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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 
Οι αντανακλαστικοί δείκτες στάθµης, εµφανίζουν την στάθµη υγρού µέσω διαφανούς επιφάνειας, που είναι µέρος στήλης 
συνδεδεµένης στο δοχείο µέσω οργάνων ελέγχου. 
Η στιβαρή κατασκευή και η καλή ορατότητα, χωρίς ειδικό φωτισµό, επιτρέπει τη χρήση σε επιβαρυµένες συνθήκες µε 
πιέσεις έως και µεγέθους PN160 και θερµοκρασίες µέχρι 300 ° C. 
Προκειµένου να εξασφαλιστεί η καλή µέτρηση, η χρήση του δεν συνιστάται µε υγρά που τείνουν να δηµιουργούν ιζήµατα 
ή επικαθήσεις. 

 
2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

 

µε στεγανωτικό δακτύλιο

LL
TB

RBB 29 NY A LL .

Σύνδεσµοι µε σπείρωµα
NY

ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ

NX

Μοντέλο

Βλέπε σχετικό πίνακα
ΜΕΓΕΘΟΣ

RBB
RMB
RAB
RHB

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ
XX

ΤΥΠΟΣ

ΠΛΑΓΙΑ-ΠΛΑΓΙΑ
ΕΠΑΝΩ-ΚΑΤΩ

ACC. C.
AISI 316

A
J

ΥΛΙΚΟ ΣΩΜΑΤΟΣ

PN 40
PN 64
PN 100
PN 160

 
 
Βοηθητικά εξαρτήµατα: το όργανο µπορεί να εφοδιαστεί µε διάφορα βοηθητικά εξαρτήµατα, όπως: 

-επέκταση µέτρησης µε κρυογονικά υγρά (antifrost)· 
-βαθµονοµηµένη κλίµακα σε εκατοστά (άλλες µονάδες µέτρησης κατόπιν αιτήµατος). 
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3. ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Ο τµήµα µέτρησης αποτελείται από ένα ή περισσότερα στοιχεία πρισµατικού κρυστάλλου (συνήθως βοριοπυριτικού), που 
καθορίζουν την αντανάκλαση ή όχι, του φυσικού φωτός, ανάλογα µε το αν η εσωτερική επιφάνεια είναι σε επαφή µε το 
υγρό ή µε το αέριο και/ή τον ατµό. 
Το τµήµα του κρυστάλλου σε επαφή µε το υγρό γίνεται σκούρο ή εκείνο σε επαφή µε το αέριο παραµένει ανοιχτόχρωµο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Σκοπός της σφαίρας ασφαλείας είναι η αποτροπή, σε 
περίπτωση θραύσης κρυστάλλου, διαρροής του υγρού 
που περιέχει η δεξαµενή. Η σφαίρα (1), αυτόµατα, 
κλείνει την διαδροµή της ροής, που δηµιουργείται 
όταν σπάσει το κρύσταλλο. Μετά την αποκατάσταση 
της ακεραιότητας του οργάνου, κατά την εκκίνηση 
πρέπει να πατήσετε το χειριστήριο (2), έτσι ώστε ο 
άξονας (3) να µετακινήσει την σφαίρα (1) και να 
επιτρέψει τη σωστή πλήρωση του σώµατος του δείκτη 
στάθµης. Συνίσταται να χρησιµοποιείται πάντα 
τουλάχιστον µια σφαίρα ασφαλείας, στο κάτω µέρος 
του οργάνου. Είναι προτιµότερο να χρησιµοποιούνται 
δύο, µία κάτω και µία επάνω, όταν η στάθµη της 
δεξαµενής είναι µεγαλύτερη από εκείνη του δείκτη 
στάθµης (πχ. στην περίπτωση περισσότερων οργάνων 
σε σειρά). 
 

4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
Ο δείκτης στάθµης (στάνταρ) παρέχεται πλήρης µε βαλβίδες ελέγχου, µία βαλβίδα αποστράγγισης και µία σφαίρα 
ασφαλείας στο κάτω µέρος του οργάνου. Οι συνδέσεις (στάνταρ) είναι πλευρά / πλευρά µε τα κρύσταλλα τοποθετηµένα 
µπροστά. Το όργανο πρέπει να τοποθετείται και να χρησιµοποιείται µόνο από έµπειρο προσωπικό. Πριν πραγµατοποιήσετε 
την τοποθέτηση ελέγξτε την συµβατότητα των συνδέσεων της δεξαµενής µε εκείνες του οργάνου. Απαγορεύεται αυστηρά 
να καταπονείται το όργανο µε εξωτερικά φορτία και είναι υποχρέωση του χρήστη να το προστατεύει από εντάσεις· 
απαγορεύεται η χρησιµοποίηση του σαν σηµείο στήριξης. Για την αποφυγή φαινοµένων ηλεκτρολυτικής διάβρωσης 
απαγορεύεται η χρήση υλικών διαφορετικού ηλεκτροχηµικού δυναµικού, ο χρήστης πρέπει να υιοθετήσει όλες τις τεχνικές 
προφυλάξεις που θα προστατεύουν την συσκευή από αυτό το ενδεχόµενο. Η εγκατάσταση πρέπει να διαθέτει την 
προβλεπόµενη βαλβίδα ασφαλείας, για την αποφυγή πιέσεων πάνω από τις µέγιστες προβλεπόµενες. Όταν προβλέπεται 
σχηµατισµός φυσαλίδων αέρα ή ατµού τοποθετήστε στις επάνω συνδέσεις βαλβίδες εξαέρωσης. Για εγκατάσταση σε 
δεξαµενές που υφίστανται δυνατές δονήσεις επικοινωνήστε µε την εξυπηρέτηση πελατών. Η διαδικασία σύνδεσης στην 
εγκατάσταση πρέπει να είναι ακριβής έτσι ώστε, όλα τα εξαρτήµατα (φλάντζες, τσιµούχες, µπουλόνια) να ζευγαρώνουν 
τέλεια µε σκοπό την αποφυγή προβληµάτων στεγανότητας και δηµιουργίας ανώφελων µηχανικών καταπονήσεων στην 
εγκατάσταση ή/και στο όργανο. 
Προσοχή: αν υπάρχει πιθανότητα να παγώσει το υγρό (πχ. νερό), το όργανο µπορεί να καταστραφεί· γι 'αυτό προτείνεται 
να χρησιµοποιείται µια θερµαντική διάταξη. 
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5. ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Αφαιρέστε τυχόν καλύµµατα ή άλλα µέσα προστασίας από τις συνδέσεις πριν από την τοποθέτηση του οργάνου στην 
εγκατάσταση. Βεβαιωθείτε ότι οι τυχόν υπάρχουσες βαλβίδες ελέγχου, αποστράγγισης και εξαερισµού είναι κλειστές. 
Συνδέστε το όργανο στην εγκατάσταση. Με πολύ ζεστά υγρά, για αποφυγή υπερβολικών θερµικών καταπονήσεων των 
κρυστάλλων, πρέπει να προσαρµόσετε την θερµοκρασία του σώµατος σε εκείνη της επεξεργασίας, πριν ανοίξετε τις 
βαλβίδες ελέγχου. Ανοίξτε αργά την επάνω βαλβίδα ελέγχου, για να εξισορροπήσετε την πίεση µεταξύ οργάνου και 
δεξαµενής. Στην συνέχεια ανοίξτε αργά την κάτω βαλβίδα ελέγχου για να επιτρέψετε την είσοδο υγρού στο όργανο χωρίς 
να ενεργοποιήσετε την σφαίρα ασφαλείας. Όταν η εσωτερική πίεση του οργάνου σταθεροποιηθεί, µπορείτε ν' ανοίξετε 
τελείως τις βαλβίδες. Το όργανο έχει δοκιµαστεί προηγούµενα και επιβεβαιώθηκε ότι δεν παρουσιάζει διαρροή υγρού από 
ενώσεις - σηµεία εφαρµογής µερών. Σε περίπτωση που που παρουσιαστούν διαρροές λόγω προσαρµογής των ενώσεων, 
πρέπει να τις συσφίξετε όπως προτείνεται στην παράγραφο 7 (Συντήρηση). Κατά τις πρώτες 24 ώρες λειτουργίας, 
επιβεβαιώστε περιοδικά την ακεραιότητα των ενώσεων - σηµείων εφαρµογής. 
Προσοχή:  
- Οι βαλβίδες είναι κλειστές όταν το χειριστήριο είναι ευθυγραµµισµένο µε τη σύνδεση. 
- Η βαλβίδα αποστράγγισης πρέπει ν' ανοίγει µόνο όταν το όργανο είναι αποµονωµένο και χωρίς πίεση· αρχικά πρέπει ν' 
ανοίξετε τον εξαερισµό λίγες µοίρες, ώστε να µειώσετε αργά την εσωτερική πίεση του οργάνου, και στη συνέχεια να 
ανοίξετε τη βαλβίδα αποστράγγισης για την απελευθέρωση όλου του υγρού από το σώµα του δείκτη στάθµης. 

 
6. ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ 
Το όργανο δεν απαιτεί βαθµονόµηση (∆εν εφαρµόζεται). 

7. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Η συντήρηση πρέπει να γίνεται µόνο από εξειδικευµένο προσωπικό µε άριστη γνώση της λειτουργίας και αποδεδειγµένη 
εµπειρία µε τέτοιου είδους εργασίες. Συνίσταται µια περιοδική επιθεώρηση (κάθε έξι µήνες περίπου) που να εγγυάται την 
κατάσταση αποτελεσµατικότητας του οργάνου. Συγκεκριµένα, επιβεβαιώστε την ακεραιότητα των κρυστάλλων, καθώς 
ορισµένα υγρά µπορεί να διαβρώσουν σε βάθος το γυαλί. Επιθεωρήστε και καθαρίστε το γυαλί και τις βαλβίδες ελέγχου. 
Επιπλέον ελέγξτε το σφίξιµο των µπουλονιών. Η αρίθµηση δείχνει την ακολουθία σύσφιξης των µπουλονιών. Η τιµή της 
ροπής σύσφιξης εµφανίζεται στον παρακάτω πίνακα, ανάλογα µε τα διαφορετικά µοντέλα. Σηµείωση: Όλες οι 
δραστηριότητες συντήρησης εκτελούνται πάντα µε το παρεµβαλλόµενο όργανο άδειο από υγρό, και αφού ψυχθεί στην 
θερµοκρασία περιβάλλοντος. 

 
7.1. ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

- ποτέ µην χρησιµοποιείτε την συσκευή σε πίεση ή θερµοκρασία µεγαλύτερη από τις αναγραφόµενες στο πινακίδιο 
αναγνώρισης· 
- ποτέ µην εκτελείτε ρυθµίσεις ή αντικατάσταση εξαρτηµάτων χωρίς να διαβάσετε µε προσοχή τις οδηγίες· σε περίπτωση 
αµφιβολιών συµβουλευτείτε την εξυπηρέτηση πελατών· 

-ποτέ µην λιπάνετε εξαρτήµατα του οργάνου· 
- Στην περίπτωση συσκευής που λειτουργεί σε υψηλές θερµοκρασίες πάρτε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για την 
εγγύηση της προστασίας του προσωπικού βάρδιας κατά την διάρκεια της συντήρησης. 

 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ ΣΤΑΘΜΗΣ 

 
        

Πίνακας σύσφιξης µπουλονιών 
Μοντέλο ∆ιαστ. Σύσφιξη 

RBB 11 - 79 20 Nm 
RMB 11 - 79 20 Nm 
RAB 11 - 79 20 Nm 
RHB 11 - 79 30 Nm 
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΒΙ∆ΑΣ 
Σε περίπτωση που παρουσιαστούν διαρροές λόγω προσαρµογής 
των ενώσεων - σηµείων εφαρµογής µερών, στα σηµεία από 1 
έως 5 πρέπει να συσφίξετε περισσότερο µέχρι να σταµατήσετε 
την διαρροή. 
 

7.2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ ΣΤΑΘΜΗΣ 
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ ΣΤΑΘΜΗΣ 
- Κλείστε τις βαλβίδες ελέγχου 
- Ανοίξτε την αργά εξαέρωση, µέχρις ότου η πίεση του περιβάλλοντος 
εξισορροπηθεί στον δείκτη 

- Αδειάστε το υγρό σε κατάλληλο δοχείο 
- Ανοίξτε την αποστράγγιση ή τη βαλβίδα αποστράγγισης έτσι ώστε να βγει το υγρό 
- Χρησιµοποιήστε ένα υγρό καθαρισµού, που δεν δηµιουργεί προβλήµατα µε το υγρό της επεξεργασίας ή δεν προκαλεί 
προβλήµατα στα γυαλιά. Καθαρίστε το εσωτερικό του δείκτη, εάν παρουσιαστεί η ανάγκη χρησιµοποιήστε µια βούρτσα 

- Βάλτε τον δείκτη σε λειτουργία σύµφωνα µε την παράγραφο 5 (Έναρξη λειτουργίας) 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΑΛΒΙ∆ΩΝ 
Οι βαλβίδες ελέγχου του δείκτη στάθµης µε ανακλαστήρα δεν µπορούν να καθαριστούν στην εγκατάσταση Ο 
καθαρισµός πρέπει να γίνεται µόνο στο εργαστήριο. 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ 
Σηµείωση: -Η αντικατάσταση του κρυστάλλου πρέπει να εκτελείται µόνο από έµπειρο προσωπικό 

   -Η αντικατάσταση των κρυστάλλων συνδυάζεται πάντα µε την αντικατάσταση των τσιµουχών τους 
- Εκτελέστε όλα τα βήµατα που προβλέπονται στην παράγραφο 7.2 (Καθαριότητα σώµατος δείκτη) 
- Ξεβιδώστε τα παξιµάδια του καλύµµατος (βλέπε σχέδιο σώµατος δείκτη) 
- Αφαιρέστε το κάλυµµα 
- Αφαιρέστε τα ελαττωµατικά γυαλιά και αντικαταστήστε τις τσιµούχες µε διαρροή 
- Καθαρίστε την περιοχή στεγάνωσης (µην χρησιµοποιείτε αιχµηρά εργαλεία) 
- Τοποθετήστε τη νέα τσιµούχα στην περιοχή που προορίζεται γι' αυτήν 
- Τοποθετήστε την τσιµούχα µε το γυαλί µέσα στο κάλυµµα 
- Εισάγετε το αντανακλαστικό γυαλί στο ειδικό αυλάκι (προσέξτε ώστε το πρισµατικό τµήµα του κρυστάλλου να είναι 
στραµµένο προς τα µέσα) 

- Επανατοποθετήστε το κάλυµµα 
- Σφίξτε παξιµάδια και µπουλόνια, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 7 
- Ελέγξτε όλες τις συσφίξεις κατά τις πρώτες 24 ώρες λειτουργίας 
 

7.3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΥΚΑ ΒΑΛΒΙ∆ΩΝ 
Βλέπε παράγραφο 10 (Συνιστώµενα ανταλλακτικά) για τις αριθµητικές αναφορές. 
- Η αντικατάσταση του κάλυκα κασέτα γίνεται έχοντας αφαιρέσει το όργανο από την εγκατάσταση και εκτελείται στο 
εργαστήριο 
- Αφαιρέστε τις βαλβίδες από το σώµα του δείκτη λύνοντας τις βίδες (1) 
- Ξεβιδώστε την τάπα (7) και (9) ανάλογα µε τον τύπο βαλβίδας 
- Με µια ξύλινη η αλουµινένια προέκταση, χτυπήστε τον κάλυκα µε σφυρί έτσι ώστε να βγουν όλα τα εσωτερικά µέρη 
- Προσοχή: το αρσενικό τµήµα του διαύλου δεν πρέπει να υποστεί χτυπήµατα ή γρατσουνιές· αυτά θα έβλαπταν την 
στεγανότητα της βαλβίδας 
- Καθαρίστε σχολαστικά τα µέρη 
- Εφαρµόστε στο αρσενικό (4) ή (10) τους ηµιδακτυλίους (5) ή (12) 
- Εισάγετε το αρσενικό στον νέο κάλυκα (6) ή (11) µέχρι που να πατήσει στον δακτύλιο 
Εισάγετε το σύνολο στο σώµα της βαλβίδας, εξασφαλίζοντας ότι ο κάλυκας οδηγείται από την ειδική υποδοχή στο σώµα 
της βαλβίδας 

- Επανατοποθετήστε την τάπα συγκράτησης κάλυκα (7) ή (9) 
- Κινείστε µερικές φορές το χειριστήριο για να επιβεβαιώσετε την σωστή περιστροφή 
- Επανασυναρµολογήστε το συγκρότηµα βαλβίδας στο σώµα του δείκτη 
- Βάλτε το όργανο σε λειτουργία σύµφωνα µε την παράγραφο 5 (Έναρξη λειτουργίας) 
- Ελέγξτε την στεγανότητα κατά τις πρώτες 24 ώρες λειτουργίας 
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8. ΣΧΕ∆ΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ 
 

 
Υπόµνηµα: 
-∆ιασ. = Μέγεθος σώµατος 
-INT. = Απόσταση αξόνων σύνδεσης στην επεξεργασία 
-D = ∆ιαστάσεις σώµατος 
-V = ∆ιαστάσεις οπτικού µέρους 
-C = Μέγεθος κρυστάλλου 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας για µοντέλο RBB Πίνακας για µοντέλα RMB και RAB Πίνακας για µοντέλο RHB 

∆ιασ. 
INT. 
min. 
 (NX) 

INT.  
min. 
 (NY) 

D V C ∆ιασ. 
INT.  
min.  
(NY) 

D V C ∆ιασ. 
INT. 
 min. 
 (NY) 

D V C 

11 / / / / / 11 196 128 91 115 11 203 91 115 11 
12 / / / / / 12 221 153 116 140 12 228 116 140 12 
13 285 246 178 141 165 13 246 178 141 165 13 253 141 165 13 
14 310 271 203 166 190 14 271 203 166 190 14 278 166 190 14 
15 340 301 233 196 220 15 301 233 196 220 15 308 196 220 15 
16 370 331 263 226 250 16 331 263 226 250 16 338 226 250 16 
17 400 361 293 256 280 17 361 293 256 280 17 368 256 280 17 
18 440 401 333 296 320 18 401 333 296 320 18 408 296 320 18 
19 460 421 353 313 340 19 421 353 313 340 19 428 313 340 19 
24 515 474 406 367 190 24 474 406 367 190 24 481 367 190 24 
25 575 534 466 427 220 25 534 466 427 220 25 541 427 220 25 
26 635 594 526 489 250 26 594 526 489 250 26 601 489 250 26 
27 695 654 586 549 280 27 654 586 549 280 27 661 549 280 27 
28 775 734 666 628 320 28 734 666 628 320 28 741 628 320 28 
29 815 774 706 668 340 29 774 706 668 340 29 781 668 340 29 
36 900 857 789 751 250 36 857 789 751 250 36 863 751 250 36 
37 990 947 879 841 280 37 947 879 841 280 37 954 841 280 37 
38 1110 1067 999 961 320 38 1067 999 961 320 38 1074 961 320 38 
39 1170 1127 1059 1021 340 39 1127 1059 1021 340 39 1134 1021 340 39 
47 1285 1240 1172 1134 280 47 1240 1172 1134 280 47 1247 1134 280 47 
48 1445 1400 1332 1294 320 48 1400 1332 1294 320 48 1407 1294 320 48 
49 1525 1480 1412 1374 340 49 1480 1412 1374 340 49 1487 1374 340 49 
57 1580 1533 1465 1427 280 57 1533 1465 1427 280 57 1540 1427 280 57 
58 1780 1733 1665 1627 320 58 1733 1665 1627 320 58 1740 1627 320 58 
59 1880 1833 1765 1727 340 59 1833 1765 1727 340 59 1840 1727 340 59 
68 2115 2066 1998 1960 320 68 2066 1998 1960 320 68 2073 1960 320 68 
69 2235 2186 2118 2080 340 69 2186 2118 2080 340 69 2193 2080 340 69 
79 2590 2539 2471 2433 340 79 2539 2471 2433 340 79 2539 2433 340 79 

 
 



       OFFICINE OROBICHE   S.p.A.              6/7 

 

24010 Ponteranica (Bergamo) ITALY - via Serena, 10 - Tel. 0039/35/4530211 - Fax 0039/35/570546 - www.officineorobiche.it-e-mail:info@officineorobiche.it
 

*************************************************** *************************************************** *************************************************** ****** 

MAR. 12’ Τα περιεχόµενα µπορεί να µεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση IST/167-G 

9. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (*) 
Έκδοση για σειρά RBB 

 
ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
1 Συνδετήρας σύσφιξης 
2 (*) Ασφάλεια 
3 (*) Κρύσταλλο 
4 (*) ∆ακτύλιος στεγανοποίησης 
5 Σώµα 
6 Περίβληµα 
7 Πλάκα συγκράτησης 
8 Βίδες 

 
 

Έκδοση για σειρές RMB - RAB - RHB 
ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
1 Μπουλόνια 
2 Παξιµάδια 
3 Κάλυµµα 
4 (*) Ασφάλεια 
5 (*) Κρύσταλλο 
6 (*) ∆ακτύλιος στεγανοποίησης 
7 Σώµα 

 
 
 
 

     Έκδοση για συγκρότηµα βαλβίδας σειράς NY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τα συνιστώµενα ανταλλακτικά σηµειώνονται µε αστερίσκο δίπλα στην 
θέση. 
Κατά την παραγγελία ανταλλακτικών, αναφέρετε πάντα τον αριθµό 
σειράς της συσκευής. Ο αριθµός αυτός αναγράφεται στο πινακίδιο 
αναγνώρισης του οργάνου που είναι στερεωµένο στο κάτω µέρος του 
οργάνου, και είναι ο πενταψήφιος αριθµός του οποίου προηγείται το 
γράµµα "F" (πχ F45678). 

 

ΘΕΣΗ

1
2
3
4
5

6(*)
7
8
9
10

11(*)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Πόµολο

Λαβή

Σώµα χειριστηρίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

∆ακτύλιος στεγανοποίησης
Σώµα φλάντζας
∆ακτύλιος στεγανοποίησης
Σφαίρα ασφαλείας

Χειριστήριο

Βίδα

Παξιµάδι συγκράτησης

Σώµα βαλβίδας εκκένωσης

Λαβή

Πόµολο

Κάλυκας µεγ.12
∆ακτύλιος µεγ.12

Τάπα συγκράτησης κάλυκα µεγ.12
Αρσενικό µεγ.12

Τάπα συγκράτησης κάλυκα µεγ.18
∆ακτύλιος στεγανοποίησης

∆ακτύλιος µεγ.18
Κάλυκας µεγ.18

Σώµα βαλβίδας ελέγχου
Αρσενικό µεγ.18

Μπουλόνι

Παξιµάδι
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10. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΒΛΑΒΩΝ 
Οι δείκτες στάθµης της σειράς R συνήθως δεν υπόκεινται σε βλάβες. 
Προσοχή: σε περίπτωση διαρροής υγρού κατά την χρήση, ο δείκτης στάθµης πρέπει ν' αποµονωθεί αµέσως. 
Ακολουθήστε τις οδηγίες της παραγράφου 7 (Συντήρηση) βήµα προς βήµα για ν' αποκαταστήσετε την ακεραιότητα του 
οργάνου. 

 
11. ∆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. 

 
12. ΕΓΓΥΗΣΗ 

'Όλοι οι δείκτες στάθµης της σειράς R 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 ν' αποδοθεί σε λανθασµένη χρήση του οργάνου. Η OFFICINE OROBICHE δεν 
είναι µε κανέναν 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 
ν' 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: 
Αντικατάσταση µε ένα νέο όργανο. 
Πραγµατοποίηση επισκευής από την OFFICINE OROBICHE. 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
Στα συνοδευτικά έγγραφα του οργάνου προς αντικατάσταση είναι ουσιώδες να υποδείξετε: 
1) Όνοµα 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 κατά την παραλαβή 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 
 


