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ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ
ΣΕΙΡΑ 60 Ηλεκτρικοί
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Οι διακόπτες στάθµης της σειράς 60 είναι σχεδιασµένοι για τοποθέτηση στα εξωτερικά τοιχώµατα δεξαµενών υπό
πίεση σε κάθετη ή οριζόντια θέση.
Τα µοντέλα είναι εφοδιασµένα µε µία ή δύο διατάξεις ενεργοποίησης διακόπτη, καθεµία από τις οποίες µπορεί να
έχει µονό (SPDT) ή διπλό (DPDT) µεταγωγικό επαφέα για έλεγχο ή/και συναγερµούς χαµηλής ή υψηλής στάθµης.
2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
MONTELO

DIATAXH ENERG OPOIHSHS
MONH

AIPLH

ULIKO SOMATOS

ULIKO PLWTHRA

DIAKOPTH

TUPOS DIAKOPTH
DOCEIOU
UDRARGUROU

BASIKOS

STEGANOS

SFRAGISMENOS

EPLCRNSES
EPAFES

ME ADRANES
AERIO

SUNECOUS
REUMATOS

STEGANOS

PEPIESMENOU AERA
INOC

ODEICALKOS

PERIBLHMA
STEGANO

YUKTRES

EIDIKOS TUPOS
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3. ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η λειτουργία βασίζεται, στην υδροστατική αρχή (νόµος του
ΑΡΧΙΜΗ∆Η).
Στον πλωτήρα(1), που ακολουθεί την στάθµη του υγρού,
συνδέεται, µε ράβδο, ένα έµβολο(2) από µαγνητισµένο
ανοξείδωτο χάλυβα, το έµβολο κινείται µέσα σε κυλινδρικό
οδηγό(3) από µη µαγνητικό υλικό.
Πάνω στον οδηγό(3) βρίσκεται µια διάταξη ενεργοποίησης του
διακόπτη, εδώ σχηµατικά σχεδιασµένη, που αποτελείται από
έναν µαγνήτη(4) και έναν µικροδιακόπτη(5) συνδεδεµένων
µεταξύ τους µέσω µοχλών.
Σε κατάσταση χαµηλής στάθµης “A” ο µαγνήτης(4) είναι σε
θέση αναµονής, σε κατάσταση υψηλής στάθµης “B” ο
µαγνήτης (4) έλκεται από το έµβολο(2) το οποίο προκαλεί την
ενεργοποίηση του µικροδιακόπτη(5).
Η διαφορά της στάθµης υγρού µεταξύ υψηλού και χαµηλού
σηµείου ονοµάζεται «διαφορικό ενεργοποίησης διακόπτη».
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DIATAXH
ENERGOPOIHSHS
DIAKOPTH

DIATAXH
ENERGOPOIHSHS
DIAKOPTH

DIAFORIKO ENERGOPOIHSHS

4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
DIAKOPTH
4.1 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Πριν την τοποθέτηση επιβεβαιώστε την συµβατότητα των συνδέσεων της δεξαµενής και του οργάνου.
Απαγορεύεται αυστηρά η επιβάρυνση του οργάνου µε εξωτερικά φορτία και είναι υποχρέωση του χρήστη να το
προστατεύει από καταπονήσεις, απαγορεύεται η χρήση του σαν σηµείο στήριξης.
Για την αποφυγή φαινοµένων ηλεκτρολυτικής διάβρωσης απαγορεύεται η χρήση υλικών µε διαφορετικό ηλεκτροχηµικό
δυναµικό, ο χρήστης πρέπει να χρησιµοποιήσει όλες τις τεχνικές που θα προφυλάσσουν την συσκευή από αυτό το
ενδεχόµενο.
Η εγκατάσταση πρέπει να διαθέτει την
προβλεπόµενη βαλβίδα ασφαλείας, για την
BALBIDA DIAKOPHS
BALBIDA DIAKOPHS
αποφυγή πιέσεων πέραν της µέγιστης
SWLHNAS
BALBIDA EXAERISMOU
επιτρεπόµενης. Συνίσταται η χρήση βαλβίδων
ENDEIXHSSTAQMHS
διακοπής που επιτρέπουν την εύκολη αφαίρεση
του οργάνου και βαλβίδων εκκένωσης για την
αποµάκρυνση τυχόν ιζηµάτων που
δηµιουργούνται στο εσωτερικό του οργάνου.
Στην περίπτωση που προβλέπεται η δηµιουργία
φυσαλίδων αέρα ή ατµού χρησιµοποιήστε στις
ανώτερες (ψηλότερες-επάνω) συνδέσεις βαλβίδες
εξαερισµού.
Όταν για ανάγκες ρύθµισης είναι απαραίτητη η
τοποθέτηση δύο ή περισσότερων οργάνων
BALBIDA EKKENWSHS
συνίσταται η εγκατάσταση σε σωλήνα ένδειξης
BALBIDA DIAKOPHS
στάθµης.
Για τοποθέτηση σε δεξαµενές που υπόκεινται σε
έντονους κραδασµούς επικοινωνήστε µε την
εξυπηρέτηση πελατών.
4.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ
Το όργανο είναι εφοδιασµένο µε πλάκα ακροδεκτών τοποθετηµένη στο εσωτερικό
του περιβλήµατος, για τις συνδέσεις (NC - C - NO) βλέπε το διπλανό διάγραµµα.
Βεβαιωθείτε ότι το κάλυµα του περιβλήµατος είναι κλειστό πριν την εφαρµογή τάσης.
Ο χρήστης πρέπει να προβλέψει γείωση κατάλληλη για την προστασία του προσωπικού
και τυχόν άλλων συσκευών.

TUPOS

TUPOS

NO=ΑΝΟΙΧΤΟ
C=ΚΟΙΝΟ
NC=ΚΛΕΙΣΤΟ
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5. ΧΡΗΣΗ
Βεβαιωθείτε ότι η χρήση του οργάνου δεν γίνεται σε συνθήκες που υπερβαίνουν τις επιτρεπόµενες από τις
προδιαγραφές (υψηλότερες πιέσεις και θερµοκρασίες, χαµηλότερο ειδικό βάρος) και ότι το ηλεκτρικό ρεύµα που
χρησιµοποιείται είναι εντός των προδιαγραφών που αναγράφονται στο πινακίδιο αναγνώρισης.
Εκτελέστε έλεγχο της σωστής λειτουργίας της εναλλαγής, επηρεάζοντας µερικές φορές την στάθµη του υγρού.
6. ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ
Το όργανο είναι βαθµονοµηµένο στο εργοστάσιο και δεν χρειάζεται καµία ρύθµιση επί τόπου.
Στην περίπτωση που είναι αναγκαία κάποια ρύθµιση βλέπε την παράγραφο συντήρηση (ρύθµιση σηµείου ενεργοποίησης).
7.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Συνίσταται περιοδικός έλεγχος (περίπου κάθε 6 µήνες) που θα επιβεβαιώνει την κατάσταση απόδοσης του οργάνου.
λες οι εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται µε το όργανο αποµονωµένο, όχι υπό πίεση, χωρίς υγρό σε θερµοκρασία
περιβάλλοντος (στην περίπτωση οργάνων που λειτουργούν σε υψηλές ή χαµηλές θερµοκρασίες) και αποσυνδεδεµένο από
το ηλεκτρικό ρεύµα.
7.1 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
-ΠΟΤΕ δεν ανοίγετε το κάλυµµα χωρίς να είστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύµα
-ΠΟΤΕ δεν αφήνετε το περίβληµα χωρίς το κάλυµµα για χρόνο µεγαλύτερο από τον απαραίτητο για τον έλεγχο
-ΠΟΤΕ δεν χρησιµοποιείτε το όργανο σε πιέσεις ή θερµοκρασίες υψηλότερες των προδιαγραφών
-ΠΟΤΕ δεν χρησιµοποιείτε το όργανο µε ηλεκτρικό ρεύµα εκτός προδιαγραφών
-ΠΟΤΕ δεν εκτελείτε ρυθµίσεις ή αντικατάσταση εξαρτηµάτων χωρίς να διαβάσετε µε προσοχή τις οδηγίες, σε περίπτωση
αµφιβολιών επικοινωνήστε µε την εξυπηρέτηση πελατών
-ΠΟΤΕ δεν λιπαίνετε εξαρτήµατα του οργάνου
-Στην περίπτωση χρήσης του οργάνου σε υψηλές θερµοκρασίες πάρτε όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις για την εξασφάλιση
της προστασίας του προσωπικού υπηρεσίας κατά τις φάσεις της συντήρησης.
7.2 ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΩΝ ΕΠΑΦΩΝ
Αποσυνδέστε το ηλεκτρικό ρεύµα.
Με ανοιχτό το κάλυµµα, κάντε έναν οπτικό έλεγχο της διάταξης ενεργοποίησης του διακόπτη για χαλασµένα ή παλαιωµένα
εξαρτήµατα, µετακινήστε χειροκίνητα τον µαγνήτη και επιβεβαιώστε ότι ο µικροδιακόπτης πραγµατοποιεί κανονικά την
εναλλαγή.
7.3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Η/ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ
a -Καταγράψτε την θέση του συγκροτήµατος διακόπτη
b -αποσυνδέστε τα καλώδια της πλακέτας ακροδεκτών(σηµειώστε την αρχική
συνδεσµολογία) χαλαρώνοντας την βίδα(2)
c -αντικαταστήστε τον µικροδιακόπτη(1)
d -επανασυναρµολογήστε το συγκρότηµα διακόπτη στον κυλινδρικό οδηγό(3)
στην θέση που καταγράψατε προηγουµένως
e -πραγµατοποιήστε την ρύθµιση ενεργοποίησης του διακόπτη τοποθετώντας
χειροκίνητα τον µαγνήτη(4) πάνω στον κυλινδρικό οδηγό(3), βιδώστε τον
ρυθµιστή (5) µέχρι την ενεργοποίηση του µικροδιακόπτη και κάντε µία
επιπλέον στροφή πριν σταθεροποιήσετε τον ρυθµιστή θέσης
f -επιβεβαιώστε την λειτουργία του µικροδιακόπτη(1) µε έναν µετρητή
αντίστασης και εκτελέστε µερικές χειροκίνητες δοκιµές ενεργοποίησης.
g -επανασυνδέστε τα καλώδια στην πλακέτα ακροδεκτών όπως στο σηµείο “b”.

QE

DH

.A

DH
QE

.B

QEDH.A

QEDH.B
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7.4 ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
-το συγκρότηµα διακόπτη τοποθετείται στο εργοστάσιο µε την ρύθµιση του σηµείου ενεργοποίησης που έχει ζητηθεί, η
αρχική του θέση υπό κανονικές συνθήκες δεν πρέπει να µετατραπεί.
-Στην περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε το προρυθµισµένο σπό το εργοστάσιο σηµείο ενεργοποίησης, προχωρήστε µε τα
παρακάτω βήµατα:
a -τοποθετήστε το συγκρότηµα διακόπτη στην κορυφή του κυλινδρικού οδηγού(3)
b -φέρτε το υγρό στην επιθυµητή στάθµη
c -χαµηλώστε σιγά-σιγά το συγκρότηµα διακόπτη µέχρι που να συµβεί η εναλλαγή (από την θέση“A” στην θέση “B”);
Αν η προειδοποίηση που επιζητούµε είναι για υψηλή στάθµη µπορούµε να µπλοκάρουµε το συγκρότηµα διακόπτη, αν είναι
για χαµηλή στάθµη, σηκώστε σιγά-σιγά το συγκρότηµα διακόπτη µέχρις ότου ο µαγνήτης(4) επιστρέψει στην θέση “A”
σταθεροποιήστε το σε αυτή την θέση µε την βίδα (2).

8. ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

BLEPE
PERIBLHMA

BLEPE
PERIBLHMA

BLEPE
PERIBLHMA

BLEPE
PERIBLHMA

BLEPE
PERIBLHMA

Ζητούµενες τιµές διαστάσεων κατά σειρά
B = εύρος C = συνδέσεις D = εκκένωση

9. ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός
∅
R3
R1
R4

Θερµοκρασία υγρού
-10÷+135
-11÷-80
+136÷+250
+251÷+400

Ηλεκτρικές συνδέσεις ∅ A
EP
WP
1/2” NPT
1/2” NPT
3/4” NPT
3/4” NPT
1/2” UNI 6125
1/2” (GAS) ISO 228/1
3/4” UNI 6125
3/4” (GAS) ISO 228/1
ISO M20 x 1.5
1/2” UNI 6125
ISO M20 x 1.5
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ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ EP (EEx-d IIC T6)
PERIBLHMA DIPLHS
DIATAXHS ENERGOPOIHSHS

PLAGIA OYH PERIBLHMATOS

PINAKIDIO ANAGNRISHS

PERIBLHMA MONHS
DIATAXHS ENERGOPOIHSHS

KWDIKOS

KWDIKOS

KWDIKOS

KWDIKOS

CWROSOU APAITEITAIGIA THN AFAIPESH TOU C=340 PERIBLHMA MONHS DIATAXHS ENERGOPOIHSHS
KALUMMATOS APO TO PERDIBLHMA
C=440 PERIBLHMA DIPLHS DIATAXHS ENERGOPOIHSHS
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ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ WP (WATER PROOF IP66)
PERIBLHMA DIPLHS
DIATAXHS ENERGOPOIHSHS

PLAGIA OYH PERIBLHMATOS

PINAKIDIO ANAGNRISHS

PERIBLHMA MONHS
DIATAXHS ENERGOPOIHSHS

KWDIKOS

KWDIKOS

CWROSOU APAITEITAIGIA THN AFAIPESH TOU C=320
KALUMMATOS APO TO PERDIBLHMA
C=400

KWDIKOS

KWDIKOS

PERIBLHMA MONHS DIATAXHS ENERGOPOIHSHS
PERIBLHMA DIPLHS DIATAXHS ENERGOPOIHSHS

ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ WP (ΕΞΟ∆ΟΣ ΜΕ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ)
KWDIKOS

KLEISTO
ANOICTO

KWDIKOS

KLEISTO

BIDA GEIWSHS

ANOICTO
GEIWSH
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10. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (*)
ΘΕΣΗ

PERIBLHMA

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

1

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΡΑΒ∆ΟΥ ΠΛΩΤΗΡΑ

2

ΣΩΜΑ

3

ΠΛΩΤΗΡΑΣ

4

ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ

5

ΦΛΑΝΤΖΑ

6

ΣΤΟΠ ΠΛΩΤΗΡΑ

(x)

7

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ

(x)

8

ΜΙΚΡΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ

9

ΠΙΝΑΚΙ∆ΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΟΥ

10

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΕΙΩΣΗΣ

11

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΕΙΩΣΗΣ

12

ΦΛΑΝΤΖΑ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ

13

ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ

14

ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ

15

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΤΥΠΟΥ EP

16

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΒΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ WP

17

ΒΙ∆Α ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ
ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΤΥΠΟΥ WP

(x)

(x)

PERIBLHMA

Κατά την παραγγελία ανταλλακτικών, να υποδεικνύετε πάντα τον αριθµό σειράς της συσκευής.
Αυτός ο αριθµός αναγράφεται στο πινακίδιο αναγνώρισης του οργάνου που είναι τοποθετηµένο στο περίβληµα(βλέπε θέση
9) και είναι ένας αριθµός 5 ψηφίων των οποίων προηγείται το γράµµα ”F”(πχ.:F45678).
11. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΒΛΑΒΩΝ
Οι διακόπτες στάθµης της σειράς 60 δεν υφίστανται βλάβες υπό κανονικές συνθήκες.
Στην περίπτωση που ο διακόπτης στάθµης δεν πραγµατοποιεί την εναλλαγή, εκτελέστε τον έλεγχο στον πλωτήρα και
στον µικροδιακόπτη όπως στην παράγραφο 7. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12. ∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Τα όργανα, όταν ολοκληρώσουν τον κύκλο λειτουργίας τους προορίζονται για ανακύκλωση, συµµορφωθείτε µε τις
ισχύουσες διατάξεις.
Κατά την διάρκεια της διάθεσης σαν απόβλητα προσέξτε ιδιαίτερα τα πολυµερή, ρητίνες και ελαστικά που
χρησιµοποιήθηκαν κατά την κατασκευή (PVC, PTFE, PP, PVDF, neoprene, viton, κλπ).
Τα µεταλλικά µέρη καθαρισµένα από φλάντζες, ειδικές προστατευτικές επιστρώσεις που ζητήθηκαν από τον πελάτη και
από κάθε άλλο πλαστικό εξάρτηµα, είναι ανακυκλώσιµα.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Όταν οι µικροδιακόπτες είναι τύπου δοχείου υδραργύρου (κωδικός VD), πρέπει να διατεθούν µε συµµόρφωση προς τις
ισχύουσες διατάξεις σχετικές µε τα επιβλαβή τοξικά υλικά, άλλοι τύποι µικροδιακοπτών δεν υπόκεινται σε τέτοιες
διατάξεις.
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13. ΕΓΓΥΗΣΗ
λοι οι διακόπτες της σειράς 60 έχουν εγγύηση µηδενικών ελαττωµάτων κατασκευής για 12 µήνες από την ηµεροµηνία
αποστολής.
Στην περίπτωση δυσλειτουργίας, µε αντικατάσταση, µέσα στο παραπάνω προσδιοριζόµενο διάστηµα η Officine Orobiche θα
προχωρήσουν στην αντικατάσταση εντός εγγυήσεως (εξαιρουµένων εξόδων µεταφοράς) των χαλασµένων εξαρτηµάτων, υπό
την προϋπόθεση ότι η βλάβη δεν µπορεί να αποδοθεί σε λανθασµένη χρήση του οργάνου.
Η OFFICINE OROBICHE δεν είναι µε κανένα τρόπο υπεύθυνη της ενδεχοµένως κακής χρήσης των προϊόντων της
όταν αυτά χρησιµοποιούνται µε σκοπό διαφορετικό από εκείνον που αναγράφεται στις προδιαγραφές που αποδέχθηκε
κατά την παραγγελία.
Σε αυτές τις περιπτώσεις καµία απαίτηση δεν λαµβάνεται υπ᾿όψιν.
Ζηµίες ή/και έξοδα, άµεσα και έµµεσα, που προκύπτουν από την εγκατάσταση και από την κακή χρήση δεν θα µπορούν
να αποδοθούν και να χρεωθούν στην OFFICINE OROBICHE µε κανέναν τρόπο.
Το όργανο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για µέγιστη περίοδο 10 ετών από την παράδοση.
Μετά την περίοδο αυτή δύο εναλλακτικές είναι δυνατές:
1) Αντικατάσταση µε ένα νέο όργανο.
2) Πραγµατοποίηση επισκευής από την OFFICINE OROBICHE.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Στα συνοδευτικά έγγραφα του οργάνου προς αντικατάσταση είναι ουσιώδες να υποδείξετε:
1) ΟΝΟΜΑ του αγοραστή.
2) Περιγραφή του υλικού.
3) Εµφανισθέν ελάττωµα.
4) ∆εδοµένα επεξεργασίας.
5) Υγρά µε τα οποία ήρθε σε επαφή το όργανο.
Το όργανο πρέπει να παραδοθεί σε τέλεια κατάσταση καθαριότητας και απαλλαγµένο από σκόνη και επικαθήσεις, σε
αντίθετη περίπτωση η OFFICINE OROBICHE διατηρούν την δυνατότητα να µην πραγµατοποιήσουν την συντήρηση και
να επιστρέψουν το όργανο στον αποστολέα.
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Κάθε όργανο παραδίδεται πλήρως συναρµολογηµένο και µε όλες τις ζητηθείσες προσαρµογές.
Μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις µερικά εξαρτήµατα παραδίδονται χωριστά.
Συνίσταται εποµένως ένας προσεκτικός έλεγχος της προµήθειας και η άµεση υπόδειξη προς εµάς τυχόν ασυµφωνίας που
βρήκατε.
ΠΡΟΣΟΧΗ : ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΕΝ ∆ΥΝΑΜΕΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ, Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕΙ
ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ.
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