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ΜΕΛΙΣΟΕΞΑΓΩΓΕΑ 4,6 ΠΛΑΙΙΩΝ ΜΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 – ΟΓΗΓΙΔ ΜΔΛΙΣΟΔΞΑΓΩΓΔΑ 

Πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ην κεράλεκα, δηαβάζηε ηηο 

νδεγίεο ζσζηήο ρξήζεο .Ο θαηαζθεπαζηήο δελ κπνξεί 

λα ζεσξεζεί ππεύζπλνο γηα δεκηέο πνπ πξνθαινύληαη 

από αθαηάιιειε ρξήζε. 

ΠΡΟΟΧΗ! 

Μειηηνεμαγσγείο κε ειέγρνπο 12V δελ κπνξεί λα είλαη 

ζπλδεδεκέλνη κε κηα πεγή ξεύκαηνο από αλνξζσηή, 

θαζώο βιάπηεη ην ζύζηεκα ειέγρνπ. 

Απηή ε δεκηά δελ θαιύπηεηαη από ηελ εγγύεζε. 
 

Ωο πεγή ελέξγεηαο, ζα ζπληζηνύζα λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε 

κπαηαξία ή ην ηξνθνδνηηθό ηνπ θαηαζθεπαζηή 

"Łysoń" 

 
 
 

Ηλεκτρική ασυάλεια 

1. Δάλ ην παξερόκελν θαιώδην ή αθαηξνύκελν 

θαιώδην ζύλδεζεο 

έρεη θαηαζηξαθεί θαη πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί, ε 

ιεηηνπξγία απηή 

ζα πξέπεη λα δηεμαρζεί κόλν από 

εηδηθή ππεξεζία ή από έλα εηδηθεπκέλν άηνκν 

πξνθεηκέλνπ λα απνθύγνπλ ηνλ θίλδπλν. 

Μελ ρξεζηκνπνηείηε ν ΜΔΛΙΣΟΔΞΑΓΩΓΔΑ αλ ην 

θαιώδην είλαη ζπαζκέλν. 

2. Πξηλ από ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζπζθεπήο, 

βεβαησζείηε όηη ν 

δηαθόπηεο είλαη απελεξγνπνηεκέλνο. Ο Γηαθόπηεο 

"0/1" ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ 

πξέπεη λα ξπζκηζηεί ζε "0". 

3. Βεβαησζείηε όηη ε νλνκαζηηθή ηάζε 

είλαη ζύκθσλε κε ηελ παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, 

(κπαηαξία ή ην ηξνθνδνηηθό πνπ παξάγεηαη από 

Łysoń). 

4. Να είζηε πξνζεθηηθνί, όηαλ ηνλ ζπλδέεηε. Σα ρέξηα 

ζαο πξέπεη λα είλαη 

μεξά! Χξεζηκνπνηείηε μεξέο επηθάλεηεο κόλν γηα 

θπγνθέληξεζε! 

5. Όηαλ μεθηλάεη ε ιεηηνπξγία ηνπ κειηηνεμαγσγέα ην 

θνπκπί  , " Emergency Stop "ζα πξέπεη λα 

απελεξγνπνηεζεί. Παηώληαο ην θνπκπί απηό ε 

ιεηηνπξγία ηνπ κειηηνεμαγσγέα δηαθόπηεηαη  αθαξηαία.  

6. Σν θαπάθη ηνπ κειηηνεμαγσγέα πξέπεη λα θιείζεη 

θαηά ηε ιεηηνπξγία! Μελ αλνίγεηε ην θαπάθη θαηά ηε 

θπγνθέληξηζε. 

7. Μελ ξπζκίδεηε ηνλ ΜΔΛΙΣΟΔΞΑΓΩΓΔΑ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θπγνθέληξεζεο. 

8. Πξνζηαηέςηε ηε κεραλή από πγξαζία. 

9. Σν ηξάβεγκα ηνπ θαισδίνπ απαγνξεύεηαη. 

Κξαηήζηε καθξηά ην θαιώδην από πεγέο ζεξκόηεηαο, 

αηρκεξέο άθξεο. 

  

 
 
ΑΦΑΛΕΙΑ 
 
1. Απηή ε ζπζθεπή δελ πξννξίδεηαη γηα ρξήζε από άηνκα 
(Σπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παηδηώλ) κε κεησκέλεο 
ζσκαηηθέο, αηζζεηεξηαθέο ή 
δηαλνεηηθέο ηθαλόηεηεο ή έιιεηςε εκπεηξίαο θαη 
γλώζεο, εθηόο θαη αλ απηό γίλεηαη ππό ηελ επίβιεςε ή 
νδεγίεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνύ, από έλα 
άηνκν  ππεύζπλν γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο. 
Να θπιάζζεηαη καθξηά από ηα παηδηά! 
2. Σε πεξίπησζε βιάβεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ν 
θίλδπλνο, επηζθεπέο κπνξνύλ λα αλαιεθζνύλ κόλν από  
έλα εηδηθεπκέλν άηνκν. 
3. Απαγνξεύεηαη λα πξνβείηε ζε εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο. 
4. Σε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη θίλδπλνο λα ρξεζηκνπνηήζεηε 
ην δηαθόπηε αζθαιείαο ακέζσο.  
6. Μελ ελεξγνπνηείηε θαη θπιάζεηαη ηελ κεραλή ζε 
ζεξκνθξαζίεο θάησ από 0 º C. 
Μελ ελεξγνπνηείηαη όηαλ ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 
είλαη θάησ ησλ 5 º C. 
 

 

Επιζκεσή καηά ηη λειηοσργία απαγορεύεηαι! 
 

 

  
Μην αθαιρείηε ηα καλύμμαηα ενώ η ζσζκεσή είναι ζε 
τρήζη  
 
Μειηηνεμαγσγέαο έηνηκνο γηα ρξήζε . 
1. Τνπνζεηήζηε ην κειηηνεμαγσγέα ζε ζπγθεθξηκέλν ηόπν 
2. Κνιιήζηε ηνλ κειηηνεμαγσγέα ζην έδαθνο, γηα λα 
απνηξαπεί ην ελδερόκελν πεξηηηώλ κεηαθηλήζεσλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο θπγνθέληξεζεο 
 
ΟΡΟΙ ΥΡΗΗ  
 
1. ΜΔΛΙΤΟΔΞΑΓΩΓΔΑΣ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα εμαγάγεηε ην 
κέιη 
Από ηα πιαίζηα κε θπγόθεληξν δύλακε 
2. Γώζηε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαηά ην πιύζηκν γηα ηελ 
πξόιεςε ηεο 
κεραλήο από ην λα πγξνπνηήζεη. Μπνξείηε λα θαιύςεηε ηνλ 



2 

πίλαθα ειέγρνπ κε αδηάβξνρν ύθαζκα σο επηπιένλ 
πξνθύιαμε. 4.Ο ΜΔΛΙΤΟΔΞΑΓΩΓΔΑΣ δελ πξέπεη λα 
παξακείλεη πγξόο κεηά ην πιύζηκν 
5. Τνπνζέηεζε πιαηζίσλ 
Ο ηύπνο ηνπ ΜΔΛΙΤΟΔΞΑΓΩΓΔΑ ζα πξέπεη λα επηιεγεί ζε 
ζπζρέηηζε  κε ηνλ ηύπν ηνπ πιαηζίνπ: 
Σηελ θαζέηίλα ηνπ ΜΔΛΙΤΟΔΞΑΓΩΓΔΑ πξέπεη λα δσζεί 
ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην πιαίζην, ην νπνίν ζα πξέπεη λα 
ηαηξηάδεη ζηελ θαζεηίλα. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                
             
  
  
 

Λάθος ηοποθέηηζη πλαιζίοσ μπορεί να οδηγήζει ζε 
ζημιά η οποία δεν καλύπηεηαι από ηην εγγύηζη 

 
 
Προζοτή! Τα Πλαίζια μπορούν να μετακινηθούν  μόνο 

όηαν Ο μελιτοεξαγωγέας  έτει έρθει ζε πλήρη 

ακινηζία! 

6. Πξηλ από ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ μελιτοεξαγωγέα, ζα 

πξέπεη: 
- Βεβαησζείηε όηη ηα πιαίζηα έρνπλ 
ηνπνζεηεζεί ζσζηά κέζα ζην θαιάζη, πξνθεηκέλνπ λα 

επαιεηφθεί ηνλ θίλδπλν βιάβεο. 

 λα ειέγμεηε εάλ ην θνπκπί αζθάιεηαο δελ είλαη παηεκέλν 

 ζπλδέζηε ηνλ μελιτοεξαγωγέα με συμβατή πηγή 

ηξνθνδνζίαο ή κπαηαξία, θαη γπξίζηε ην δηαθόπηε 
ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ από ην "0" έσο "1". 

 Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο γηα ην πώο λα μεθηλήζεηε ηον 
ΜΔΛΙΤΟΔΞΑΓΩΓΔΑΣ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θεθάιαην 
2. 

 7. Η πξώηε θάζε ηεο πεξηζηξνθήο ζα πξέπεη λα  

εκηελείηαι ζε ταμηλή ηατύηηηα για ηην προφύλαξη των 
κηρηθρών από ηο ζπάζιμο. 

  

 

8.Σν θαιάζη δελ ζα πξέπεη λα απνθιεηζηεί από ην 

επίπεδν αύμεζεο ηνπ εμαγόκελνπ κειηνύ. Αλ απηή ε 

θαηάζηαζε ζπκβεί, λα ζηακαηήζεη ν κειηηνεμαγσγέαο, 

γηα ηελ πξόιεςε δεκηώλ ηνπ. 

9.Γνρεία  πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη θάησ από ηηο 

απνρεηεύζεηο. 

10. Οη βαιβίδεο απνζηξάγγηζεο ζα πξέπεη λα 

παξακέλνπλ αλνηθηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηζηξνθήο έηζη ώζηε ην κέιη λα κπνξεί λα ξέεη 

ειεύζεξα.  
 
 
Σόπος εργαζίας 
 
Θα πξέπεη λα παξέρεηαη αξθεηό θσο θαη ν  ρώξνο εξγαζίαο 
Να είλαη θαζαξόο θαη ηαθηνπνηεκέλνο. 
Όηαλ ε ζπγθνκηδή ηνπ κειηνύ έρεη νινθιεξσζεί, θαζαξίζηε 
θαη ζηεγλώζηε ηε ζπζθεπή θαιά. 
Πξηλ από θάζε ζεδόλ, ε πξόζζεηε ηερληθή αμηνιόγεζε 
πξέπεη λα νινθιεξσζεί θαη εάλ αληρλεπζεί ζθάικα, ηνηε 
ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο 

 

 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! 

 

Απνζπλδέζηε ηνλ κειηηνεμαγσγέα από ηελ πεγή 

ηξνθνδνζίαο (κπαηαξία ή ην ηξνθνδνηηθό πνπ 

παξάγεηαη από Łysoń) κεηά ην ηέινο ηνπ ηξύγνπ. 

Δπίζεο μεπιύλεηε ην κειηηνεμαγσγέα 

θαιά κε δεζηό λεξό θαη κηθξέο πνζόηεηεο 

απνξξππαληηθνύ (εγθεθξηκέλν γηα ρξήζε ζηε 

βηνκεραλία ηξνθίκσλ) ή 

Χξεζηκνπνηώληαο έλα πηεζηηθό κεράλεκα. Πξνζέμηε 

ηδηαίηεξα ζην πιύζηκν λα κελ βξαρεί ν πίλαθαο 

ειέγρνπ. 

Δπίζεο ηδηαίηεξε πξνζνρή ώζηε λα απνθεπρζνύλ 

πιεκκύξεο   ζηα έδξαλα πνπ βξίζθνληαη θάησ από ην 

κειηηνεμαγσγέα. 

Γηα λα ην θάλεηε απηό, ην άλνηγκα ζηνλ  άμνλα ηνπ 

κειηηνεμαγσγέα ζα πξέπεη θαιπθζεί. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 
ΟΔΗΓΙΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 

ΕΛΕΓΥΟΤ 

Πιαίζην 

Μειηηνεμαγσγέαο 
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 Ο ειεγθηήο έρεη έλαλ δηαθόπηε 0/1, ν νπνίνο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλάβεη θαη λα ζβήλεη ν 

ΜΔΛΙΣΟΔΞΑΓΩΓΔΑ 

Δπίζεο ππάξρεη ην θνπκπί "EMERGENCY STOP" ην 

νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ άκεζε 

αθηλεηνπνίεζε ηνπ κειηηνεμαγσγέα. 

Ο πίλαθαο ειέγρνπ είλαη εμνπιηζκέλνο  κε ηα 

πιήθηξα "ζπλ", "πιελ" θαη ην θνπκπί "ON / OFF". 

 
2.A. Προγράμμαηα: 

Ο κειηηνεμαγσγέαο έρεη ηξία πξνγξάκκαηα. 
Γύν ρεηξνθίλεηα: 

Έλα αξηζηεξά θαη έλα δεμηά 
Καη έλα απηόκαην πνπ ξπζκίδεηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 

καο 
 

  
  

 
 

  
 

    
 

 
 

 
 

 
 
 

TRYB  
AUTOMA
TYCZNY  
OD „1-
AUTO” 
DO „9 -
AUTO” 

 
 
2.C.  Ρύθμιζη ασηόμαηοσ προγράμμαηος 
 
Γηα λα ξπζκίζνπκε ην δηθό καο πξόγξακκα θάλνπκε  ηα εμήο 
βήκαηα: Κιείλνπκε ηνλ κειηηνεμαγσγέα από ηνλ δηαθόπηε  

0/1 πεξηκέλνπκε ιίγα δεύηεξα θαη ηνλ αλνίγνπκε μαλά.   

 
 Μόιηο κπεί ζε ιεηηνπξγία ν πίλαθαο έιεγρνπ ζα 
εκθαληζηνύλ ηα ζηνηρεία ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο. 
Δθείλε ηε ζηηγκή παηάκε ηαπηόρξνλα ηα πιήθηξα ζπλ θαη 
πιελ (όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα παξαθάησ) κέρξη λα 
δνύκε ζηελ νζόλε ηελ ιέμε PROG. Τώξα είκαζηε έηνηκνη λα 
ξπζκίζνπκε ην πξόγξακκα καο.      
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Σν πξόγξακκα  απνηειείηαη από ηέζζεξα 

παλνκνηόηππα (ζε όξνπο δηάξθεηαο) βήκαηα. 

Δπηπιένλ, ηα ζηάδηα 1 θαη 2 θαη ηα βήκαηα 3 θαη 4 

είλαη ραξαθηεξίδνληαη από ηελ ίδηα ηαρύηεηα 

πεξηζηξνθήο 

Πρώηη παράμεηρος: 
„t” – ν ζπλνιηθόο ρξόλνο πεξηζηξνθήο ζε ιεπηά 
Απηή ε παξάκεηξνο ξπζκίδεηαη κε ηελ ρξήζε ηνπ ζπλ θαη 
ηνπ πιελ 
Για επιβεβαίωση πατάμε το κουμπί   „ON/OFF”. 

 t=4m

ON/OFF

 
 Ο σσνολικός τρόνος είναι από 3 μέτρι 15 λεπτά 

Η δηάξθεηα ηεο θάζε πεξηζηξνθήο είλαη ν ζπλνιηθόο ρξόλνο 
δηα ηνπ 4. Γηα παξάδεηγκα αλ ν ζπλνιηθόο ρξόλνο είλαη 4 
ιεπηά ε θάζε πεξηζηξνθή ζα είλαη από 1 ιεπηό.  
Δεύηερη παράμεηρος: 
„s1” -  Η ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ πξώηνπ θύθινπ( πξώηε 
θαη δεύηεξε πεξηζηξνθή)  
” Απηή ε παξάκεηξνο ξπζκίδεηαη κε ηελ ρξήζε ηνπ ζπλ θαη 
ηνπ πιελ 
 
Για επιβεβαίωση πατάμε το κουμπί   „ON/OFF”. 
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 s1=55%

ON/OFF

 
 

Ρύθμιζη ηατύηηηας από 25% έως 100%. 
 

Σρίηη παράμεηρος:  
„s2 „-  Η ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ δεύηεξνπ  θύθινπ( ηξίηε 
θαη ηέηαξηε πεξηζηξνθή)  
” Απηή ε παξάκεηξνο ξπζκίδεηαη κε ηελ ρξήζε ηνπ ζπλ θαη 
ηνπ πιελ 
 
Για επιβεβαίωση πατάμε το κουμπί   „ON/OFF 
”. 

 

 s2=max

ON/OFF

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΠΙΗΜΟ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟ 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Μενού Διαμόρυωσης  
Γηα λα εηζαγάγεηε ηε δηακόξθσζε ηνπ ειεγθηή πηέζηε 

ηα πιήθηξα "ON / OFF" θαη "κείνλ" θαηά ηε δηάξθεηα 

εθθίλεζεο θαη όηαλ ε νζόλε LCD εκθαλίδεη ην όλνκα 

ηνπ θαηαζθεπαζηή, κέρξη λα εκθαληζηεί ην κήλπκα 

"Config.". 

Σν κελνύ ξύζκηζεο ζαο επηηξέπεη λα δηακνξθώζεηε 

ηελ απόδνζε ηνπ κνηέξ αλάινγα κε ην θνξηίν - . Σν 

κελνύ ζαο επηηξέπεη λα πξνγξακκαηίζεηε έμη 

παξάκεηξνπο πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ. 

 • Β1 παξακέηξνο (ξύζκηζε από '20 - 180s, πξνεπηινγή 

θαηαζθεπαζηή '50s, Πξνηεηλόκελε επηινγή 30s ) 

ρξόλνο αλακνλήο εθθίλεζεο ηεο δεύηεξεο ζηξνθήο ζε 

ζπλζήθεο ηαρύηεηαο S1 (ρακειόηεξε ηαρύηεηα πνπ 

νξίδεηαη γηα ηα βήκαηα 1 θαη 2) •  

•Β2 (ξύζκηζε από '20 - 180s, πξνεπηινγή 

θαηαζθεπαζηή '50s, Πξνηεηλόκελε επηινγή 30s) 

ρξόλνο αλακνλήο εθθίλεζεο ηεο δεύηεξεο ζηξνθήο ζε 

ζπλζήθεο ηαρύηεηαο S2 • (πςειόηεξε ηαρύηεηα πνπ 

νξίδεηαη γηα ηα βήκαηα 3 θαη 4)  

• BM παξακέηξνο (1-10 ξύζκηζε, πξνεπηινγή 

8,πξνηεηλόκελε ξύζκηζε 6s) Κιηκάθσζε ηνπ ρξόλνπ 

πέδεζεο, ν ρξόλνο πξνζαξκνγήο πνπ απαηηείηαη γηα λα 

ζηακαηήζεη ην θαιάζη ησλ ΜΔΛΙΣΟΔΞΑΓΩΓΔΑ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο δηαθνπήο ησλ εξγαζηώλ ζε απηόκαηε ή 

ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία.  

•MS παξακέηξνο (ξύζκηζε 15-25, πξνεπηινγή 

25,Πξνηεηλόκελε ξύζκηζε 25) 

Ο πεξηνξηζκόο ηεο κέγηζηεο ηαρύηεηαο πεξηζηξνθήο 

ηνπ θηλεηήξα  

• Η παξάκεηξνο D (ξύζκηζε 5-25, πξνεπηινγή 

25,πξνηεηλόκελε ξύζκηζε 25) Οδεγήζηε ηε δπλακηθή 

ηνπ θηλεηήξα (ξπζκόο επηηάρπλζεο) 

 • Παξάκεηξνο FS (ξύζκηζε 1s - '20, πξνεπηινγή 

10s,πξνηεηλόκελε ξύζκηζε 10s)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


