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1.  ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 

Αυτό το μηχάνημα προορίζεται για χρήση μόνον από εκπαιδευμένο προσωπικό σύμφωνα με τις 

οδηγίες που αναγράφονται στο παρόν Τεχνικό Εγχειρίδιο και τα εικονογραφήματα που 

απεικονίζονται στις ετικέτες ασφαλείας του μηχανήματος. 

 

Η μηχανή τύπου ROUTER κατασκευάζεται σύμφωνα με την οδηγία 2006/42/ΕΚ της Ε.E. (περί 

μηχανών). 

 

Το μηχάνημα φέρει τη σήμανση  σε εμφανή σημείο όπως απαιτείται από την ισχύουσα 

νομοθεσία που επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των μηχανών εντός των Κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο εφόσον έχουν ελεγχθεί – πιστοποιηθεί – και φέρουν τη σήμανση . 

 

Το παρόν εγχειρίδιο συντάχθηκε για την ασφάλειά σας και για την ασφάλεια τρίτων. Οφείλετε να 

τηρείτε τα όσα προδιαγράφονται σε αυτό, μαζί με όλους τους ειδικούς εθνικούς και ευρωπαϊκούς 

κανονισμούς, να το συμβουλεύεστε για κάθε ενέργεια σχετικά με την χρήση των μηχανών και να το 

φυλάσσετε με επιμέλεια, έχοντας υπόψη ότι ενδεχομένως να χρειαστεί να το συμβουλευτείτε και στο 

μέλλον. 

 

Πριν από κάθε λειτουργία της μηχανής, ο χειριστής πρέπει να είναι ενήμερος ως προς τις απαιτήσεις 

– οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου. 

 

Η εταιρία ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΑΒΕΤΕ δεν αναλαμβάνει ευθύνη για την λειτουργία του μηχανήματος πέρα της 

προβλεπόμενης χρήσης του και για περιπτώσεις στις οποίες δεν ικανοποιούνται οι συνθήκες – 

απαιτήσεις που προδιαγράφονται στο παρόν τεχνικό εγχειρίδιο. 

 

 

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ 

ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΣΕΙΡΑΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 
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1.1 Γενικές προδιαγραφές και όρια χρήσης προϊόντος 

 
Το μηχάνημα σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε για να λειτουργεί υπό τις παρακάτω συνθήκες και μόνον. 

 

Το μηχάνημα προορίζεται να εγκατασταθεί και να λειτουργεί σε αμιγώς βιομηχανικό περιβάλλον 

(εσωτερικός/στεγασμένος χώρος), όπου η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα και κατάλληλα 

καταρτισμένα άτομα. 

 

Τα εργαλεία (φρέζες) για την επεξεργασία των υλικών επιλέγονται με αποκλειστική ευθύνη του αγοραστή που 

πρέπει να επαληθεύει την καταλληλότητά τους για την προοριζόμενη χρήση τους (ανάλογα με τις ιδιότητες του 

προς επεξεργασία υλικού) και την συμβατότητά τους με τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος. Στην §5.4 

αναλύονται κίνδυνοι που σχετίζονται με τα εργαλεία φρέζας και οφείλονται στη μη σωστή επιλογή τους. 

 

Περιμετρικά του μηχανήματος πρέπει να εγκαθίστανται κατάλληλη περίφραξη (ή άλλη υποδομή ισοδύναμου 

αποτελέσματος) που να επιτυγχάνει συγκράτηση τεμαχίων του εργαλείου ή του επεξεργαζόμενου υλικού που 

ενδέχεται να εκσφενδονιστούν σε οποιαδήποτε κατάσταση αστοχίας. Όπου στην περίφραξη είναι αναγκαίο να 

υπάρχουν θύρες, αυτές θα πρέπει να αλληλοσυνδέονται με το κύκλωμα προστασίας της μηχανής. Η 

διασύνδεση θα πρέπει να γίνεται από την κατασκευάστρια εταιρία ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό της. 

Όπου ο συνδυασμός με σύστημα κλειδώματος δεν είναι εφικτός εξαιτίας π.χ. μίας συγκεκριμένης διαμόρφωσης 

και εφαρμογής του μηχανήματος στον τόπο εγκατάστασής του, η οποιαδήποτε θύρα θα πρέπει να βρίσκεται 

εντός του οπτικού πεδίου του χειριστή από την κανονική θέση χειρισμού (κονσόλα χειρισμού). Η εξαίρεση μη 

συνδυασμού με σύστημα κλειδώματος της όποιας θύρας, είναι επιτρεπτή μόνο εφόσον το μηχάνημα 

προορίζεται να λειτουργεί με συνεχή εποπτεία από τον χειριστή. Για οποιαδήποτε αμφιβολία / διευκρίνιση, 

επικοινωνήστε με την κατασκευάστρια εταιρία. 

 

Επιτρέπεται η προσέγγιση στην μοναδική προβλεπόμενη θέση εργασίας, μπροστά από την τροχήλατη βάση με 

την κεντρική οθόνη λειτουργίας (κονσόλα χειρισμού) που πρέπει να διατηρείται εκτός του περιφραγμένου 

χώρου. Στην προκειμένη περίπτωση, η παρακολούθηση της επεξεργασίας του προϊόντος μπορεί να γίνει με 

κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) που πρέπει να εγκαταστήσει στο χώρο, ο αγοραστής του μηχανήματος. 

Σε κανένα άλλο σημείο του μηχανήματος δεν είναι επιτρεπτή η προσέγγιση ενόσω το μηχάνημα βρίσκεται σε 

κατάσταση κανονικής λειτουργίας. 

 

Τα υλικά που επιτρέπεται να επεξεργάζονται με το συγκεκριμένο μηχάνημα είναι μέταλλο, ξύλο, πλαστικό, 

μάρμαρο και υλικά που εξομοιώνονται απολύτως με αυτά χωρίς να δημιουργούν πρόσθετους κινδύνους. Για 

οποιαδήποτε αμφιβολία / διευκρίνιση, επικοινωνήστε με την κατασκευάστρια εταιρία. 

 

Το υλικό προς επεξεργασία εναποθέτεται επί της τράπεζας εργασίας της μηχανής όταν το μηχάνημα βρίσκεται 

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ή όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε Κατάσταση Αναμονής (Επιλογή RESET) – Σχετικές οδηγίες 



  
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ROUTER SDR 12020 / 6020 / 4020 / 3020 / 1210 / 2010 / 2512 / 3015 / 1010 / 1080 / 1060 / 0860  5   
 

για τον τρόπο επιλογής της Κατάστασης Αναμονής (Επιλογή RESET), δίδονται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος. 

Για οποιαδήποτε αμφιβολία / διευκρίνιση, επικοινωνήστε με την κατασκευάστρια εταιρία. 

 

Ο χειριστής της μηχανής θέτει σε Κατάσταση Αναμονής (Επιλογή RESET) τη μηχανή και εν συνεχεία, σε 

κατάσταση Κανονικής Λειτουργίας, από την προβλεπόμενη θέση εργασίας. Το υλικό πρέπει να επαληθεύεται ότι 

διατηρείται σταθερό επί της τράπεζας εργασίας. 

 

Η επίβλεψη λειτουργίας του μηχανήματος επιτυγχάνεται από την προβλεπόμενη θέση εργασίας, μπροστά από 

την κονσόλα χειρισμού, έξω από τον περιφραγμένο χώρο.  

 

Η λειτουργία της μηχανής χωρίς εποπτεία είναι επιτρεπτή μόνο εφόσον εγκαθίστανται περιμετρικά αυτής, 

κατάλληλη περίφραξη (ή άλλη υποδομή με ισοδύναμο αποτέλεσμα) με αλληλοσύνδεση στο κύκλωμα 

προστασίας και με σύστημα κλειδώματος και μόνο εφόσον η θέση εργασίας διατηρείται εκτός της ζώνης που 

περικλείεται με τη περίφραξη. 

 

Απαγορεύεται η λειτουργία του μηχανήματος σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες (εκρηκτικοί ατμοί ή και σωματιδιακή 

ύλη). Για την αποφυγή εύφλεκτων συγκεντρώσεων (ανάλογα με το είδος του επεξεργαζόμενου υλικού), το 

μηχάνημα πρέπει να λειτουργεί μόνον σε συνδυασμό με κατάλληλη εγκατάσταση συστήματος απορρόφησης 

τριμμάτων και να διασφαλίζεται επαρκής & συνεχής αερισμός του χώρου όπου λειτουργεί. 

 

Απαγορεύεται η λειτουργία του μηχανήματος χωρίς τη συγκεκριμένη βάση στήριξης του συστήματος 

απορρόφησης τριμμάτων που συνοδεύει το μηχάνημα.  

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
 

▣ Το μηχάνημα θα πρέπει να χειρίζεται σύμφωνα με το παρόν τεχνικό εγχειρίδιο. 

 

▣ Κάθε εργασία συντήρησης ή επισκευής θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό 

με έγκριση του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου του. Τα ανταλλακτικά που ενδέχεται να 

χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να έχουν εγκριθεί από την κατασκευάστρια εταιρία. 

 

▣ Οποιαδήποτε ρύθμιση θα πρέπει να διενεργείται από την προβλεπόμενο θέση εργασίας. Για την 

αντικατάσταση του εργαλείου, θα πρέπει να προηγείται η απενεργοποίηση του μηχανήματος από την πηγή 

ισχύος του. 

 

▣ Κάθε εργασία συντήρησης ή επισκευής, συμπεριλαμβανομένων του καθαρισμού ή της λίπανσης, θα 

πρέπει να διενεργείται μόνο εφόσον το μηχάνημα έχει απομονωθεί από τη πηγή τροφοδοσία του με 

αποσύνδεση του ρευματολήπτη. 
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▣ Απαγορεύεται να θέσετε σε λειτουργία το μηχάνημα με απενεργοποιημένες τις διατάξεις ασφαλείας ή χωρίς 

τους σταθερούς προφυλακτήρες στη προβλεπόμενη θέση τους, παρά μόνο κατά τη διάρκεια της 

συντήρησης και εφόσον προηγουμένως έχει αποσυνδεθεί η μηχανή από τη πηγή τροφοδοσίας της με 

αποσύνδεση του ρευματολήπτη. 

 

▣ Κατά τη χρήση του μηχανήματος ο χειριστής πρέπει να φοράει κατάλληλη φόρμα εργασίας και να μην 

φοράει κανενός είδους κοσμήματα (π.χ. δακτυλίδια, βέρα, αλυσίδες για το χέρι ή το λαιμό, ρολόγια κ.τ.λ.). 

Χειριστές με μακριά μαλλιά θα πρέπει, πριν την έναρξη της εργασίας τους και τη χρήση του μηχανήματος, 

να τα έχουν μαζεμένα. 

 

▣ Να λαμβάνετε προφυλάξεις προς αποφυγή πρόκλησης βλάβης στην ακοή λόγω θορύβου      

μηχανήματος μηχανουργικής, ξυλουργικής, κλπ. κατεργασίας. Να φοράτε προστατευτικά ακοής, να 

μεταβάλετε τις παραμέτρους της εφαρμογής κατεργασίας (περιστρεφόμενα εργαλεία, ταχύτητα κινητήρα 

επεξεργασίας, ταχύτητα αξόνων, στερέωση, προγραμματισμός διαδρομής) προς μείωση του θορύβου ή 

και να περιορίζετε την πρόσβαση στην περιοχή του μηχανήματος στην διάρκεια της επεξεργασίας 

 

Ιδιαίτερα, ο χειριστής πρέπει να κάνει χρήση μέσων ατομικής προστασίας για τον εκπεμπόμενο θόρυβο 

που δύναται να δημιουργείται αθροιστικά στη συγκεκριμένη θέση εργασίας και από άλλα μηχανήματα, 

εφόσον το επίπεδο του θορύβου είναι τέτοιο που μπορεί να προκαλέσει βλάβες, σύμφωνα και με την 

ισχύουσα νομοθεσία.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν από κάθε χρήση απαιτείται ο έλεγχος καλής λειτουργίας όλων των συστημάτων ασφαλείας (βλ. 

§3.3).  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κάθε προσπάθεια απεμπλοκής του προϊόντος που επεξεργάζεται ή στοιχείου του μηχανήματος, θα 

πρέπει να διενεργείται μόνο εφόσον το μηχάνημα έχει απομονωθεί από τη πηγή τροφοδοσία του με 

αποσύνδεση του ρευματολήπτη. 

 

▣ Μετά από κάθε χρήση το μηχάνημα θα πρέπει να καθαρίζεται από υπολείμματα υλικών που 

επεξεργάσθηκαν με την χρήση κατάλληλων γαντιών ανάλογα το υλικό που επεξεργασθήκατε. 

 

▣ Το προσωπικό που χειρίζεται τα κοπτικά εργαλεία θα πρέπει να κάνει χρήση κατάλληλων γαντιών με 

ενίσχυση από προστατευτικό μεταλλικό πλέγμα ή να λαμβάνει άλλα προστατευτικά μέτρα εξασφαλίζοντας 

ισοδύναμο επίπεδο προστασίας. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το εργαλείο μετά από την κατεργασία ενός υλικού μπορεί να παρουσιάζει υψηλές θερμοκρασίες. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κάθε ηλεκτρολογική εργασία θα πρέπει να εκτελείται από αδειούχο ηλεκτρολόγο σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. 
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▣ Μόνον εξουσιοδοτημένο προσωπικό θα πρέπει να εργάζεται σε αυτό το μηχάνημα.  

 

▣ Να ελέγχετε για εξαρτήματα και εργαλεία που έχουν υποστεί ζημία, πριν από κάθε χρήση του μηχανήματος. 

Οποιοδήποτε εξάρτημα ή εργαλείο έχει υποστεί ζημία, θα πρέπει να επισκευάζεται ή να αντικαθίσταται από 

εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Μην χειρίζεστε το μηχάνημα, εάν οποιοδήποτε εξάρτημα δεν φαίνεται να 

λειτουργεί σωστά.  

 

▣ Μην πλησιάζετε το μηχάνημα κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος. Τα περιστρεφόμενα κοπτικά εργαλεία 

είναι δυνατόν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό. Κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος, η γέφυρα 

του μηχανήματος και η κεφαλή του κοπτικού εργαλείου είναι πιθανόν να κινηθούν τάχιστα και 

απροειδοποίητα σε οποιαδήποτε κατεύθυνση.  

 

▣ Το κουμπί Έκτακτης ανάγκης (Emergency Stop) είναι ο χαρακτηριστικός κόκκινου-κίτρινου χρώματος 

διακόπτης τύπου «μανιτάρι», που βρίσκεται στην Κονσόλα Ελέγχου στη θέση χειρισμού και φέρει τη 

σήμανση/φράση «EMERGENCY STOP». Εάν πιέσετε το κουμπί Έκτακτης ανάγκης, το μηχάνημα και όλος ο 

συνεργαζόμενος εξοπλισμός, θα ακινητοποιηθεί αμέσως. Να χρησιμοποιείτε το κουμπί Έκτακτης ανάγκης 

μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και όχι ως κομβίο κανονικού σταματήματος.  

 

▣ Το περίβλημα του ηλεκτρικού πίνακα του μηχανήματος στην Κονσόλα Χειρισμού, θα πρέπει να είναι πάντα 

κλειστό και ασφαλισμένο, εκτός από τις περιόδους εγκατάστασης και επισκευής του μηχανήματος.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ενδέχεται να υπάρχουν κυκλώματα που πρέπει να διατηρούν ενέργεια για ορισμένο χρονικό 

διάστημα μετά την απενεργοποίηση της μηχανής ή/και την αποσύνδεση του ρευματολήπτη, ώστε να επιτρέπεται 

η διατήρηση μιας κατάστασης (π.χ. η διατήρηση πληροφοριών). Για το σκοπό αυτό, πριν από οποιαδήποτε 

επέμβαση βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν παραμένουσες τάσεις. 

 

▣ ΜΗΝ τροποποιήσετε ή πραγματοποιήσετε αλλαγές στον εξοπλισμό με οποιοδήποτε τρόπο. Εάν 

απαιτούνται τροποποιήσεις, όλα τα σχετικά αιτήματα πρέπει να διεκπεραιώνονται από την κατασκευάστρια 

εταιρία. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή σε οποιοδήποτε μηχάνημα CNC ενδέχεται να καταλήξει σε 

τραυματισμό ή/και μηχανική ζημία.  

 

▣ Συμβουλευτείτε τους τοπικούς κώδικες και κανονισμούς ασφαλείας πριν θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία. 

Απευθυνθείτε στην κατασκευάστρια εταιρία κάθε φορά που προκύπτουν θέματα τα οποία απαιτούν 

επίλυση.  

 

▣ Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης φέρει την ευθύνη διασφάλισης ότι οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος στην 

εγκατάσταση και λειτουργία του μηχανήματος είναι απολύτως εξοικειωμένος με τις οδηγίες εγκατάστασης, 

λειτουργίας και ασφαλείας οι οποίες συνοδεύουν το μηχάνημα ΠΡΙΝ από την εκτέλεση οποιασδήποτε 

εργασίας υπό πραγματικές συνθήκες. Η τελική ευθύνη όσον αφορά την ασφάλεια βαρύνει τον ιδιοκτήτη 

της επιχείρησης και τα άτομα που εργάζονται στο μηχάνημα.  
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 Το μηχάνημα ελέγχεται αυτόματα και ενδέχεται να τεθεί σε λειτουργία οποιαδήποτε στιγμή.  
 

▣ Το μηχάνημα αυτό είναι δυνατόν να προκαλέσει σοβαρή σωματική βλάβη.  

 

▣ Μην χειρίζεστε το μηχάνημα, όταν εκτελεί επεξεργασία.  

 

▣ Να αποφεύγετε την είσοδο στον κλειστό χώρο του μηχανήματος. 

 

▣ Μην χειρίζεστε το μηχάνημα χωρίς την απαραίτητη εκπαίδευση.  

 

▣ Να φοράτε πάντα γυαλιά ασφαλείας.  

 

▣ Μην τοποθετήσετε ποτέ το χέρι σας πάνω στο εργαλείο του κινητήρα επεξεργασίας και πιέσετε εκκίνηση του 

κινητήρα. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα να αποκοπεί τμήμα του χεριού σας.  

 

▣ Η παροχή ηλεκτρικής ισχύος απαιτείται να πληροί τις προδιαγραφές του παρόντος εγχειριδίου. Τυχόν 

προσπάθεια λειτουργίας του μηχανήματος από οποιαδήποτε άλλη πηγή είναι δυνατόν να προκαλέσει 

σοβαρή ζημία.  

 

▣ Μην περιστρέψετε το διακόπτη ΙΣΧΥΟΣ (POWER) ON-OFF στο ON, μην πιέσετε κανένα διακόπτη ή  πλήκτρο 

στη Κονσόλα Χειρισμού του μηχανήματος πριν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.  

 

▣ Μην επιχειρήσετε να θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία πριν από την εφαρμογή όλων των οδηγιών 

εγκατάστασης.  

 

▣ Μην διενεργείτε ποτέ εργασίες συντήρησης ή επισκευής στο μηχάνημα όταν τη παροχή ισχύος είναι 

ενεργοποιημένη. Κάθε εργασία συντήρησης ή επισκευής, συμπεριλαμβανομένων του καθαρισμού, θα 

πρέπει να διενεργείται μόνο εφόσον το μηχάνημα έχει απομονωθεί από τη πηγή τροφοδοσία του με 

αποσύνδεση του ρευματολήπτη. 

 

▣ Τεμάχια μη επαρκώς στερεωμένα, τα οποία υφίστανται κατεργασία σε υψηλές στροφές / ρυθμούς 

πρόωσης ενδέχεται να εκτιναχθούν και να σας διατρυπήσουν. Η κατεργασία υπερμεγεθών ή οριακά 

στερεωμένων τεμαχίων δεν είναι ασφαλής.  

 

▣ Μην κατεργάζεστε τοξικά ή εύφλεκτα υλικά. Ενδέχεται να εκλύονται θανατηφόροι καπνοί / ατμοί. Πριν από 

την κατεργασία, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του υλικού όσον αφορά το χειρισμό με ασφάλεια των 

υποπροϊόντων του υλικού που θα προκύψουν.  
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▣ Μην πραγματοποιείτε επαναφορά του ασφαλοδιακόπτη κυκλώματος, έως ότου διαπιστωθεί η αιτία του 

σφάλματος. Μόνο το εκπαιδευμένο προσωπικό της κατασκευάστριας εταιρίας πρέπει να ανιχνεύει τα 

σφάλματα και να επισκευάζει τον εξοπλισμό.  

 

Λειτουργία χωρίς εποπτεία 
 

Η λειτουργία της μηχανής χωρίς εποπτεία είναι επιτρεπτή μόνο εφόσον εγκαθίστανται περιμετρικά αυτής, 

κατάλληλη περίφραξη (ή άλλη υποδομή με ισοδύναμο αποτέλεσμα) με αλληλοσύνδεση στο κύκλωμα 

προστασίας και με σύστημα κλειδώματος και μόνο εφόσον η θέση εργασίας διατηρείται εκτός της ζώνης που 

περικλείεται με τη περίφραξη. 

 

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης φέρει την ευθύνη εγκατάστασης των μηχανημάτων με ασφάλεια και της χρήσης 

τεχνικών κατεργασίας βέλτιστης πρακτικής, όπως και την ευθύνη διαχείρισης της προόδου αυτών των μεθόδων. 

Απαιτείται παρακολούθηση της διαδικασίας κατεργασίας, ώστε να αποτρέπεται τυχόν ζημία σε περίπτωση που 

προκύψουν επικίνδυνες συνθήκες.  

 

Για παράδειγμα, εάν υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω της φύσεως του υλικού που υφίσταται κατεργασία, τότε 

απαιτείται εγκατάσταση ενός συστήματος καταστολής πυρκαγιάς προς μείωση του κινδύνου πρόκλησης 

βλαβών σε προσωπικό, εξοπλισμό και κτίριο. Πριν επιτραπεί η λειτουργία των μηχανημάτων χωρίς εποπτεία, 

απαιτείται να απευθυνθείτε σε κατάλληλο ειδικό για την εγκατάσταση εργαλείων παρακολούθησης.  

 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επιλέξετε εξοπλισμό παρακολούθησης που θα έχει τη δυνατότητα άμεσης εκτέλεσης 

μιας κατάλληλης ενέργειας χωρίς να απαιτείται ανθρώπινη παρέμβαση για την αποτροπή ενδεχόμενου 

ατυχήματος σε περίπτωση εντοπισμού προβλήματος. 

 

ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Η ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ 
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ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
 

Όλα τα μηχανήματα CNC ενέχουν κινδύνους που οφείλονται σε περιστρεφόμενα εξαρτήματα, ιμάντες και 

τροχαλίες, γρανάζια, ρεύμα υψηλής τάσης, θόρυβο, πεπιεσμένο αέρα, λιπαντικά. Κατά την χρήση των 

μηχανημάτων CNC και των εξαρτημάτων τους απαιτείται πάντα σχολαστική τήρηση των βασικών 

προφυλάξεων ασφαλείας προς μείωση του κινδύνου πρόκλησης τραυματισμού και ζημίας στο μηχάνημα. 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΠΡΙΝ ΘΕΣΕΤΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
 

ΜΗΝ τροποποιήσετε ή πραγματοποιήσετε αλλαγές στον εξοπλισμό με οποιοδήποτε τρόπο. Εάν απαιτούνται 

τροποποιήσεις, όλα τα σχετικά αιτήματα πρέπει να διεκπεραιώνονται από την κατασκευάστρια εταιρία. 

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή στο μηχάνημα ενδέχεται να καταλήξει σε τραυματισμό ή/και μηχανική 

ζημία. 

 

1.2 Ετικέτες ασφαλείας 
 

Για την διευκόλυνση στην κατανόηση και την υπενθύμιση σε εναπομείναντες κινδύνους που αφορούν τη χρήση 

εργαλείων CNC, έχουν τοποθετηθεί επί του μηχανήματος, ετικέτες / σύμβολα προειδοποίησης κινδύνου. 

 

Εάν οι ετικέτες έχουν υποστεί ζημία ή φθορά απαιτείται η άμεση αντικατάστασή τους. Απευθυνθείτε στην 

κατασκευάστρια εταιρία. 

 

Μην τροποποιείτε ή αφαιρείτε ποτέ οποιαδήποτε ετικέτα ή σύμβολο.  
 

Κάθε κίνδυνος δηλώνεται στην προειδοποιητική ετικέτα που βρίσκεται επί του μηχανήματος και επεξηγείται 

σύμφωνα με τα παρακάτω. 

 

 

Το μηχάνημα που βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας, ενδέχεται να 
τεθεί σε λειτουργία οποιαδήποτε στιγμή.  
Σε έναν ανεκπαίδευτο χειριστή θα μπορούσε να προκληθεί 
τραυματισμό ή θάνατος. Διαβάστε και κατανοήστε το εγχειρίδιο 
χειριστή και τη σήμανση ασφαλείας πριν από τη χρήση του 
μηχανήματος. 

  

 

Το μηχάνημα δεν παρέχει προστασία από αιωρούμενα σωματίδια, 
ατμούς κτλ. Τα μικροσωματίδια του υλικού που επεξεργάζεται, οι 
καπνοί και τα νέφη του ψυκτικού υγρού ενδέχεται να είναι επικίνδυνα. 
Να τηρούνται τα δεδομένα ασφαλείας (SDS) των υλικών και οι 
προειδοποιήσεις του κατασκευαστή για τα συγκεκριμένα υλικά / 
χρησιμοποιούμενες ουσίες. 
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Τα κινούμενα μέρη είναι δυνατόν να προκαλέσουν  παγίδευση, κόψιμο 
ή ακρωτηριασμό. Τα αιχμηρά εργαλεία ή ρινίσματα είναι δυνατόν να 
προκαλέσουν κόψιμο. Απαγορεύεται να πλησιάζεται τα χέρια σας 
στον χώρο εργασίας του μηχανήματος εάν πρώτα δεν έχετε 
απενεργοποιήσει πλήρως την λειτουργία του μηχανήματος. 

  

 

Ενδέχεται να εκτιναχθεί κοπτικό εργαλείο που δεν συγκρατείται 
επαρκώς ή θραύσμα που εκτινάσσεται με μεγάλη δύναμη από το 
υλικό που επεξεργάζεται. 
Η υψηλή ταχύτητα περιστροφής μειώνει την δύναμη σύσφιξης του 
εργαλείου. Απαγορεύεται η κατεργασία χρησιμοποιώντας επισφαλή 
σύσφιξη ή καθ’ υπέρβαση της διαβαθμισμένης ταχύτητας 
περιστροφής του εργαλείου. 

  

 

Κίνδυνος σύνθλιψης κατά τη σύγκρουση με τα κινούμενα μέρη του 
μηχανήματος. 
Η γέφυρα του μηχανήματος και η κεφαλή στήριξης του κοπτικού 
εργαλείου κινούνται διαρκώς κατά την εκτέλεση της εργασίας. 
Μην εισέρχεστε ή στέκεστε στον χώρο του μηχανήματος εάν δεν έχετε 
απενεργοποιήσει πλήρως την λειτουργία του μηχανήματος. 

  

 

Κίνδυνος σύνθλιψης κατά την παρεμβολή μεταξύ των κινούμενων 
μερών και των σταθερών μερών του μηχανήματος. 
Μην εισέρχεστε ή στέκεστε στον χώρο του μηχανήματος εάν δεν έχετε 
απενεργοποιήσει πλήρως την λειτουργία του μηχανήματος. 

  

 

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.  

  

 

Υποχρεωτική περίφραξη του μηχανήματος και των κινούμενων μερών 
του.  

  

 

Εκτινασσόμενα θραύσματα μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό 
των ματιών και απώλεια όρασης. Τα επίπεδα θορύβου είναι υψηλά 
ανάλογα τα επεξεργαζόμενα υλικά. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η 
χρήση γυαλιών ασφαλείας και προστατευτικών ακοής κατά τον 
χειρισμό ή όταν βρίσκεστε στον χώρο που λειτουργεί το μηχάνημα. 
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2. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

2.1 Παράδοση 

Το μηχάνημα παραδίδεται έτοιμο προς χρήση μετά τις εργασίες εγκατάστασης σύμφωνα με τις επόμενες 

παραγράφους.  

 

2.2 Μετακίνηση 

Το σχήμα της μηχανής επιτρέπει την συγκράτησή της από κατάλληλο ανυψωτικό μέσο για την ασφαλή 

μετακίνησή της. 

 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση κριθεί αναγκαία η ανύψωση και μετακίνηση του μηχανήματος, θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν κατάλληλες ανυψωτικές διατάξεις (π.χ. περονοφόρο όχημα, γερανογέφυρα, πιστοποιημένους 

ιμάντες ανάρτησης κ.α.), με γνωστό το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο στις διάφορες συνθήκες ανύψωσης, η οποία 

τιμή θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τη τιμή του βάρους του μηχανήματος όπως δηλώνεται στο πίνακα με τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά (βλ. §3.1). 

 

Σε καμία περίπτωση μην επιχειρείτε να μετακινήσετε ή να ανυψώσετε το μηχάνημα με τα χέρια. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν από κάθε μετακίνηση του μηχανήματος, σιγουρευτείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το μηχάνημα από 

τη πηγή τροφοδοσία του με αποσύνδεση του ρευματολήπτη και ότι δεν θα προκαλέσετε βλάβη στο καλώδιο 

τροφοδότησης.  

 

2.3 Αποθήκευση 

Αν δημιουργηθεί ανάγκη προσωρινής αποθήκευσης, θα πρέπει να δοθεί μέριμνα ώστε το μηχάνημα να 

αποθηκεύεται σε χώρο που προστατεύεται από τις καιρικές συνθήκες και όπου η πρόσβαση είναι επιτρεπτή 

μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα. 

 

2.4 Εγκατάσταση 

Το μηχάνημα παραδίδεται εγκατεστημένο στο χώρο εργασίας του και έτοιμο για χρήση. Καμία τροποποιητική 

ενέργεια που αφορά στην εγκατάσταση του μηχανήματος δεν είναι επιτρεπτή, ώστε να διατηρείται η ασφάλεια. 

Οποιαδήποτε ενέργεια που έχει ως σκοπό την τροποποίηση της εγκατάστασης του μηχανήματος, θα πρέπει να 

εγκρίνεται από την κατασκευάστρια εταιρία. 

 

Ο χώρος όπου θα εγκατασταθεί το μηχάνημα, θα πρέπει να αερίζεται επαρκώς και θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα 

για τον κατάλληλο φωτισμό εργασίας καθώς και για τα επίπεδα υγρασίας ιδιαίτερα δε όταν το τραπέζι εργασίας 
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του μηχανήματος είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα ή ινοσανίδα (ξύλο). Το μηχάνημα δεν πρέπει να 

εγκαθίσταται για λειτουργία σε εκρηκτικό περιβάλλον. 

 

Το μηχάνημα θα πρέπει να εγκατασταθεί σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια που να μπορεί να ανθίσταται το 

βάρος της μηχανής και του προϊόντος που επεξεργάζεται. Απαγορεύεται η εγκατάσταση του μηχανήματος σε 

κεκλιμένο επίπεδο. 

 

Περιμετρικά του μηχανήματος πρέπει να εγκαθίστανται κατάλληλη περίφραξη (ή άλλη υποδομή ισοδύναμου 

αποτελέσματος) που να επιτυγχάνει συγκράτηση τεμαχίων του εργαλείου ή του επεξεργαζόμενου υλικού που 

ενδέχεται να εκσφενδονιστούν σε οποιαδήποτε κατάσταση αστοχίας. Η περίφραξη θα πρέπει να διασφαλίζεται 

ότι παραμένει ασφαλώς πακτωμένη και σε απόσταση ασφαλείας, σύμφωνα με τον Πίνακα 2 του Προτύπου 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13855 και του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13857. Οποιοδήποτε άνοιγμα μεταξύ της βάσης της 

περίφραξης και του δαπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 300mm. Όπου στην περίφραξη είναι αναγκαίο να 

υπάρχουν θύρες, αυτές θα πρέπει να αλληλοσυνδέονται με το κύκλωμα προστασίας της μηχανής κατά τρόπο 

ώστε, να ακινητοποιείται κάθε κινούμενο εξάρτημα/εργαλείο με την εντολή για άνοιγμά τους και να εμποδίζουν 

την εκκίνηση μέχρι να κλείσουν και να κλειδωθούν. Κατά το κλείσιμό τους, τα κινούμενα μέρη ή εργαλεία του 

μηχανήματος δεν θα πρέπει να τίθενται σε κίνηση παρά μόνο κατόπιν νέας σχετικής εντολής από τον χειριστή. Η 

διασύνδεση θα πρέπει να γίνεται από την κατασκευάστρια εταιρία ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό της. Οι 

θύρες θα πρέπει να ενσωματώνονται στη περίφραξη κατά τρόπο ώστε να παραμένουν προσαρτημένες και να 

είναι δυνατόν να ρυθμιστούν μόνο με εκούσια ενέργεια. Η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ώστε η 

βλάβη ενός από τα συστατικά μέρη των θυρών να εμποδίζει την εκκίνηση ή να διακόπτει τις εγγενώς επικίνδυνες 

λειτουργίες του μηχανήματος. Όπου ο συνδυασμός με σύστημα κλειδώματος δεν είναι εφικτός εξαιτίας π.χ. μίας 

συγκεκριμένης διαμόρφωσης και εφαρμογής του μηχανήματος στον τόπο εγκατάστασής του, η οποιαδήποτε 

θύρα θα πρέπει να βρίσκεται εντός του οπτικού πεδίου του χειριστή από την κανονική θέση χειρισμού (κονσόλα 

χειρισμού). Η εξαίρεση μη συνδυασμού με σύστημα κλειδώματος της όποιας θύρας, είναι επιτρεπτή μόνο 

εφόσον το μηχάνημα προορίζεται να λειτουργεί με συνεχή εποπτεία από τον χειριστή. Για οποιαδήποτε 

αμφιβολία / διευκρίνιση, επικοινωνήστε με την κατασκευάστρια εταιρία. 

 

Ανάλογα με τις ιδιότητες υλικών, ενδέχεται να δημιουργηθούν κατά την επεξεργασία τους, εγγενώς επικίνδυνες 

περιβαλλοντικές συνθήκες (π.χ. από έκλυση τοξικών ατμών κατά την τριβή των μετάλλων, ανάπτυξη εκρηκτικού 

μείγματος κατά την επεξεργασία ξύλου κ.α.) για τον περιορισμό των οποίων θα πρέπει να εγκαθίστανται επί του 

μηχανήματος, κατάλληλο σύστημα απαγωγής ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη απομάκρυνσή τους.  

 

Για την ασφαλή λειτουργία του μηχανήματος θα πρέπει να εξασφαλίσετε παροχή ρεύματος με τα 

χαρακτηριστικά που αναγράφονται στην ετικέτα σήμανσης της μηχανής.  

 

Φροντίστε το μηχάνημα να εγκατασταθεί σε χώρο και με τρόπο ώστε το κεντρικό καλώδιο τροφοδοσίας και το 

καλώδιο ισχύος της κεντρικής οθόνης λειτουργίας, να προστατεύονται από πιθανές ζημίες.  
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3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

3.1 Περιγραφή – Τεχνικά χαρακτηριστικά – Κατάλογος βασικών εξαρτημάτων 

Το μηχάνημα τύπου ROUTER παρουσιάζεται στις επόμενες σελίδες με την μορφή φωτογραφιών και καταλόγου 

βασικού εξοπλισμού – εξαρτημάτων. 

 

 
Μηχανή τύπου SDR-1006 

1) Τραπέζι εργασίας 

2) Σώμα μηχανής 

3) Γέφυρα μηχανής (άξονας Χ) 

4) Φορείο μηχανής 

5) Κεφάλι Router (άξονας Ζ) 

6) Πίνακας ελέγχου & χειρισμού 

7) Ηλεκτρολογικός πίνακας μηχανής 

8) Διάταξη κίνησης γέφυρας κατά τον άξονα Υ 

9) Θέση εφαρμογής της βάσης του συστήματος απορρόφησης τριμμάτων 
 

 

7 
2 

3 
4 

1 

6 

5 

8 
8 9 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ROUTER SDR 

12020 6020 4020 3020 1210 2010 2512 3015 1010 1080 1006 0860 
Εξωτερικές 
διαστάσεις 

μηχανήματος 
(mm)* 

Μήκος (max) 12600 6600 4600 3600 1600 2600 3060 3600 1500 1300 
Πλάτος (max) 2900 1900 2150 2400 1500 1300 1100 

Ύψος  (max) 1600-2300 1500-
2300 1500-2200 

Ωφέλιμες 
διαστάσεις 

κοπής (mm) 

Μήκος 12000 6000 4000 3000 1200 2000 2500 3000 1000 800 
Πλάτος 2000 1000 1200 1500 1000 800 600 
Ύψος  150-300 

Βάρος (kg) 5000 4000 3000 2000 1000 1200 1500 1600 500 400 
Ισχύς κινητήρα κεφαλής 

(kW) 4-20 2-20 1-3 

Ισχύς κινητήρα μετακίνησης 
φορείου NM / (W) 3-18 / (200-4000W) 2-12 

Ισχύς κινητήρα μετακίνησης 
γέφυρας NM / (W) 3-18 / (200-4000W) 2-12 

Μέγιστη ταχύτητα 
περιστροφής εργαλείου 

(rpm) 
0-24000 

Ταχύτητα μετακίνησης 
φορείου (mm/min) 1000-40000 

Ταχύτητα μετακίνησης 
γέφυρας (mm/min) 1000-40000 

Τάση τροφοδοσίας (Vac) 220V-3x380 
Συχνότητα (Hz) 50  

Α – ηχοστάθμη στη θέση 
εργασίας υπό κενό φορτίο 

(db(A)) 
> 80** 

Συνθήκες 
λειτουργίας 

Θερμοκρασία 
(οC) +5 ~ +40 

Μέγιστη σχετική 
υγρασία (%) 80 

Μέγιστο 
υψόμετρο 

πάνω από την 
θάλασσα 

1.000 

* Το μήκος του μηχανήματος τύπου SDR ΜΕΣΑΙΑ μπορεί να φθάσει έως τα 6m. 
** Οι τιμές εκπεμπόμενου θορύβου αποτελούν συνάρτηση του υλικού που επεξεργάζεται. 
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3.2 Μέσα χειρισμού 

 
1) Κεντρική οθόνη λειτουργίας 

2) Κομβίο σταματήματος έκτακτης ανάγκης (stop emergency) τύπου «μανιτάρι» 

3) Διακόπτης ΟΝ/OFF 

4) Λυχνία ένδειξης λειτουργίας 

5) Πίνακας παραμέτρων επεξεργασίας 

6) Χειριστήριο – πληκτρολόγιο  

7) Χειριστήριο – ποντίκι (mouse) 

 
Για την ασφάλεια του χρήστη, η κονσόλα χειρισμού πρέπει να εγκαθίσταται σε θέση όπου να καλύπτονται οι 

περιορισμοί της §1.1 και της §2.4 του παρόντος. 

 

Η παρουσίαση του προγράμματος οδήγησης και η επεξήγηση του χειρισμού παρουσιάζονται στο Παράρτημα 

ΙΙ του παρόντος. 

1 

2 

 

7 

3 

 

4 

 

5 

 

6 
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3.3 Διατάξεις ασφαλείας 
 

Όλες οι παρακάτω διατάξεις ασφαλείας θα πρέπει να ελέγχονται για την αποτελεσματικότητά τους σε 

καθημερινή βάση, πριν από κάθε έναρξη εργασίας με το μηχάνημα. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε αποκλίσεις 

από τα παρακάτω προδιαγεγραμμένα, μην θέσετε σε λειτουργία το μηχάνημα και επικοινωνήστε άμεσα με την 

κατασκευάστρια εταιρία.  

 

Για τη προστασία από τα κινούμενα στοιχεία μετάδοσης κίνησης, τα κινούμενα εργαλεία και τα φορτισμένα 

ηλεκτρικά μέρη, παρέχονται σταθεροί ή κινητοί προφυλακτήρες ή άλλες διατάξεις προστασίας που περιορίζουν 

τη πρόσβαση στις επικίνδυνες ζώνες. Για το σκοπό αυτό: 

 

ª Η πρόσβαση στη διάταξη του συστήματος μετάδοσης κίνησης (κινητήρας-μειωτήρας, οδοντωτοί 

τροχοί κ.τ.λ.) του φορείου και της γέφυρας, μπορεί να γίνει μόνο αφαιρώντας με ειδικό εργαλείο τους 

σχετικούς σταθερούς προφυλακτήρες.  

 

ª Η πρόσβαση στον ηλεκτρολογικό πίνακα της μηχανής, στην κονσόλα χειρισμού και τα λοιπά 

φορτισμένα μέρη, μπορεί να γίνει μόνο αφαιρώντας με ειδικό εργαλείο τους σχετικούς σταθερούς 

προφυλακτήρες.  

 

ª Η πρόσβαση στη περιοχή κίνησης του εργαλείου, του φορείου ή της γέφυρας, αποτρέπεται με την 

εγκατάσταση περιμετρικά, της περίφραξης που είναι συνδεδεμένη με το κύκλωμα προστασίας.  Με τον 

τρόπο αυτό, κατά την προσέγγιση όλα τα κινούμενα μέρη της μηχανής ακινητοποιούνται ακαριαία. 

 

ª Η προστασία από τυχόν εκτινασσόμενα θραύσματα του εργαλείου ή του τεμαχίου που επεξεργάζεται, 

μπορεί να αποκλειστεί μόνο με τον εγκλεισμό του μηχανήματος σύμφωνα με τις οδηγίες της §1.1 και της 

§2.4. Επιπρόσθετα, η βάση στήριξης του συστήματος απορρόφησης τριμμάτων αποτελεί σταθερό 

προφυλακτήρα που πρέπει να διατηρείται κλειστός για τον περιορισμό τυχόν εκτινασσόμενων 

θραυσμάτων. 

 

Σε κάθε περίπτωση βλάβης ή αβεβαιότητας, ενεργήστε όπως παρακάτω: 

9 Πιέστε το κομβίο EMERGENCY STOP. 

9 Περιστρέψτε τον γενικό διακόπτη στην θέση OFF (κλειστό). 

9 Αφαιρέστε το καλώδιο παροχής από τον ρευματοδότη (πρίζα).  

9 Καλέστε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό που έχει λάβει έγκριση του κατασκευαστή ή καλέστε τον 

αντιπρόσωπο του κατασκευαστή. 
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3.4 Κοπτικά εργαλεία φρέζας 
 

Κατά την επιλογή των εργαλείων φρέζας θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τις παρακάτω πληροφορίες. 

 

▣ Κατά την χρήση κοπτικών εργαλείων φρέζας σε υψηλές περιφερειακές ταχύτητες, οι δυνάμεις που 

σχετίζονται με την συνήθη μηχανουργική κατεργασία μεγαλώνουν ανάλογα με το τετράγωνο της αύξησης 

της φυγόκεντρης δύναμης και τελικώς τα υψηλά επίπεδα ενέργειας μπορεί να οδηγήσουν σε υψηλές 

δομικές φορτίσεις που σε ακραίες περιπτώσεις να διαλύσουν το κοπτικό εργαλείο (αστοχία εργαλείου). 

▣ Σε περίπτωση αστοχίας του εργαλείου, τα θραύσματα μπορούν να κινηθούν σε απρόβλεπτες τροχιές και η 

ενέργειά τους μπορεί να διαχυθεί μόνο μέσω σύγκρουσης και παραμόρφωσης τμημάτων της μηχανής ή 

άλλων εμποδίων (π.χ. περίφραξη) που βρίσκονται στην πορεία τους. 

▣ Ανάλογα με τον τρόπο αστοχίας του εργαλείου, η απελευθερωμένη ενέργεια μπορεί να είναι αρκετή ώστε 

να καταστρέψει και να διατρήσει μέρη της μηχανής. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό 

ατόμων που βρίσκονται στη μηχανή ή κοντά της. Είναι αδύνατο το προσωπικό που χειρίζεται τη μηχανή να 

μπορέσει να τη σταματήσει ή να εγκαταλείψει εγκαίρως την ζώνη κινδύνου, ώστε να αποφύγει έναν 

τραυματισμό. 

▣ Η παραμόρφωση ή θραύση του κορμού του κοπτικού εργαλείου μπορεί να προέλθει από: 

✖ Εργαλεία με μεγάλο ελεύθερο μήκος, τα οποία αστοχούν λόγω των δυνάμεων κοπής, των 

φυγόκεντρων δυνάμεων ή λόγω έλλειψης ζυγοστάθμισης. 

✖ Εργαλεία με μικρό μήκος, τα οποία αστοχούν όταν οι τάσεις που οφείλονται σε φυγόκεντρες δυνάμεις 

υπερβαίνουν την τελική αντοχή του υλικού του κορμού του κοπτικού εργαλείου. 

▣ Σε σύμπλοκα εργαλεία όπου το κοπτικό (ή άλλα μέρη) είναι στερεωμένο στον κορμό με μηχανικό τρόπο 

(π.χ. κοχλιωτά κ.α.), η σύνδεση μεταξύ του κορμού και του κοπτικού στοιχείου αστοχεί λόγω των 

φυγόκεντρων ή/και των κοπτικών δυνάμεων, οι οποίες δημιουργούν δομική υπερφόρτωση (π.χ. με 

παραμόρφωση ή θραύση). 

▣ Δομική υπερφόρτωση των κοπτικών στοιχείων λόγω των φυγόκεντρων ή/και των κοπτικών δυνάμενων 

μπορεί να οδηγήσει σε αστοχία των ίδιων των κοπτικών στοιχείων. 

 

Για λόγους ασφαλείας προτείνεται τα κοπτικά εργαλεία να διαθέτουν ποιότητα ζυγοστάθμισης βαθμού ίσου ή 

καλύτερου από G40 σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 1940-1:1986 στη μέγιστη ταχύτητα περιστροφής. 

 

Για να διασφαλίζεται ότι τα κοπτικά εργαλεία, που προορίζονται για χρήση σε μεγάλες περιφερειακές ταχύτητες, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια, η κατασκευή τους πρέπει να είναι ποιοτική και απαλλαγμένη από 

φυσικά ελαττώματα, τα οποία δημιουργούνται από θερμικές κατεργασίες ή άλλες ρωγμές. 

 

Τα κοπτικά εργαλεία φρέζας που προορίζονται για μηχανουργική κατεργασία υψηλής ταχύτητας πρέπει να 

σημαίνονται τουλάχιστον με την μέγιστη ταχύτητα περιστροφής και να είναι συμβατά με τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του μηχανήματος. 
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6. Οδηγίες συντήρησης – επισκευής 
 

Σημείο λίπανσης Συχνότητα εφαρμογής Τύπος λιπαντικού 

Λιπαντήρες στον Άξονα Χ 
 Κάθε 100 km ή 180 ώρες εκτός αν 

απαιτείται συχνότερα λόγο 

υπερβολικής σκόνης  MOLYKOTE® LONGTERM W2 MULTI-

PURPOSE GREASE 

Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ 

Λιπαντήρες στον Άξονα Υ 

Λιπαντήρες στον Άξονα Ζ 

Κάθε 500 km ή 1.000 ώρες εκτός 

αν απαιτείται συχνότερα λόγο 

υπερβολικής σκόνης 

 

Πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε διαδικασία συντήρησης, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το μηχάνημα 

από τη πηγή τροφοδοσίας του με αποσύνδεση του ρευματολήπτη. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ενδέχεται να υπάρχουν κυκλώματα που πρέπει να διατηρούν ενέργεια για ορισμένο χρονικό 

διάστημα μετά την απενεργοποίηση της μηχανής ή/και την αποσύνδεση του ρευματολήπτη, ώστε να επιτρέπεται 

η διατήρηση μιας κατάστασης (π.χ. η διατήρηση πληροφοριών). Για το σκοπό αυτό, πριν από οποιαδήποτε 

επέμβαση βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν παραμένουσες τάσεις. 

 

Κάθε εργασία συντήρησης ή επισκευής θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό με 

έγκριση του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου του. Τα ανταλλακτικά που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν θα 

πρέπει να έχουν εγκριθεί από την κατασκευάστρια εταιρία. 

 

Για κάθε περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης του μηχανήματος, αναφερθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό 

προσωπικό που έχει λάβει έγκριση από τον κατασκευαστή ή στον αντιπρόσωπο του κατασκευαστή. 

 

Η μηχανή δεν προορίζεται να καθαρίζεται με νερό υπό πίεση ή ψεκασμό. 
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7. Δήλωση συμμόρφωσης 
 

Δ Η Λ Ω Σ Η  Σ Υ Μ Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ  
DECLARATION OF CONFORMITY  

 

 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΑΒΕΤΕ 
MANUFACTURER: PIPERIDIS S.A. 
  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ: ΒΙ.ΠΕ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ADDRESS OF MANUFACTURER: INDUSTRIAL AREA OF IOANNINA, GR 455 00 IOANNINA 
  
ΟΝΟΜΑ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΝΑ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ: 

ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ / ΒΙ.ΠΕ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Τ.Κ. 455 00 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

NAME AND ADDRESS OF THE PERSON 
AUTHORISED TO COMPILE THE TECHNICAL 
FILE: 

PIPERIDIS PANAGIOTIS / INDUSTRIAL AREA OF IOANNINA, GR 455 00 IOANNINA 

  
ΠΡΟΪΟΝ: ΜΗΧΑΝΗΜΑ ROUTER 
PRODUCT: ROUTER MACHINE 
  
ΤΥΠΟΣ:  
TYPE: 
  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ:  
SERIAL NUMBER: 
  
ΕΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ: 2019 YEAR OF CE MARK: 
  
ΟΔΗΓΙΑ Ε.Ε.: 2006/42/CE DIRECTIVES: 
  
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ: EN ISO 12100:2010,  

ΕΝ ISO 14120:2015 
EN ISO 13857:2008,  
ΕΝ 60204-1:2006 
ΕΝ 60204-1:2006/Α1:2009 

HARMONIZED STANDARDS: 

  
Με το παρόν δηλώνεται με αποκλειστική ευθύνη, ότι το ανωτέρω μηχάνημα έχει σχεδιασθεί και κατασκευασθεί 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2006/42/ΕΚ και εξακολουθεί να είναι συμμορφούμενο με αυτές τις 
απαιτήσεις εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες και/ή τους κανόνες και 
περιορισμούς. 
 
We hereby declare with exclusive responsibility that the above machine has been designed and manufactured according 
to the Directive 2006/42/CE requirements, and it can continue to meet these requirements if it is used according to the 
attached instructions and/or the rules and circumscriptions. 
    
 Πιπερίδης Παύλος   Ημερομηνία 
 Piperidis Paulos   Date 
    1-4-2019 
     
     
 Γενικός Διευθυντής    
 General Manager    
  



  
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ROUTER SDR 12020 / 6020 / 4020 / 3020 / 1210 / 2010 / 2512 / 3015 / 1010 / 1080 / 1060 / 0860  
21   

 

Παράρτημα Ι. Ηλεκτρολογικά διαγράμματα 
 

Αντίγραφο του ηλεκτρολογικού διαγράμματος της μηχανής βρίσκεται στην προβλεπόμενη θέση, εντός του 

ερμαρίου του ηλεκτρολογικού πίνακα, στην κονσόλα χειρισμού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ROUTER SDR 12020 / 6020 / 4020 / 3020 / 1210 / 2010 / 2512 / 3015 / 1010 / 1080 / 1060 / 0860  
22   

 

Παράρτημα ΙΙ. Οδηγίες λειτουργίας – χειρισμού 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΒΗΜΑΤΑ 

1-ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ  ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ  ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΔΕΞΙΑ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΟΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΗ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ(ΒΛΕΠΕ ΕΙΚΟΝΑ) 

 

 

2-ΑΠΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΑΝΙΤΑΡΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΚΑΙ ΠΑΤΑΜΕ ΤΟ RESET ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ(ΒΛΕΠΕ ΕΙΚΟΝΑ) 
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3-ΠΑΤΑΜΕ ΤΟ HOME ALL ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΔΕΝΙΖΟΥΝ ΟΛΟΙ Η ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Χ-Υ-Ζ  ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΝΑ ΚΙΝΗΤΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΙ ΔΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΑΣΙΝΙΣΟΥΝ ΤΑ 
ΚΟΥΤΑΚΙΑ(ΒΛΕΠΕ ΕΙΚΟΝΑ) 

 

 

4- ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΦΛΑΣΑΚΙ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ  ΠΑΤΑΜΕ ΤΟ LOAD G CODE  (ΒΛΕΠΕ ΕΙΚΟΝΑ) 
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5- ΑΦΟΥ ΠΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟ  LOAD G CODE ΑΝΟΙΓΗ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΜΕΣΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 
ΜΑΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ (ΒΛΕΠΕ ΕΙΚΟΝΑ) 

 

 

6-ΑΦΟΥ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΣ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ 
ΞΕΚΙΝΗΣΗ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ Ζ ΑΞΟΝΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΑΚΟΥΜΠΗΣΗ ΤΟ 
ΚΟΜΜΑΤΙ ΜΑΣ ΜΗΔΕΝΙΖΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΠΑΝΩ Χ-Υ-Ζ (ΒΛΕΠΕ ΕΙΚΟΝΑ) 
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7-ΠΑΤΑΜΕ ΤΟ CYCLE START KAI ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΜΑΣ(ΒΛΕΠΕ ΕΙΚΟΝΑ) 

 

 

8-ΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FEED HOLD(SPACE) ΚΑΙ STOP ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΝ ΩΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΑΝΕΙ ΠΑΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ CYCLE START ΞΑΝΑΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 
ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΤΑ ΠΑΤΗΣΑΜΕ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΛΟΓΟ (ΒΛΕΠΕ ΕΙΚΟΝΑ) 
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ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΠΑΤΑΜΕ  ΤΟ 
SPINDLE CW ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ STOP SPINDLE  ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Δεν  πατάμε κανένα άλλο εικονίδιο στο πρόγραμμα λειτουργίας του μηχανήματος πέραν αυτού που 
μας έχουν η οδηγίες χρήσεως σε περίπτωση που πατήσουμε δεν φέρει καμία ευθύνη ο κατασκευαστής 
για τυχόν προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν στο πρόγραμμα και στην ομαλή λειτουργία του 
μηχανήματος. Απευθύνατε σύντομα με τεχνικό μας. 
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Παράρτημα ΙΙΙ. Κατάσταση Συντήρησης Μηχανήματος 
 

X-AXIS 
Πορεία σε 

mm 

Y-AXIS 
Πορεία σε 

mm 

Z-AXIS 
Πορεία σε 

mm 

ΩΡΕΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ 
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X-AXIS 
Πορεία σε 

mm 

Y-AXIS 
Πορεία σε 

mm 

Z-AXIS 
Πορεία σε 

mm 

ΩΡΕΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ 
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X-AXIS 

Πορεία σε 
mm 

Y-AXIS 
Πορεία σε 

mm 

Z-AXIS 
Πορεία σε 

mm 

ΩΡΕΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ 
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X-AXIS 
Πορεία σε 

mm 

Y-AXIS 
Πορεία σε 

mm 

Z-AXIS 
Πορεία σε 

mm 

ΩΡΕΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


