
Οδεγόο Πώιεζεο Πξντόληνο 

  I 35 - 50 – ζεηξά 

ηδεξσηήξηα Θεξκαηλόκελνπ Κπιίλδξνπ 



 1. Μνληέια 

 350 mm 

  I35 - 140 : κήθνο  1400 mm 

  I35 - 160 :  1600 mm 

  I35 - 200 :  2000 mm 

 

 500 mm 
  I50 - 160 : κήθνο 1600 mm 

  I50 - 200 :   2000 mm 

  I50 - 250 :  2500 mm 

  I50 - 320 :   3200 mm 
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 εληόληα κε ππόινηπν πγξαζίαο 

   50%:-Απεπζείαο ζην Η-ηδεξσηήξην 

Υακειό Κόζηνο Δξγαζίαο: 

Σα πθάζκαηα δελ ρξεηάδεηαη λα 

πεξάζνπλ πξώηα από ην 

ζηεγλσηήξην 

Υακειή Καηαλάισζε  

Γελ ρξεηάδεηαη ελέξγεηα γηα ην 

ζηέγλσκα ησλ ξνύρσλ 

Μηθξόηεξε Δπέλδπζε 

Ζ ζπλνιηθή θαηαλάισζε γηα ην 

ζηέγλσκα κπνξεί λα κνηξαζηεί ζην 

ζηεγλσηήξην θαη ην ζηδεξσηήξην 

ΔΞΑΓΩΓΖ ΗΜΑΣΗΜΟΤ 

 2. Γεληθή Πεξηγξαθή 



 2. Γεληθή Πεξηγξαθή 

Πιενλεθηήκαηα ηδεξσηεξίσλ Θεξκαηλόκελνπ Κπιίλδξνπ 

 Μηθξή επέλδπζε ρξεκάησλ 

 Μεγάιε δηαθύκαλζε: από 40 σο 100 θηιά/ώξα 

 πκπαγέο 

Γεληθή Ηδέα Θεξκαηλόκελνπ 

Κπιίλδξνπ 

Γεληθή Ηδέα Θεξκαηλόκελεο 

Λεθάλεο 



 Δύθνιν ζηε ρξήζε: κπνξεί λα  

ρεηξηζηεί από έλα άηνκν 

 πκπαγέο: ηα I35/50 είλαη εληνηρηδόκελα 

ζηδεξσηήξηα γηα εμνηθνλόκεζε ρώξνπ 

 Τςειή πνηόηεηα θαηαζθεπήο: όια ηα 

κέξε πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε 

βξεγκέλα πθάζκαηα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα από αλνμείδσην αηζάιη 

 2. Γεληθή Πεξηγξαθή 



 3. Υαξαθηεξηζηηθά 

εμαεξηζκόο θίιηξν 

δηαθόπηεο 

αζθαιείαο 

ιεθάλε 

εηζαγσγήο 

ρεηξνθίλεηε 

ρξήζε 
ηκάληεο 

ζηδεξώκαηνο 

ιεθάλε 

επηζηξνθήο 

ηκάληεο 

ηξνθνδνζίαο 

πξνζηαζία 

δαθηύισλ 

επεμεξγαζηήο 



 4. Θέξκαλζε 

Πιήξεο εηξά:  

Θέξκαλζε Ζιεθηξηθή 

Θέξκαλζε Αεξίνπ 

Θέξκαλζε Αηκνύ 



4.1 Θέξκαλζε Ζιεθηξηθή 

 Αληηζηάζεηο γύξσ από ηνλ     

θύιηλδξν: Μέγηζηε απόδνζε 

 Βέιηηζηε απόζηαζε ησλ 

αληηζηάζεσλ από ηνλ θύιηλδξν: 

Ηδαληθή κεηαθνξά ζεξκόηεηαο 

 Γελ ρξεηάδεηαη επηζθεπή 

 4. Θέξκαλζε 



4.2 Θέξκαλζε Αεξίνπ 

 Ζ θιόγα θαιύπηεη όιν ην πιάηνο: 

Μέγηζηε απόδνζε 

 Λεηηνπξγεί κε: Πξνπάλην, Βνπηάλην, 

Φπζηθό αέξην 

 Δύθνιν ζέξβηο 

 4. Θέξκαλζε 



4.2 Θέξκαλζε Αεξίνπ 

 Αμηόπηζηνο αηκνζθαηξηθόο θαπζηήξαο 

γθαδηνύ γηα κηθξόηεξε θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο 

 Έλα θίιηξν αλνμείδσηνπ αηζαιηνύ 

πξνζηαηεύεη ηνλ θαπζηήξα (ρξεηάδεηαη 

θαζάξηζκα κία θνξά ηνλ κήλα) 

 Αηζζεηήξαο ειέγρεη ηελ θιόγα: Μήλπκα 

ζθάικαηνο ζε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο 

 Πιεμηγθιάο ζην πιατλό θαπάθη γηα έιεγρν 

ηεο θιόγαο 

 4. Θέξκαλζε 



4.3 Θέξκαλζε Αηκνύ 

 Γπλαηέο ζπγθνιιήζεηο γηα κεγαιύηεξε αζθάιεηα 

 Πίεζε αηκνύ: από 8 σο 10 bar 

  350 mm: επίζεο δηαζέζηκν ζηελ έθδνζε κε 

ζεξκαηλόκελν αηκό : Πιήξε ζεηξά 

 4. Θέξκαλζε 



 5. Κύιηλδξνο 

 Ηδαληθό πάρνο θπιίλδξνπ γηα κέγηζηε      

παξαγσγή 

I-35:  6,7 mm = ηαρύηεξε ζέξκαλζε 

ηδαληθό γηα self-service θαζαξηζηήξηα 

I-50: 13 mm 

 ηάληαξλη θύιηλδξνο ρξσκίνπ 

 30 ±5 κm (0,030 mm) 

 Απνηξέπεη ηνλ θύιηλδξν από ην λα 

ζθνπξηάζεη 

 Καιύηεξε κεηαθνξά ζεξκόηεηαο από ην 

αλνμείδσην αηζάιη 



 5. Κύιηλδξνο 

 Τιηθό: Μαύξν αηζάιη 

 Κακία ζπγθόιιεζε ζηνλ θύιηλδξν 

Ο θύιηλδξνο θαηαζθεπάδεηαη ζην 

εξγνζηάζην ηεο Primus: Πνηνηηθόο 

έιεγρνο 

 έξβηο: Ο θύιηλδξνο πξέπεη λα 

επηθαιύπηεηαη ζπρλά κε παξαθίλε 

Ο θύιηλδξνο θηλείηαη θάπνηα θιάζκαηα 

γξεγνξόηεξα ησλ ηκάλησλ: Τςειή 

πνηόηεηα ζηδεξώκαηνο 



 6. Κάιπςε ηνπ ξνινύ 

 Μέγηζηε θάιπςε ξνινύ 300° 

 Τςειή απόδνζε 

ξνιό 

πίεζεο ξνιό 

ζηδεξώκαηνο 

(θύιηλδξνο) 

ρξσκίνπ 

ξνιό ζθημίκαηνο 
ηκάληεο NOMEX 

ιεθάλε 

ηξνθνδνζίαο 

ζθάθε 

εηζαγσγήο 

ζθάθε 

εμαγσγήο 

ξνιά θίλεζεο 



 7. Δμαεξηζκόο 

 Δμαεξηζκόο: Πάληα ζην πάλσ κέξνο 

 Τπεξκεγέζεο θηεξσηή γηα επέιηθηε 

εγθαηάζηαζε: σιήλσζε εμαέξσζεο σο 

θαη 6 κέηξα 

 Μεηαιιηθή θηεξσηή: Μεγάιε δηάξθεηα 

δσήο 

   ≥ 200 cm κήθνο: 1 εμαγσγή 

   < 200 cm κήθνο: 2 εμαγσγέο 



 Αεξαγσγόο: Δμ νινθιήξνπ από αλνμείδσην αηζάιη 

ηνπνζεηεκέλε ζην πάλσ κέξνο ηνπ ζηδεξσηεξίνπ 

 Φίιηξν κπξνζηά από ηνλ εμαεξηζκό: 

- Αλνμείδσην αηζάιη 

- Αθαηξείηαη εύθνια 

- Καπάθη κε δπλαηνύο κεληεζέδεο γηα εύθνιε 

πξόζβαζε 

 Πίζσ από ην θίιηξν: Δπηπιένλ πξνζηαζία γηα ηα 

ρέξηα 

 7. Δμαεξηζκόο 



 8. Ρνιό Πίεζεο 

 Καιύπηεηαη κε πςειήο πνηόηεηαο 

NOMEX 

 Γελ αθήλεη ζεκάδηα ζηα πθάζκαηα 

 Πηέδεη ην ύθαζκα πάλσ ζηνλ 

ζεξκαηλόκελν θύιηλδξν 

εμαζθαιίδνληαο ηελ ηέιεηα εηζαγσγή 

ηνπ πθάζκαηνο ζην ζηδεξσηήξην 

 Σν θελό αλάκεζα ζην ξνιό πίεζεο 

θαη ζηνπο ηκάληεο επηηξέπεη ζηνπο 

πδξαηκνύο λα αλέβνπλ πξνο ηα 

πάλσ θαη λα εμαηκηζηνύλ 



 9. Ηκάληεο Σξνθνδνζίαο 

 Τςειήο πνηόηεηαο ΝΟΜΔΥ γηα 

κεγάιε δηάξθεηα δσήο 

 Δύθνιε αθαίξεζε: δελ είλαη 

θνιιεκέλν αιιά ΡΑΜΜΔΝΟ 

 Δύθνιε επηζθεπή 



 10. Ηκάληεο ηδεξώκαηνο 

 Τςειήο πνηόηεηαο ΝΟΜΔΥ γηα κεγάιε 

δηάξθεηα δσήο 

 Γελ είλαη θνιιεκέλνη αιιά ξακκέλνη: 

εύθνιε αθαίξεζε 

 Οη ξαθέο θαιύπηνληαη από ΝΟΜΔΥ γηα 

λα κελ κέλνπλ ζεκάδηα ζηα πθάζκαηα 

 Μεηά από θαηξό: Οη ηκάληεο πξέπεη λα 

ηεληώλνληαη: όινη νη ηκάληεο πξέπεη λα 

αιιαρηνύλ ηαπηόρξνλα 

 Οη ηκάληεο ΝΟΜΔΥ είλαη αλζεθηηθνί ζε 

ζεξκνθξαζίεο άλσ ησλ 200°C 



 Γηαρσξηζηηθά πηεξύγηα: δηπιή ρξήζε 

- δηαρσξίδνπλ ηνπο ηκάληεο θαη 

ηνπο ζπγθξαηνύλ ζηε ζσζηή ζέζε 

- απνκαθξύλνπλ ην ύθαζκα από 

ηνπο ηκάληεο ζηδεξώκαηνο 

 

 10. Ηκάληεο ηδεξώκαηνο 



 11. ύζηεκα Σεληώκαηνο ηκάλησλ 

 Έλα ειαηήξην θαη ζηηο δύν πιεπξέο ηνπ 

ζηδεξσηεξίνπ εγγπάηαη ηε ζσζηή έληαζε      

από ηνπο ηκάληεο ζηδεξώκαηνο 

 Σν θνπδηλέην ηνπ ξνπιεκάλ έρεη ρώξν λα θάλεη 

ηελ θίλεζε ηνπ κέζσ ελόο νιηζζεηήξα 

 Δύθνιε πξόζβαζε 



 12. Ρνιά Τπνζηήξημεο 

 εκαληηθό ηκήκα ελόο ζεξκαηλόκελνπ 

θπιίλδξνπ:  

    Ζ θζνξά ηνπ θύξηνπ ξνινύ είλαη ξίζθν 

 Σα ξνιά ππνζηήξημεο είλαη από εηδηθά 

κέηαιια: ην καιαθό πιηθό εκπνδίδεη ηελ θζνξά 

ηνπ θύξηνπ ξνινύ 

 Δύθνιε επηζθεπή: εύθνιε αθαίξεζε 



 13. Πιαίζην 

 Υάξε ζηελ βαξηά θαηαζθεπή, ην πιαίζην δελ 

παξακνξθώλεηαη θαη εγγπάηαη κεγάιε δηάξθεηα 

δσήο 

 Σν πιαίζην είλαη από καύξν αηζάιη 

 Υξήζε ακκνβνιήο γηα απνηξνπή ζθνπξηάο: 

πςειή πνηόηεηα 

 Δπνμηθή βαθή 

  



 14. Πξνζηαζία Υεξηώλ: Αζθάιεηα 

 Πξνζηαηεπηηθό ρεξηώλ από αλνμείδσην αηζάιη: 
Πνηόηεηα 

 ύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο CE: Όηαλ 

ελεξγνπνηείηαη ε αζθάιεηα: 

- Σν ζηδέξσκα ζηακαηάεη αθαξηαία 

- Σν θνπκπί εθθίλεζεο ζηνλ 

επεμεξγαζηή πξέπεη λα παηεζεί γηα 

ηελ επαλεθθίλεζε ηνπ ζηδεξσηήξηνπ 

- Όηαλ ε ζεξκνθξαζία είλαη > 80°C: ην 

θνπδνύλη ηίζεηαη ζε επηθπιαθή όηαλ 

ζηακαηάεη 



 15. Υεηξνθίλεηε Λεηηνπξγία 

 Υεηξνιαβή γηα ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία 

ζε πεξίπησζε απώιεηαο ξεύκαηνο 

 Υαξαθηεξηζηηθό ζε όια ηα  I 35 - 50 – 

ζηδεξσηήξηα 

 Δύθνιν ζηελ ρξήζε 

 Αζθάιεηα ζηελ πεξίπησζε 

πξνβιήκαηνο: ην θνκκάηη πθάζκαηνο 

πάληα κπνξεί λα αθαηξεζεί ρεηξνθίλεηα 



 16. Πεηάιη 

 Πξναηξεηηθό 

 Μαύξν κέηαιιν -  ακκνβνιεκέλν- κε επνμηθή 

βαθή 

 Παηώληαο ην πεηάιη: ζηακαηνύλ ή μεθηλνύλ νη 

ηκάληεο ηξνθνδνζίαο έηζη ώζηε έλαο κόλν 

ρξήζηεο λα κπνξεί λα ρεηξηζηεί εύθνια ην 

κεράλεκα θαη κε ηα δύν ρεξηά 



 17. Λεθάλε Δηζαγσγήο 

 Όια ηα θνκκάηηα πνπ έξρνληαη ζε επαθή 

κε λσπά πθάζκαηα είλαη από αλνμείδσην 

αηζάιη, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

ιεθάλεο εηζαγσγήο 

 Αλνμείδσην αηζάιη: Σν ύθαζκα κέλεη κε 

50% ππόινηπν πγξαζίαο: απνηξέπεη ηε 

ζθνπξηά 

 Κακία αηρκεξή γσλία 

 Αηζάιηλεο πιεπξέο δίπια ζηνπο ηκάληεο 

ζηδεξώκαηνο γηα βέιηηζην ζηδέξσκα θαη 

επηπιένλ πξνζηαζία ρεξηώλ 



 18. Λεθάλε Δπηζηξνθήο 

 Μαύξν αηζάιη 

 Ακκνβνιεκέλν 

 Δπνμηθή βαθή 

 Μεγάιε ρσξεηηθόηεηα 



 19. Αζθάιεηα 

 Γύν δηαθόπηεο αζθαιείαο: έλαο ζε 

θάζε πιεπξά 

 Όηαλ ελεξγνπνηείηαη ν δηαθόπηεο 

αζθαιείαο: ερεί έλα θνπδνύληζκα κέρξη 

λα μαλαπαηεζεί ην θνπκπί 

 Κεληξηθόο δηαθόπηεο ζην πίζσ κέξνο 



 19. Αζθάιεηα 

 Τπάξρεη ζε όια ηα ζηδεξσηήξηα 

 ε όιν ην κήθνο ηνπ 

 Απνηξέπεη ηα παηδηά από ην λα 

αγγίδνπλ ηνπο ηκάληεο ή ην ξνιό 

Πξνζηαζία κε Πιεμηγθιάο 



 20. “Απνζηάηεο" 

 Υσξίδνπλ ην ύθαζκα από ην ξνιό 

απνηξέπνληαο ην λα θνιιήζεη 

 Υάιθηλν: καιαθό πιηθό γηα λα κελ 

θζείξεη ην θπξίσο ξνιό 

 Μαιαθό έιαζκα γηα ζσζηή πίεζε 

 3 κέξε: εύθνιε επηζθεπή 

 Απαξαίηεην θαζάξηζκα αλά εμάκελν 



 21. Μέηξεζε Θεξκνθξαζίαο 

 Ο αηζζεηήξαο απνηειείηαη από 

δύν κέξε ηνπνζεηεκέλα 

απεπζείαο πάλσ ζηνλ θύιηλδξν 

 - Θεξκνζηάηε 

 - Θεξκνζηάηε Αζθαιείαο 

 Πιάθεο: Μπξνύηδηλεο γηα 

ηδαληθή κέηξεζε 

 Αληνρή αηζζεηήξα: 250 °C 

 Δπηπιένλ ζεξκνζηάηεο 

αζθαιείαο πνπ θιείλεη ην 

κεράλεκα ζηνπο 220 °C  



 22.Ηκάληεο Καζνδήγεζεο 

 Απνηξέπνπλ ην ύθαζκα λα 

θνιιήζεη ζην ξνιό πίεζεο 

 

 Δύθνιε επηζθεπή: Σν πάλσ θαπάθη 

αλνίγεη μεβηδώλνληαο κόλν 4 βίδεο 

 

 Δπηπιένλ κπάξα γηα ηελ ηδαληθή 

ηνπνζέηεζε ησλ ηκάλησλ  



 23. Κνλζόια Υεηξηζκνύ 

Κνπκπί 

εθθίλεζεο 
Δπηινγή 

πξνγξάκκαηνο 
Ννύκεξν 

πξνγξάκκαηνο 

Έλδεημε: 

- ζεξκνθξαζίαο 

  ή 

- ηαρύηεηαο 

Ρύζκηζε ζεξκνθξαζίαο 

Ρύζκηζε ηαρύηεηαο 

Αλαζηξνθή 

Γηαθόπηεο 

On/Off 

Απνζήθεπζε 

πξνγξάκκαηνο 

Λίζηα πξνγξακκάησλ 



 23. Κνλζόια Υεηξηζκνύ 

 Έσο 20 πξνγξάκκαηα(+ πξόγξακκα 0) 

 Γηαβάζκηζε ζεξκνθξαζίαο θαηά 5°C 

 Σαρύηεηα από 1,5 σο 8,0 m/ιεπηό 

 Γηαβάζκηζε ηαρύηεηαο θαηά 0,5 m/ιεπηό 

 Ζ ηαρύηεηα κπνξεί λα ξπζκηζηεί θαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 



 23. Κνλζόια Υεηξηζκνύ 

 Φηιηθό ζηε ρξήζε 

 Μεηά ηελ εθθίλεζε:  - ηύπνο ζέξκαλζεο 

    - ηύπνο πξνγξάκκαηνο 

 Πάληα μεθηλάεη κε ην πξόγξακκα  „0“ 

 - νη παξάκεηξνη δελ αιιάδνπλ 

 - ζεξκνθξαζία 80°C 

 - ηαρύηεηα 3 m/ιεπηό 



 24. Με Κεξκαηνδέθηε 

 Δλζσκαησκέλν θνπηί γηα θέξκαηα 

 Δλζσκαησκέλνο κεηξεηήο θεξκάησλ 

 Γηαθνξεηηθό πιεθηξνιόγην 



 25. Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά 



 26. πζηάζεηο 

 Hôtel Piano II / Mont Saint Guibert (Belgium) / I35 - 160 

 Résidence Christalain / Bruxelles (Belgium) / I35 - 140 

 Nursing home / Jesenice (Slovenia) / I50 - 190 

 Commercial laundry / Velenje (Slovenia) / I35 - 200 

 Nursing home / Slov. Konjice (Slovenia) / I 35 - 160 

 Eliseev Palace Hotel / St. Peterburg (Russia) / I35 - 200 

 City Hospital No. 20 / St. Peterburg (Russia) / I50 - 250 

 Fira Palace / Barcelona (Spain) 

 MMS Clean / Amsterdam / (Holland) 



 27. Εήηεζε 

 Self-Service Καζαξηζηήξηα 

 

 OPL - Ννζνθνκεία 

- Ξελνδνρεία 

- Φπιαθέο 

- Γεξνθνκεία 

- θιπ…. 

 Βηνκεραλία θαζαξηζκνύ 



 Υξήζε ηδεξσηεξίνπ 

Λάθος και ζωζηή καηανομή ιμαηιζμού ζηοσς 

ιμάνηες ηροθοδοζίας 

Υξεζηκνπνηείζηε όιν ην κήθνο ηνπ ζηδεξσηεξίνπ 

ζσζηό 


