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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Ευχαριστούμε που επιλέξατε την μηχανή FAER για τον ανελκυστήρα σας 

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης πριν 
την τοποθέτηση της μηχανής και της θέσης της σε λειτουργία, όπως επίσης και πριν 
αρχίσετε κάθε ενέργεια συντήρησης 

Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να εξακριβώσετε τις εξαιρετικές επιδόσεις της και να 
εκτιμήσετε την αξιοπιστία της στο χρόνο 

Θα επιθυμούσαμε επίσης να δώσετε προσοχή σε διάφορες πτυχές αυτού του 
εγχειρίδιου 

• Αυτό το εγχειρίδιο θα πρέπει να θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της 
μηχανής, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται με αυτή και να φυλάσσεται σε 
σημείο κοντά σε αυτή ώστε να είναι διαθέσιμο σε περίπτωση ανάγκης 

• Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο είναι 
βασισμένες σε δεδομένα που είναι διαθέσιμα έως τώρα. Η εταιρεία FAER 

διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στα προϊόντα της κάθε στιγμή 
χωρίς την υποχρέωση να ειδοποιεί εκ των προτέρων   

• Ούτε αυτό το εγχειρίδιο ούτε κανένα μέρος του μπορεί να αναπαραχθεί 
χωρίς την άδεια της FAER  

• Όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο θα πρέπει να 
πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένα άτομα 

 

  

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ  

Οι μηχανές FAER για ανελκυστήρες είναι κατασκευασμένες και συμμορφώνονται  
με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό ΕΝ 81 – 1 

Οι μηχανές FAER για ανελκυστήρες είναι κατασκευασμένες και συμμορφώνονται 
με τις οδηγίες του κανονισμού  89/336/EEC όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα με τα κριτήρια που έχουν ορισθεί για τις ελάχιστες εκπομπές βάσει 
του Ευρωπαϊκού πρότυπου ΕΝ 55014 
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ΤΜΗΜΑ Α: ΧΡΗΣΗ 

ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ  
Τα ακόλουθα ονόματα των πινακίδων μπορείτε να τα δείτε επάνω στις μηχανές:  

• Πινακίδα του τύπου της μηχανής  
• Πινακίδα του τύπου του ηλεκτροκινητήρα 

 
  

Βρίσκονται στις θέσεις που φαίνονται στο ακόλουθο  σχέδιο  

 

 

 

Τα στοιχεία που υπάρχουν στις πινακίδες είναι ουσιώδη, όχι μόνον όσον αφορά την 
εγκατάσταση, αλλά και όσον αφορά την αναφορά σε κάθε μελλοντική επικοινωνία 
με την εταιρεία FAER ή τον αντιπρόσωπο 

 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ  
Ο μειωτήρας FAER για ανελκυστήρες είναι σχεδιασμένος να χρησιμοποιείται σε μια 
εγκατάσταση έλξης συρματόσχοινων με φορτίο ισορροπίας ( αντίβαρα). Κάθε άλλη  
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χρήση εκτός αυτού του πεδίου θεωρείται ακατάλληλη.  Η εταιρεία FAER ως εκ 
τούτου δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές τυχόν που προκλήθηκαν από 
ακατάλληλη χρήση του μειωτήρα. Η σωστή χρήση του απαιτεί την τήρηση των 
κανόνων εγκατάστασης, λειτουργίας και συνθήκων συντήρησης όπως 
περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο, καθώς και χρήση εντός των ορίων απόδοσης 
που ορίζονται στην οδηγία του καταλόγου τεχνικά δεδομένα  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ P58S  

Η κίνηση παράγεται από τον ηλεκτροκινητήρα η οποία μεταδίδεται στον ατέρμωνα 
μέσω του κόπλερ. Οι σιαγόνες των φρένων απελευθερώνονται όταν ο 
ηλεκτρομαγνήτης ανοίγει, ενεργώντας στο κόπλερ. 

Ο ατέρμονας είναι τοποθετημένος σε χαμηλότερο επίπεδο από την κορώνα ώστε το 
σημείο επαφής ανάμεσα στα δυο εξαρτήματα όπως και όλα τα εξαρτήματα που 
εμπλέκονται στην κίνηση του ατέρμωνα ( κουζινέτα και ρουλεμάν ) είναι βυθισμένα 
στο λάδι. Αυτό εξασφαλίζει την καλύτερη λίπανση καθ’ όλη την διάρκεια 
μειώνοντας την φθορά των αναφερόμενων εξαρτημάτων στον χρόνο. 

 

 

 

                                                                          4 

elevator.gr



 Η κίνηση ανάμεσα στην κορώνα και στην τροχαλία μεταδίδεται μέσω ενός 
ατσάλινου άξονα που περιστρέφεται επάνω σε ρουλεμάν και οι αφαλοί των δυο 
εξαρτημάτων είναι πρεσαρισμένοι επάνω στον άξονα. Οι δυο φλάντζες που 
υποστηρίζουν τον άξονα είναι έκκεντρες και με την περιστροφή επιτρέπουν την 
μείωση η την αύξηση του διάκενου μεταξύ κορώνας - ατέρμωνα. Όλες οι συνδέσεις 
είναι εξασφαλισμένες με ασφαλιστικά . 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ( ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ P58S ) 

Η κίνηση παράγεται από τον ηλεκτροκινητήρα η οποία μεταδίδεται στον ατέρμωνα 
μέσω του κόπλερ. Οι σιαγόνες των φρένων απελευθερώνονται όταν ο 
ηλεκτρομαγνήτης ανοίγει, ενεργώντας στο κόπλερ. Ο ατέρμονας είναι 
τοποθετημένος σε χαμηλότερο επίπεδο από την κορώνα ώστε το σημείο επαφής 
ανάμεσα στα δυο εξαρτήματα όπως και όλα τα εξαρτήματα που εμπλέκονται στην 
κίνηση του ατέρμωνα ( κουζινέτα και ρουλεμάν ) είναι βυθισμένα στο λάδι. Αυτό 
εξασφαλίζει την καλύτερη λίπανση καθ’ όλη την διάρκεια μειώνοντας την φθορά 
των αναφερόμενων εξαρτημάτων στον χρόνο.  
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 Η 
κίνηση ανάμεσα στην κορώνα και στην τροχαλία μεταδίδεται μέσω ενός κενού 
άξονα ο οποίος περιστρέφεται μέσω δυο κωνικών ρουλεμάν. Τα ρουλεμάν είναι 
πρεσαρισμένα στον άξονα που ενώνει το κιβώτιο του μειωτήρα με το ακραίο 
κουζινέτο.  
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Το ακραίο κουζινέτο και το κιβώτιο του μειωτήρα βρίσκονται σε μια βάση που που 
είναι ενσωματωμένη στην μηχανή  Το αποτέλεσμα είναι μια εξαιρετικά σταθερή και 
συμπαγή κατασκευή που χαρακτηρίζει την παραγωγή της FAER. 

 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ  
Το βαρούλκο αποστέλλεται επάνω σε μια παλέτα και είναι δεμένο με βίδες 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα παλετοφόρο για τον χειρισμό του βαρούλκου 
κατά το άνοιγμα του πακέτου  

 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

 

 Αφαιρέστε όλες της βίδες οι οποίες συγκρατούν τον μειωτήρα με την παλέτα 
χρησιμοποιώντας ένα κλειδί 13mm. 

 Σηκώστε τον 
μειωτήρα 
χρησιμοποιώντας δυο 
ιμάντες οι οποίοι θα 
περνάνε μέσα από τις 
ακτίνες της τροχαλίας 
τριβής και κάτω από 
από τον 
ηλεκτροκινητήρα, 
αντίστοιχα ( δείτε την 
εικόνα ) 
Για να έχετε την 
σωστή τάνυση  στους 
ιμάντες που είναι 
δεμένοι στην 
τροχαλία τριβής 
συστήνουμε να 
γυρίσετε την τροχαλία 
με το βολάν 
αδράνειας  
Μια οπή για 
ανάρτηση είναι 
διαθέσιμη στα 
μοντέλα P58S, P58F και P60F ( δείτε την εικόνα ). Ως εκ τούτου όμως δεν είναι 
σίγουρη η ευθυγράμμιση της μηχανής σε  οριζόντια θέση  εάν σηκωθεί  με 
διαφορετικό βάρος στον ηλεκτροκινητήρα ή στην τροχαλία τριβής. 
Συνεπώς, προτείνουμε μα χρησιμοποιείτε επίσης και σε αυτά τα μοντέλα μηχανών 
ιμάντες  
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ΠΡΟΣΟΧΗ!! Μην δίνετε κλήση γωνίας 
στην μηχανή ( εκτός από το μοντέλο 
P58S ) περισσότερο από 20 μοίρες 
προς την κατεύθυνση που φαίνεται 
στην εικόνα, αλλιώς το λάδι λίπανσης 
θα χυθεί έξω. Εάν συμβεί αυτό 
γυρίστε αμέσως την μηχανή σε 
οριζόντια θέση, σκουπίστε την 

μηχανή και συμπληρώστε με λάδι στο 
σωστό επίπεδο με το κατάλληλο λάδι.    
Ένα μικρό ποσοστό λαδιού μπορεί να 
χυθεί κατά την πρώτη εκκίνηση της 
μηχανής τις πρώτες ώρες λειτουργίας και 
αυτό είναι φυσιολογικό. Επαναλάβετε 
τον καθαρισμό και το συμπλήρωμα του 
λαδιού. 
 

 

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ P58S   

Εφ όσον το μοντέλο  P58S δεν είναι εξοπλισμένο με ένα ακραίο κουζινέτο  
πρόβλημα ευθυγράμμισης με το πάτωμα στήριξης δεν υπάρχει. είναι ωστόσο ένας 
καλός κανόνας για να αποφύγετε την κλίση της μηχανής περισσότερο από 0,5mm 
για να εμποδίσει το σύνολο να υποφέρει από περιττές καταπονήσεις. 

Έξι Φ17 τρύπες πρόσδεσης βρίσκονται διαθέσιμες και θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν όλες έτσι ώστε να έχουμε ίδια δύναμή πρόσδεσης σε όλη την 
βάση σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής αγκύρωση όταν το φορτίο 
είναι σε έλξη μπορεί να τοποθετηθεί μια βάση όπως των μηχανών P58F -
P60F. 
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ( ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΜΟΝTΕΛΟΥ P58S ) 

Αφού τα μηχανήματα είναι εφοδιασμένα με ένα σώμα  πάνω στο οποίο στηρίζεται 
το εξωτερικό στήριγμα, και επειδή ο άξονας που στηρίζει το στατικό φορτίο δεν 
γυρίζει, η ευθυγράμμιση του δαπέδου στήριξης μπορεί να γίνει περίπου (+- 0.5mm) 

χωρίς να δημιουργεί κανένα πρόβλημα για το βαρούλκο κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας του. 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Οι μηχανές πρέπει πάντοτε να τοποθετούνται με το δικό τους σώμα 
σύνδεσης ( δοκούς) που συνδέει τον μειωτήρα με το ακραίο κουζινέτο. 

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΗ  

Πριν συνδέσετε τον ηλεκτρομαγνήτη, σιγουρευτείτε ότι   παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος είναι συνδεδεμένη στο συνεχές ρεύμα και ανταποκρίνεται στην ένδειξη 

τάσης που εμφανίζεται στις μαύρες θήκες επάνω στα καλώδια του ηλεκτρομαγνήτη. 

Το κουτί συνδεσμολογίας βρίσκεται στο άνω μέρος του ηλεκτρομαγνήτη. Το 
κάλυμμα είναι κουμπωτό και δεν απαιτούνται εργαλεία για να ανοιχθεί. Μέσα στο 
κουτί θα βρείτε το πινακάκι των επαφών, το οποίο μπορεί να αφαιρεθεί από το 
κουτί ώστε να διευκολυνθεί η σύνδεση των επαφών. 

 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 

Πριν συνδέσετε τον ηλεκτροκινητήρα βεβαιωθείτε πρώτα ότι η παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος ανταποκρίνεται στις ενδείξεις που αναφέρονται στο πινακάκι του 
ηλεκτροκινητήρα.                                                                                                                   
Πραγματοποιήστε την σύνδεση με την βοήθεια του διαγράμματος στο χαρτί που 
είναι τοποθετημένο μέσα στο κουτί συνδεσμολογίας του ηλεκτροκινητήρα.              
Το καλώδιο γείωσης πρέπει να συνδέεται στην σωστή βίδα μέσα στο κουτί 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Οι επαφές θερμικής προστασίας με θερμίστορς , οι οποίες είναι επίσης 

αναγνωρίσιμες από ένα περιορισμένο τμήμα των καλωδίων σύνδεσης, πρέπει να 
συνδέονται μόνον με συγκεκριμένο τύπο ανιχνευτή. Άλλου τύπου συνδέσεις 
μπορούν να τις καταστρέψουν άμεσα. 
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ΕΚΚΙΝΗΣΗ 

Η πρώτη εκκίνηση θα πρέπει να γίνει πριν τοποθετηθούν τα συρματόσχοινα στην 
τροχαλία τριβής της μηχανής ώστε να είναι δυνατόν εύκολα να εντοπιστούν  τυχόν 
προβλήματα , χωρίς να διακυβεύεται η μελλοντική λειτουργία της μηχανής. 

Πριν εκκινήσετε τον ηλεκτροκινητήρα ελέγξτε το επίπεδο του λιπαντικού ( δείτε 
στην ενότητα «Έλεγχος επίπεδου λιπαντικού» σε αυτό το εγχειρίδιο), εξετάστε τις 
ηλεκτρικές συνδέσεις να είναι σωστά συνδεδεμένες και όλοι οι ασφαλιστικοί 
σύνδεσμοι  να έχουν αφαιρεθεί. 

Κατόπιν περιστρέψτε το βολάν της μηχανής με το χέρι προς μια κατεύθυνση και 
μετά  προς την αντίθετη κατεύθυνση για μερικές φορές για να ελέγξετε τυχόν 
ακανόνιστη λειτουργία, εκκινήστε τον ηλεκτροκινητήρα στην μεγάλη ταχύτητα και 
αφήστε την μηχανή να δουλέψει για μερικά λεπτά.                                                         
Εάν δεν ανακαλύψετε κάποια ακανόνιστη λειτουργία ( μην διστάσετε να 
επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο η το εργοστάσιο σε περίπτωση που  συμβαίνει 
κάτι), συνδέστε τα συρματόσχοινα στην τροχαλία τριβής της μηχανής και εξετάστε 

ότι η εγκατάσταση είναι σωστά ισορροπημένη ακολουθώντας τα βήματα που 
περιγράφονται  πιο κάτω: 

a. Τοποθετήστε ένα φορτίο το οποίο θα ανταποκρίνεται στο φορτίο που 
αντιστοιχεί στο ποσοστό ισορροπίας που έχει δηλωθεί για τον θάλαμο 

 

b. Μετακινήστε τον θάλαμο στην μέση της διαδρομής  
 

 

c.  Γυρίστε το βολάν με το χέρι, αρχικά προς μια κατεύθυνση και κατόπιν προς 
την αντίθετη. Είναι σημαντικό να μην ανιχνευθούν διαφορές στην δύναμη 
περιστροφής μεταξύ των δύο κατευθύνσεων. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! τα αναφερόμενα φορτία που πρέπει να τοποθετηθούν μπορείτε 
να τα δείτε στον “Κατάλογο των τεχνικών δεδομένων#” και αναφέρονται στο   

50 % του ωφέλιμου φορτίου  
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 ΤΜΗΜΑ Β: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Όλες οι εργασίες που περιγράφονται σε αυτό το τμήμα πρέπει να εκτελούνται από 
εξειδικευμένο προσωπικό 

 Θα πρέπει να κλείνετε το ηλεκτρικό ρεύμα πριν ξεκινήσετε κάθε συντήρηση 

Στην περίπτωση εργασιών συντήρησης που σχετίζονται με το σύστημα πέδησης, η 
τροχαλία μετάδοσης κίνησης πρέπει πρώτα να ασφαλισθεί  με αγκύρωση  σε 
ακίνητο σημείο του βαρούλκου ή με στη δομή υποστήριξής ( βάση μηχανής) 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ 

Λόγω της σημασίας των λιπαντικών στη λειτουργία των μηχανών, πρέπει το επίπεδο 

των λιπαντικών να ελέγχεται κατά τη διάρκεια κάθε περιοδικής συντήρησης.               
Ο μετρητής είναι ο τύπος της ράβδου στα μοντέλα P58S, 

P58F και P60F και το επίπεδο του λιπαντικού πρέπει να 
βρίσκεται κάπου μεταξύ των δυο εγκοπών στο κάτω 
σημείο της ράβδου ( δείτε την δεξιά εικόνα ), ενώ ο 

μετρητής λαδιού είναι ο τύπος 

με γυάλινο δείκτη  στα μοντέλα 

P68F, P70F και P92F. Το λάδι θα 
πρέπει να βρίσκεται στο μέσο 

του παραθύρου στον γυάλινο 

δείκτη (δείτε την αριστερή 
εικόνα)  Σε περίπτωση που το 
επίπεδο του λαδιού είναι 
ανεπαρκές, συμπληρώστε με 

λιπαντικό το οποίο είναι ίδιο με αυτό που 
χρησιμοποιήθηκε κατά το πρώτο γέμισμα  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Μην αναμίξετε ορυκτό λιπαντικό με συνθετικό λιπαντικό.                      

Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην μηχανή. 

 

                                                                         11 

 

 

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ 

Η πρώτη αλλαγή λιπαντικού θα πρέπει να γίνει δυο μήνες μετά την εκκίνηση της 
μηχανής. Μεταγενέστερες αλλαγές κατόπιν μπορούν να γίνουν κάθε δυο χρόνια. 

Εντούτοις είναι καλός κανόνας να κόψετε αυτά τα διαστήματα στο μισό στις 
περιπτώσεις που υπάρχει υψηλή κυκλοφορία ( π.χ. γραφεία, νοσοκομεία, 

ξενοδοχεία, κ.λπ..) Χρησιμοποιήστε ένα λιπαντικό το οποίο είναι αντίστοιχο με αυτό 
που τοποθετήθηκε κατά το πρώτο γέμισμα ( μπορείτε να δείτε στο αυτοκόλλητο 
αμπελάκι  -   ορυκτό λιπαντικό ).                                                                                                                    

Μπορείτε να δείτε τις προδιαγραφές του λιπαντικού που έχει τοποθετηθεί για 
πρώτη φορά όπως επίσης και των αντίστοιχων στο ανωτέρω διάγραμμα . 

 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΙΑΓΟΝΩΝ ΦΡΕΝΩΝ  

Οι σιαγόνες πρέπει να ανοίγουν από τον ηλεκτρομαγνήτη του φρένου τόσο λίγο όσο 

είναι αναγκαίο να ελευθερωθεί το τύμπανο των φρένων. εάν η διαδρομή 
αποδειχθεί υπερβολική, προχωρήστε ως εξής : 

α. Λύστε το παξιμάδι (75) όσο κρατάτε την μια από τις δυο βίδες  (23) σφαλισμένη   

β. Περιστρέψτε την βίδα ( 23) κοντύτερα έως ότου το μπρατσάκι (2) ακουμπήσει το 
αξονάκι (10) 
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 γ. Βιδώστε την βίδα (23) μισή στροφή και κατόπιν σφίξτε το παξιμάδι ( 75) πάλι 

 δ. Επαναλάβατε την 
προσαρμογή και 
στην απέναντι  βίδα. 

                                                                           

Αυτή η προσαρμογή 

είναι  απαραίτητη 
λόγω της κανονικής 
φθοράς του υλικού 
τριβής ( θερμουίτ). 

Τα θερμουίτ θα 
πρέπει να 
αντικατασταθούν 
εάν το πάχος τους 
γίνει μικρότερο από 
3mm. 

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΙΑΓΩΝΩΝ ΦΡΕΝΩΝ 

Ακολουθήστε τα ακόλουθα για να αντικαταστήσετε τις σιαγόνες φρένων : 

α. Αφαιρέστε τα δυο παξιμάδια (59) τα 
οποία σφίγγουν τα ελατήρια (22) 

β. Ξεσφίξτε την σκουλικόβιδα (75) η οποία 

ασφαλίζει τον πείρο (21) 

γ. Αφαιρέστε τον πείρο (21). Εάν 
χρειάζεται βάλτε στην εγκοπή ένα 
κατσαβίδι και τραβήξτε τον πείρο   

δ. Τοποθετήστε την νέα σιαγόνα και 
επαναλάβατε την εργασία για την επόμενη 
σιαγόνα 
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θα ήταν χρήσιμο να ρυθμίσετε το άνοιγμα των σιαγόνων  μετά την ολοκλήρωση της 
τοποθέτησης  λόγω του διαφορετικού πάχους του υλικού τριβής 

                                                                         

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΡΟΠΗΣ ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 

  Για να ρυθμίσετε τη δύναμη με την οποία οι σιαγόνες του συστήματος πέδησης 
επενεργούν στο τύμπανο του φρένου, βιδώστε  ή ξεβιδώστε τα παξιμάδια (59)  τα 
οποία πιέζουν τα ελατήρια (22) ( δείτε στο προηγούμενο σχέδιο). Σφίξτε  τους 
πείρους ασφαλείας στο τέλος της λειτουργίας 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Δεν πρέπει ποτέ να  φτάσετε σε τέτοιο σημείο σύσφιξης  των 
ελατηρίων ώστε να επιβραδύνετε σημαντικά τη δράση των ηλεκτρομαγνητών 

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΥΠΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΗ  

Αυτή η ρύθμιση είναι αναγκαία μόνο σε περίπτωση που ο ηλεκτρομαγνήτης κάνει 
θόρυβο όταν ανοίγουν οι σιαγόνες. Ακολουθήστε τα επόμενα βήματα για να κάνετε 

την ρύθμιση: 

α. Βιδώστε το παξιμάδι 
(19) κατά ένα τέταρτο 

της στροφής όσο 

κρατάτε το αξονάκι (9) 

ασφαλισμένο 

β. Πραγματοποιήστε 

την ίδια λειτουργία και 
στο διπλανό φρένο 

γ. Ενεργοποιήστε τον 
ηλεκτρομαγνήτη και 
ελέγξτε το επίπεδο 
θορύβου του   
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δ. Επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα έως ότου το πρόβλημα δεν είναι πλέον 
αισθητό 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ ΜΠΟΣΙΚΑ ΤΟΥ ΩΣΤΙΚΟΥ ΡΟΥΛΕΜΑΝ  

Ο πρώτος έλεγχος πρέπει να γίνει μετά από έναν χρόνο από την λειτουργία της 
μηχανής, και κατόπιν κάθε τρία χρόνια. Προχωρήστε ως εξής για τον έλεγχο: 

α. Τοποθετήστε την μαγνητική βάση ενός μικρομετρικού μετρητή επάνω σε ένα 
σταθερό σημείο της μηχανής ή στη βάση της μηχανής. 

β.  Βάλτε το 
όργανο πάνω στο 
πλαϊνό του 
τυμπάνου 
φρένου σε σχέση 
με τον άξονα 
κινητήρα / κοχλία 

γ.  Ανοίξτε τα 
φρένα και 
γυρίστε το βολάν 

της μηχανής 

πρώτα προς την 
μια κατεύθυνση 

και κατόπιν προς 
την αντίθετη. 

δ. Σημειώστε την 
καθαρή απόκλιση 

στο όργανο. 

Χρειαζόμαστε η 

ένδειξη να  είναι 
λιγότερο από 0,02 mm,    

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΠΟΣΙΚΩΝ ΣΤΟ ΩΣΤΙΚΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ   

Προχωρήστε ως εξής για να κάνετε την ρύθμιση: 
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α. Αφαιρέστε τις τρεις βίδες ( μια 
με κωνικό και δυο με επίπεδο 

άκρο ) από το φλατζάκι ( δείτε στο 
σχέδιο) 

β. Γυρίστε το φλατζάκι προς την 
φορά του ρολογιού όσο είναι 
δυνατόν χρησιμοποιώντας μόνον 

τα χέρια σας και χωρίς την 

βοήθεια μοχλών ή κλειδιών  

γ. Περιστρέψτε αριστερόστροφα 

όσο λιγότερο χρειάζεται έως ότου 

μια από τις τρεις τρύπες από το 

φλατζάκι ευθυγραμμιστεί σε μια 
κωνική τρύπα επάνω στην μηχανή 

, τότε τοποθετήστε την βίδα με το 
κωνικό άκρο μέσα και ασφαλίστε 

την .   

δ. Τοποθετήστε τις δυο βίδες με το 
πλατύ άκρο που απομένουν  και 
ασφαλίστε τις  

 

ΕΛΕΓΧΟΣ  ΜΠΟΣΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΕΤ ΚΟΡΟΝΑ – ΚΟΧΛΙΑ 

Αυτός ο έλεγχος πρέπει να γίνεται ετησίως. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να 
κάνετε τον έλεγχο :  

α. Ελέγξτε  εάν τα μπόσικα του ωστικού ρουλεμάν ευρίσκονται στα επιτρεπόμενα  
όρια ( δείτε στο κεφάλαιο Έλεγχος στα μπόσικα του ωστικού ρουλεμάν σε αυτήν την 
ενότητα ) 

β. Αφαιρέστε τα συρματόσχοινα από την τροχαλία τριβής 

γ. Τοποθετήστε την μαγνητική βάση ενός μικρομετρικού μετρητή επάνω σε ένα 
σταθερό σημείο της μηχανής ή στη βάση της μηχανής. 
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δ. Τοποθετήστε το 
εργαλείο κόντρα στην 
τροχαλία τριβής σε μια 
διάμετρο 300 mm 

ε. Μετακινήστε την 
τροχαλία με τα χέρια 

σας, πρώτα προς την 

μια κατεύθυνση 
κατόπιν προς την 
αντίθετη και ελέγξτε 
την τιμή μετατόπισης 
στο όργανο 

ζ. συγκρίνετε την τιμή 

μετατόπισης με τον 
ακόλουθο πίνακα. Θα ήταν χρήσιμο να ρυθμίσετε τα μπόσικα σε περίπτωση που 
υπερβαίνουν τις τιμές που αναφέρονται κατωτέρω. 

 

ΡΥΘΜΙΣΗ  ΜΠΟΣΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΕΤ ΚΟΡΩΝΑ – ΚΟΧΛΙΑ 

Λόγω της λεπτότητας αυτής της λειτουργίας, θα είναι απαραίτητο ένας 
εξουσιοδοτημένος τεχνικός της αντιπροσωπίας ή  της FAER ή να εκτελέσει αυτή τη 
λειτουργία ή να λάβετε ρητή εξουσιοδότηση και οδηγίες από την FAER 
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ΤΜΗΜΑ Γ : ΕΓΓΥΗΣΗ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

Η  εγγύηση που καλύπτει τα μηχανήματα FAER και τα ανταλλακτικά έχει διάρκεια 
ισχύος ενός έτους που αρχίζει την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. Είναι 
δυνατή η επέκταση της εν λόγω εγγύησης σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές. 

Η FAER θα αντικαταστήσει χωρίς χρέωση όλα τα εξαρτήματα που θα διαπιστωθεί 
ότι είναι ελλαττωματικά. με την επιφύλαξη της οριστικής απόφασης της FEAR, κατά 
τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης. Η ηλεκτρικές περιελίξεις δεν καλύπτονται από 
αυτήν την εγγύηση.  

Τα εξαρτήματα τα οποία πρέπει να επισκευαστούν ή να αντικατασταθούν  κατά την 
διάρκεια της εγγύησης θα πρέπει να σταλθούν προς την FAER χωρίς χρέωση.  

Σε περίπτωση που η παρέμβαση γίνει απαραίτητη στις εγκαταστάσεις του πελάτη, ο 
πελάτης πληρώνει όλη την εργασία, το ταξίδι, το δωμάτιο και τα έξοδα  

Δεν προβλέπονται αποζημιώσεις σε σχέση με δαπάνες οποιασδήποτε φύσης που 
μπορεί να ζητηθούν από τον πελάτη. 

 

ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

Η εγγύηση μπορεί να ακυρωθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

• Εφ όσον οι επιγραφές στα ταμπελάκια της μηχανής και του 
ηλεκτροκινητήρα δεν υπάρχουν ή είναι δυσανάγνωστες . 

•  Εάν η μηχανή είναι ολόκληρη ή εν μέρει αποσυναρμολογημένη 

•  Σε περίπτωση που τοποθετήθηκε εσφαλμένα χωρίς να τηρηθούν οι 
οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο 

• Σε περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για 
τον οποίο σχεδιάστηκε ( δείτε στο κεφάλαιο, «Χρήση της μηχανής», που 
περιλαμβάνεται στο εγχειρίδιο). 

• Εάν δεν έχει γίνει κανονική αγορά της μηχανής. 
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