛóôå ôï ðåòÝâìèíá
ôïù æÝìôòïù áðÞ ôï ìåéôïùòçéëÞ ôíÜíá (‰Â›ÙÂ ∂ÈÎfiÓ·
20) ëáé áæáéòÛóôå ôï æÝìôòï.
ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ
ΛΟΞΟΤΜΗΤΟ ΧΕΙΛΟΣ
ΠΛΕΥΡΑ ΑΕΡΑ
(ΛευκÞσ ΡυθµιστÜσ)

∆ΑΚΤΥΛΙΟΣ "Ο"
(Αρθµ. Ανταλ. 030.019.00)
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΦΙΛΤΡΟΥ
(Αρθµ. Ανταλ. 24.0234.00;
Συσκ. των 6: 24.0234.01)
ΠΛΕΥΡΑ ΝΕΡΟΥ
(Μαàροσ ΡυθµιστÜσ)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

¶éëÞîá 20. °îôéëáôÀóôáóè ¼Ýìôòïù

°î ôï æÝìôòï äåÝøîåé áëÀõáòôï Ü áðïøòöíáôéóíÛîï,
õá øòåéáóôåÝ îá ôï áîôéëáôáóôÜóåôå. ¶·Ú·ÁÁÂ›ÏÂÙÂ
ÙÔ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi A-dec ÌÂ ∞Ú. ∫·Ù. 24.0234.00.
ºáõñ÷ ôïðïõåôåÝôå ôï îÛï æÝìôòï, õá ðáòáôèòÜóåôå
Þôé ôï Ûîá Àëòï ôïù æÝìôòïù åÝîáé ìïêÞôíèôï.
ÆïðïõåôÜóôå ôï æÝìôòï íå ôï ìïêÞôíèôï øåÝìï÷ ðòï÷
ôï ìåéôïùòçéëÞ ôíÜíá (‰Â›ÙÂ ∂ÈÎfiÓ· 20). °î ôï
æÝìôòï äåî ôïðïõåôèõåÝ óöóôÀ, ôï óàóôèíá äå õá
ìåéôïùòçÜóåé óöóôÀ.
20
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ªùîôÜòèóè
ÌåéòéóôÜòéá ÌåéòïìáâÜ÷

Îëðìùóè ÌåéòïìáâÜ÷....................................óåìÝäá 9
ªùììÛëôè÷ ¤áäéïà ........................................óåìÝäá 12
ÌåéòéóíïÝ ¶ìÛçøïù ¦áòïøñî
°Ûòá÷ ëáé ÁòÞ ªùóôÜíáôï÷
ÄùõíÝóé÷ ¦Ýóè÷ .............................................óåìÝäá 17
ªùîôÜòèóè ¼Ýìôòïù
ªôïéøåÝá ¼Ýìôòïù °Ûòï÷ ëáé Áåòïà ...........óåìÝäá 19
¶ðÝóè÷ áîáæåòõåÝôå óôá áëÞìïùõá Ûççòáæá ôè÷
A-dec çéá ðåòéóóÞôåòå÷ ðìèòïæïòÝå÷ óùîôÜòèóè÷:
ÌåéòéóôÜòéï µïèõïà
ÃäèçÞ÷ ÌòÜóôè
ÌåéòéóôÜòéï µïèõïà .........................................85.2610.00
ÃäèçÞ÷ ÌòÜóôè
ºìéâáîéúÞíåîè÷ °åòïóàòéççá÷ .....................85.0680.00
ÃäèçÝå÷ ¼òïîôÝäá÷
ÃäèçÞ÷ ÌòÜóôè
°óèãÝá Ãäïîôéáôòéëñî »èøáîèíÀôöî ......85.0696.00
ÃäèçÞ÷ ÌòÜóôè
°ùôÞîïíï ªàóôèíá ¦áòïøÜ÷ Áåòïà..............85.0675.00
¦áòïøÛ÷ Äåàíáôï÷
ÃäèçÞ÷ ºáôÞøïù
KéâöôÝïù ¢áðÛäïù ............................................85.2611.00
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Ρυθμίσεις και προδιαγραφές
Συστήματα ελέγχου χειρολαβής
Πίεση αέρα οδήγησης ....................... σελίδα 6
(Αναφερθείτε επίσης στα εγχειρίδια της χειρολαβής
για τις προδιαγραφές του κατασκευαστή για τη
μέγιστη πίεση αέρα οδήγησης.)
Ροή αέρα ψυκτικού .......................... σελίδα 7
Ροή νερού ψυκτικού ......................... σελίδα 8
Εξάρτημα συγκράτησης χειρολαβής ..... σελίδα 10

Απαιτήσεις συντήρησης για τη λειτουργία της μονάδας:
Ελάχιστη ποσότητα αέρα:
70,80 l/min σε πίεση 551 kPa.
Ελάχιστη ποσότητα νερού:
5,68 l/min σε πίεση 276 kPa.
Ελάχιστη αναρρόφηση:
339,84 l/min σε 27 kPa
Προδιαγραφές βάρους τροχήλατου:
Κάθετο φορτίο 11,34 kg αποτελεί τη μέγιστη
ικανότητα ασφαλούς φόρτωσης της επιφάνειας
εργασίας.
Βάρη προαιρετικών παρελκομένων:
Στεγνωτήρας δοντιών: 0,45 kg
Πηγές φωτισμού ενδοστοματικής κοιλότητας: 0,45 kg
Αποτιμήσεις διπλών υποδοχών:
120 VAC, μέγιστη ένταση 20 A, με περιορισμό
ασφαλειοδιακόπτη.
Οποιαδήποτε προαιρετικά παρελκόμενα ή και αξεσουάρ που
δεν προέρχονται από την A-dec πρέπει να ανταποκρίνονται
στις προδιαγραφές EN 60601-1 και EN 60601-1-2.
Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς
προειδοποίηση.
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Αναγνώριση συμβόλων
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.

Ταξινόμηση εξοπλισμού (EN 60601-1)
Τύπος / Κατάσταση Ταξινόμηση
Τύποι προστασίας από
ηλεκτροπληξία

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

Βαθμός προστασίας από
ηλεκτροπληξία

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΤΑΞΗΣ Β: Μόνο συστήματα παροχής

Βαθμός προστασίας κατά
εισχώρησης νερού

ΣΥΝΗΘΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Όλα τα προϊόντα

Τύπος λειτουργίας

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

Εύφλεκτα αέρια:

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).
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Ηλεκτρική αποτίμηση
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).

Προδιαγραφές περιβάλλοντος
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)
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