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1. ΕΙΣΑΓΩΓΉ 

 

Αγαπητέ πελάτη! 

 

Σας ευχαριστούμε για την απόφασή σας να αγοράσετε ένα προϊόν 

RURIS και για την εμπιστοσύνη σας στην εταιρεία μας! Η RURIS 

βρίσκεται στην αγορά από το 1993 και έχει γίνει ένα ισχυρό brand που 

έχει χτίσει τη φήμη της τηρώντας τις υποσχέσεις της, αλλά και μέσω 

συνεχών επενδύσεων για να βοηθήσει τους πελάτες με αξιόπιστες, 

αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις.   

Είμαστε πεπεισμένοι ότι θα εκτιμήσετε το προϊόν μας και θα 

απολαύσετε την απόδοσή του για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η RURIS 

προσφέρει στους πελάτες της όχι μόνο μηχανήματα, αλλά 

ολοκληρωμένες λύσεις. Ένα σημαντικό στοιχείο στη σχέση με τον 

πελάτη είναι η συμβουλή τόσο της προπώλησης όσο και της 

μεταπώλησης, με τους πελάτες της RURIS να έχουν στη διάθεσή τους 

ένα ολόκληρο δίκτυο καταστημάτων και σημείων εξυπηρέτησης 

συνεργατών. 

Για να απολαύσετε το αγορασμένο προϊόν, συμπληρώστε προσεκτικά 

το εγχειρίδιο χρήσης. Ακολουθώντας τις οδηγίες, θα σας διασφαλιστεί 

η μακροχρόνια χρήση.  

Η RURIS εργάζεται συνεχώς για την ανάπτυξη των προϊόντων της και 

ως εκ τούτου διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, μεταξύ άλλων, το 

σχήμα, την εμφάνιση και την απόδοσή τους, χωρίς να χρειάζεται να το 

γνωστοποιεί εκ των προτέρων. 

 

Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για την επιλογή των προϊόντων 

RURIS! 

 

Πληροφορίες και υποστήριξη πελατών: 

Τηλέφωνο: 0351.820.105 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@ruris.ro 

mailto:info@ruris.ro
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2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΉΣΗΣ 

Σύμβολα και έννοιες  
 

 
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών  

 

 

Να φοράτε πάντα προστασία αυτιών  
 

 

Η μονάδα συμπιεστή μπορεί να ξεκινήσει χωρίς προειδοποίηση  
 

 

Υψηλός κίνδυνος θερμοκρασίας  
 

 

προσοχή! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας  
 

 

Μην ανοίγετε τη βαλβίδα πριν συνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα  
 

 

Μη χρησιμοποιείτετον φορητό συμπιεστή με ανοιχτό περίβλημα 

 

 

Μην απορρίπτετε ηλεκτρικά, βιομηχανικά ηλεκτρονικά και εξαρτήματα 

εξαρτημάτων σε οικιακά απορρίμματα! Πληροφορίες για τα ΑΗΗΕ. 

Έχοντας υπόψητις διατάξεις του ΟΑΕ 195/2005 - σχετικά με την 

προστασία του περιβάλλοντος καιτην Ο.Π.Α. 5/2015. Οι καταναλωτές θα 

εξετάσουν τιςακόλουθες ενδείξεις για την παράδοσητων ηλεκτρικών αποβλήτων, 

όπως ορίζεται παρακάτω: 

- Οι καταναλωτές υποχρεούνται να μην διαθέτουν τα απόβλητα ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) ως αηδαστικά αστικά απόβλητα και να συλλέγουν τα 

εν λόγω ΑΗΗΕ χωριστά. 
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- Η συλλογή αυτών των ονομαζόμενων αποβλήτων (ΑΗΗΕ) θα γίνεται μέσω της 

Δημόσιας Υπηρεσίας Συλλογής εντός της ακτίνας κάθε νομού και μέσω κέντρων 

συλλογής που οργανώνονται από οικονομικούς φορείς εξουσιοδοτημένους για τη 

συλλογή ΑΗΗΕ. Πληροφορίες που παρέχονται από την Www.afm.ro Διοίκηση του 

Ταμείου Περιβάλλοντος ή την Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

- Οι καταναλωτές μπορούν να παραδώσουν τα ΑΗΗΕ δωρεάν στα σημεία συλλογής που 

αναφέρονται παραπάνω 

 

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες μπορεί 

να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή/ και ζημιά στη συσκευή! 

Αποθηκεύστε τις οδηγίες χρήσης για περαιτέρω επαλήθευση. 

 

Σκοπός του συμπιεστή: 

Ο συμπιεστής έχει σχεδιαστεί και  προορίζεται αποκλειστικά για την παραγωγή 

πεπιεσμένου αέρα για εργαλεία που χρησιμοποιούν πεπιεσμένο αέρα. Προορίζεται για 

ιδιωτική χρήση.  Χρησιμοποιήστε τον συμπιεστή μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται 

στις οδηγίες χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη και μπορεί να 

προκαλέσει υλικές ζημιές ή ακόμα και ζημιές σε άτομα. Ο κατασκευαστής ή ο πωλητής 

δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από κακή χρήση ή ακατάλληλη χρήση. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πριν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον συμπιεστή, θα πρέπει πάντα να 

λαμβάνονται τα ακόλουθα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου 

πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και προσωπικού τραυματισμού. Είναι σημαντικό να 

διαβάσετε το εγχειρίδιο οδηγιών για να κατανοήσετε την εφαρμογή, τους περιορισμούς 

και τους πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με οποιοδήποτε εργαλείο. Έχουν 

σχεδιαστεί για την ασφάλεια εσάς και άλλων, εξασφαλίζοντας μια μακρά και απρόσκοπτη 

ζωή του μηχανήματός σας. 

Χώρος Εργασίας 

http://www.afm.ro/
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Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση. Οι πάγκοι εργασίας θα πρέπει να 

διατηρούνται τακτοποιημένοι, καθώς οι κορεσμένοι πάγκοι και οι μη τακτοποιημένοι 

χώροι εργασίας οδηγούν σε ατυχήματα. Τα δάπεδα πρέπει να διατηρούνται καθαρά και 

χωρίς σκουπίδια. Για λόγους ασφαλείας, είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε το διακόπτη 

πριν ο αεροσυμπιεστής συνδεθεί στην πρίζα. 

Περιβάλλον εργασίας και εξοπλισμός εργασίας 

Κρατήστε το χώρο εργασίας καλά φωτισμένο. Μη χρησιμοποιείτε τον συμπιεστή σε 

περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς λόγω εύφλεκτων υλικών, 

εύφλεκτων υγρών, π.χ. χρώματος, βερνικιού, βενζίνης κ.λπ., ή εύφλεκτων αερίων και 

σκόνης εκρηκτικού χαρακτήρα. 

Μην εκθέτετε τον συμπιεστή σε βροχή ή μην τον χρησιμοποιείτε σε υγρά μέρη. 

Τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα πρέπει να φυλάσσονται μακριά από το χώρο εργασίας. 

Χρήση του σωστού εργαλείου εργασίας 

Μην φοράτε φαρδιά ρούχα, κοσμήματα ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να πιαστεί σε κινούμενα 

μηχανήματα. 

Πάντα να χρησιμοποιείς γυαλιά. 

Συνιστάται προστασία αυτιών κατά τη διάρκεια περιόδων παρατεταμένης λειτουργίας. 

Εάν υπάρχει κίνδυνος να πέσουν βαριά αντικείμενα πάνω από τα πόδια ή όταν υπάρχει 

κίνδυνος ολίσθησης σε βρεγμένα ή ολισθηρά δάπεδα, θα πρέπει να φοριούνται 

κατάλληλα αντιολισθητικές υποδήματα. 

Συντήρηση εργαλείων εργασίας 

Ακολουθήστε τις οδηγίες λίπανσης και αλλαγής εξαρτημάτων. Ελέγχετε περιοδικά το 

καλώδιο τροφοδοσίας του μηχανήματος και, εάν έχει υποστεί ζημιά, αντικαταστήστε το 

με εγκεκριμένη εγκατάσταση.. Διατηρείτε τις λαβές στεγνές, καθαρές και χωρίς λάδια. 

Βεβαιωθείτε ότι οι σχισμές εξαερισμού διατηρούνται καθαρές και χωρίς σκόνη ανά πάσα 
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στιγμή. Οι μπλοκαρισμένοι αεραγωγοί μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση και ζημιά 

στον κινητήρα. 

Γενικές προειδοποιήσεις για συμπιεστές 

Μην προσπαθήσετε να αλλάξετε τον συμπιεστή με οποιονδήποτε τρόπο. 

Η χρήση άλλων εργαλείων ή εξαρτημάτων εκτός από εκείνα που προορίζονται για χρήση 

με πεπιεσμένο αέρα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τραυματισμό του χειριστή. 

Η πίεση εξόδου του συμπιεστή ρυθμίζεται στην πίεση σχεδιασμού του 

χρησιμοποιούμενου εργαλείου ή εξαρτημάτου αέρα. 

Ελέγχετε πάντα ότι η πίεση εξόδου του συμπιεστή δεν υπερβαίνει τη μέγιστη πίεση για 

οποιοδήποτε συνδεδεμένο εργαλείο ή εξάρτημα. 

Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από ειδικευμένα άτομα που 

χρησιμοποιούν γνήσια ανταλλακτικά. Διαφορετικά, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 

σημαντικό κίνδυνο για τον χρήστη. 

Αυτός ο συμπιεστής/αντλία δεν είναι εξοπλισμένος και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για 

την παροχή αέρα αναπνευστικής ποιότητας για οποιαδήποτε εφαρμογή αέρα για 

κατανάλωση από τον άνθρωπο. 

Προστασία υπερφόρτωσης 

Αυτός ο συμπιεστής είναι εξοπλισμένος με μια συσκευή προστασίας υπερφόρτωσης. Εάν 

ο κινητήρας θερμανθεί πολύ, μια συσκευή θερμικής προστασίας θα διακόψει την παροχή 

ρεύματος του κινητήρα. Όταν η θερμοκρασία του κινητήρα επανέλθει στο φυσιολογικό, η 

παροχή ρεύματος θα αποκατασταθεί αυτόματα. 

Επεκτάσεις και κύλινδροι 

Σε γενικές γραμμές, δεν συνιστάται η χρήση καλωδίου επέκτασης. Συνιστάται μεγαλύτερη 

γραμμή αέρα, καθώς η πτώση τάσης των καλωδίων προέκτασης μπορεί να οδηγήσει σε 

ζημιά στον κινητήρα και θα ακυρώσει την εγγύηση. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
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καλώδιο προέκτασης, για μήκη έως 5 μέτρων, πρέπει να χρησιμοποιείται εγκεκριμένο 

καλώδιο 15 amp. 

Μην υπερφορτώνετε το καλώδιο τροφοδοσίας. 

Μην σχίσετε ή τραβήξετε ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας για να το αποσυνδέσετε από την 

πρίζα. Μην μεταφέρετε ή τραβήξετε ποτέ τον συμπιεστή από το καλώδιο τροφοδοσίας. 

Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από θερμότητα, λάδι, διαλύτες και αιχμηρές 

άκρες. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, αντικαταστήστε το σε 

εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ruris. 

Έλεγχος κατεστραμμένων εξαρτημάτων 

Πριν χρησιμοποιήσετε τον συμπιεστή, θα πρέπει να ελεγχθεί προσεκτικά για να 

προσδιοριστεί εάν θα λειτουργήσει σωστά και θα εκτελέσει την επιθυμητή λειτουργία του. 

Ελέγξτε τη σωστή ευθυγράμμιση των κινούμενων μερών και βεβαιωθείτε ότι δεν χτυπούν. 

Ελέγξτε για σπασμένα ή ελλείποντα εξαρτήματα και αντικαταστήστε ή επισκευάστε τα σε 

εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Ελέγξτε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που μπορεί να 

επηρεάσει τη λειτουργία του συμπιεστή. Μια προστατευτική συσκευή ή οποιοδήποτε 

άλλο μέρος του κατεστραμμένου συμπιεστή πρέπει να επισκευάζεται ή να αντικαθίσταται 

σωστά από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. 

Αποσύνδεση συμπιεστή 

Βεβαιωθείτε ότι είναι αποσυνδεδεμένο από την παροχή ρεύματος και ότι η δεξαμενή είναι 

άδεια όταν δεν χρησιμοποιείται, πριν από την υπηρεσία, τη λίπανση ή πριν κάνετε 

ρυθμίσεις στις γραμμές αέρα. 

Αποφύγετε την τυχαία εκκίνηση 

Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση απενεργοποίησης πριν συνδέσετε τον 

συμπιεστή στοδίκτυο τροφοδοσίας. 

Οδηγίες για τη χρήση δοχείων πίεσης 

Το δοχείο πίεσης προορίζεται μόνο για αποθήκευση πεπιεσμένου αέρα και προορίζεται 

για στατική χρήση σε οριζόντια θέση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με την πίεση 
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και τη θερμοκρασία λειτουργίας, η οποία είναι ορατή στην πλάκα του δοχείου πίεσης και 

περιγράφεται στα πρόσθετα τεχνικά δεδομένα και οδηγίες. Απαγορεύεται η συγκόλληση 

και θέρμανση του δοχείουπίεσης! 

Στο ίδιο το δοχείο υψηλής πίεσης, εγκαθίστανται όργανα ασφάλειας και ελέγχου (βαλβίδα 

ασφαλείας, μανόμετρο), οι λειτουργίες και η χρήση των οποίων περιγράφονται στις 

ακόλουθες οδηγίες. 

Η μέγιστη πίεση αναγράφεται στα τεχνικά δεδομένα και στο ίδιο το δοχείο πίεσης. 

3. ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. λαβή 

2. Διακόπτης πίεσης 

3. Βαλβίδα εκκένωσης 
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4. Ρυθμιστής πίεσης 

5. μανόμετρο  

6. Βαλβίδα αντι-επιστροφής 

7. Βαλβίδα αποστράγγισης 

8. τροχός 

9. Ο σωλήνας εκκένωσης 

10. Δεξαμενή αέρα 

11. Κουμπί ασφαλείας 

12. Κάλυμμα ανεμιστήρα 

4. ΤΕΧΝΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ 

 

Τύπος προϊόντος 
Συμπιεστής 

AIRPOWER 2400 
Συμπιεστής 

AIRPOWER 5000 

Τύπος κινητήρα ηλεκτρικός ηλεκτρικός 

δύναμη 1500W 1500W 

Τάση ισχύος 230V-240V 50Hz 230V-240V 50Hz 

ταχύτητα 2850 σ.α.λ. 2850 σ.α.λ. 

Όγκος δεξαμενής 24 Λ 50 Λ 

Μέγιστη αναρροφημένη 
ροή αέρα (l/min) 

180 180 

Μέγιστη πίεση εργασίας 8 μπαρ 8 μπαρ 

Τύπος σωλήνων αέρα  χαλκός χαλκός 

Αριθμός εξόδων 
2 με ατομικό 
μανόμετρο 

2 με ατομικό 
μανόμετρο 

Μέγεθος τροχού 5" 6"  

βάρος 22 κιλά 30 κιλά 

 

5. ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ 

Εντοπίστε το πακέτο αξεσουάρ 

Θα πρέπει να περιέχει: 
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1. Σύνολο τροχών και προβάτων 

2. Λαστιχένιο πόδι υποστήριξης 

3. αεροκαθαριστήρας 

4. Βύσμα εξαερισμού λαδιού 

5. Ένα μπουκάλι λάδι 

Τοποθετήστε τους τροχούς στη μονάδα 

χρησιμοποιώντας το σετ πλαισίου που πόδι 

υποστήριξης καουτσούκ σε φιλοδώρημα στον πάτο της 

δεξαμενής. 

Τοποθετήστε το φίλτρο αέρα στην κεφαλή του κυλίνδρου συμπιεστή. 

Εντοπίστε την πλαστική προστασία στον αεραγωγό λαδιού και αφαιρέστε την για να 

εκθέσετε τον αεραγωγό λαδιού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προειδοποίηση λαδιού: Αυτή η μονάδα δεν τροφοδοτείται με λάδι στην αντλία 

συμπιεστή. Το πετρέλαιο πρέπει να 

• Ελέγχετε περιοδικά τη στάθμη λαδιού στην αντλία.  Παρακαλούμε συμπληρώστε τη 

στάθμη λαδιούστον αεραγωγό λαδιού μέχρι το λάδι να φτάσει το κόκκινο σημάδι στο 

σκόπευτρο 

αεροκαθ

αριστήρα

ς 

Πλαστική 
προστασί
α 

Τρύπα 
τροφίμων 
πετρελαίου 

Μπου

σόν  

2 

1 
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• Ελέγξτε ότι η μικρή οπή στο επάνω μέρος του εξαερισμού είναι ελεύθερη και, στη 

συνέχεια, τοποθετήστε το φις στην οπή πλήρωσης λαδιού. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το λάδι πρέπει να αλλάζει μετά τις πρώτες 10 ώρες λειτουργίας και στη 

συνέχεια κάθε 20 ώρες. Συστάσεις λαδιού συμπιεστή: Χρησιμοποιήστε το SAE30 σε 

θερμοκρασίες άνω των 10°C και χρησιμοποιήστε το SAE10 κάτω από τους 10°C. 

6. ΘΈΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ 

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σταθερή και σε  στεγνό και καλά αεριζόμενο 

σημείο.  

2. Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα αποστράγγισης είναι κλειστή και ότι όλες οι 

εισαγωγές αέρα είναι κλειστές. 

3. Συνδέστε τον συμπιεστή στοηλεκτρικό δίκτυο.   

4. Ξεκινήστε τον συμπιεστή τραβώντας το κόκκινο κουμπί. 

5. Ελέγξτε για διαρροές αέρα 

 

 

 

 

 

 

 

Μπου

σόν  

Κουμπί ασφαλείας 

Βαλβίδα 
ασφαλείας 
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Προειδοποίηση: Χρησιμοποιήστε το κόκκινο κουμπί για να ενεργοποιήσετε και να 

απενεργοποιήσετε τη μονάδα δίσκου και όχι το διακόπτη τροφοδοσίας. Η ενεργοποίηση 

και απενεργοποίηση της συσκευής μόνο από το ηλεκτρικό δίκτυο θα προκαλέσει ζημιά 

στο μηχάνημα. Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής μόνο από την 

παροχή ρεύματος θα έχει ως αποτέλεσμα ζημιές στον κινητήρα και ακύρωση της 

εγγύησης, καθώς ο διακόπτης πίεσης έχει μια πρόσθετη λειτουργία καθαρισμού αέρα 

παγιδευμένη στο σωλήνα παράδοσης όταν ο κινητήρας είναι απενεργοποιημένος. Αυτό 

ελαχιστοποιεί το φορτίο του κινητήρα όταν είναι ενεργοποιημένο. 

6.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ 

Η πίεση στη δεξαμενή ελέγχεται από τη δράση τουδιακόπτη πίεσης. 

Όταν επιτευχθεί το μέγιστο σύνολο πίεσης, ενεργοποιείται ο διακόπτης πίεσης και ο 

κινητήρας απενεργοποιείται. Στη συνέχεια, η πίεση θα μειωθεί καθώς χρησιμοποιείται ο 

αέρας μέχρι να επιτευχθεί το ελάχιστο σύνολο, μετά το οποίο ο διακόπτης πίεσης 

ενεργοποιεί ξανά τον κινητήρα. 

Ο χειριστής του συμπιεστή πρέπει να γνωρίζει ότι, κατά τη χρήση του συμπιεστή, ο 

κινητήρας θα έχει κύκλο λειτουργίας (εκκίνηση και διακοπή)   υπό την επίδραση της 

αύξησης της πίεσης ή της πτώσης από τη δεξαμενή και οκινητήρας θα ξεκινήσειχωρίς 

προειδοποίηση. 

Οι μέγιστες και ελάχιστες πιέσεις καθορίζονται από το εργοστάσιο και δεν 

τροποποιούνται. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε την άμεση έξοδο εξόδου ή/και την       έξοδο  εκ νέου. 

Γυρίστε το κουμπί δεξιόστροφα για να αυξήσετε την πίεση και αριστερόστροφα για να 

μειώσετε τηνπίεση. 

 

Βαλβίδα 
εκκένωσης 1 

Βαλβίδα 
εκκένωσης 
2 

Κουμπί ασφαλείας 
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7. ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ 

Προειδοποίηση: Πριν από τη συντήρηση, απενεργοποιήστε τον αεροσυμπιεστή, 

αποσυνδέστε τη μονάδα από το δίκτυο τροφοδοσίας και αφαιρέστε όλο τον αέρα από τη 

δεξαμενή αέρα. 

καθημερινά 

Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού πριν από κάθε χρήση. 

Αποστραγγίστε το συμπύκνωμα από το δοχείο πίεσης 

Ελέγξτε για διαρροές αέρα. 

 

εβδομαδιαία 

Αφαιρέστε το στοιχείο φίλτρου αέρα και καθαρίστε ή αντικαταστήστε το ανάλογα με τις 

ανάγκες. 

μηνιαίος 

Επιθεωρήστε τη βαλβίδα αντι-επιστροφής (καθαρίστε ή αντικαταστήστεεάν είναι 
απαραίτητο).   Προσέξτε!   Βεβαιωθείτεότι η δεξαμενή είναι άδεια για αυτήν τη λειτουργία. 

Ελέγξτε χειροκίνητα τη βαλβίδα ασφαλείας τραβώντας το δακτύλιο. 

Τρεις μήνες 

'λλαξε το λάδι. 

Βαλβίδα 
εκκένωσης 
1 

Βαλβίδα 
εκκένωσης 
2 

Βαλβίδα 
ασφαλείας 
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Σφίξτε τις βίδες της κεφαλής του κυλίνδρου. 

Καθαρίστε και ελέγξτε τη συναρμολόγηση της βαλβίδας, αντικαταστήστε τα 
παρεμβυκταίνματα/βαλβίδες εάν φθαρούν ή καταστραφούν. 

 

Οδηγίες για τη συντήρηση του δοχείου πίεσης 

Πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση ή συντήρηση του δοχείου πίεσης, είναι απαραίτητο 

να απελευθερώνεται ο αέρας από το δοχείο και να κλείνει η ροή του αέρα στο δοχείο. 

Απαγορεύεται η συγκόλληση και θέρμανση του δοχείου πίεσης!     

Ελέγχετε περιοδικά το πάχος του φύλλου φύλλου (τοπερίβλημα και το κάτω μέρος). 

Η επιτρεπόμενη ταχύτητα διάβρωσης των 0,5 mm ελήφθη υπόψη κατά την κατασκευή 

δοχείων. 

Η πίεση λειτουργίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση. Ο χρήστης 

είναι υπεύθυνος για προβλήματα που προκύπτουν από την υπέρβαση της μέγιστης 

επιτρεπόμενης πίεσης. 

Το δοχείο πίεσης χρησιμοποιείται για λιπαίνονται με λάδι συμπιεστές. 

Το δοχείο πίεσης είναι ένα σημαντικό μέρος του αεροσυμπιεστή. Ο αεροσυμπιεστής δεν 

μπορεί να λειτουργήσει μέχρι να συνδεθούν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, ειδικά τα 

εξαρτήματα ασφαλείας. Η βαλβίδα ασφαλείας πρέπει να ελέγχεται πριν να λειτουργεί 

κανονικά. 

Το δοχείο πίεσης πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μία βαλβίδα ασφαλείας. Πριν από την 

εγκατάσταση, η βαλβίδα ασφαλείας πρέπει να ελέγχεται από εξουσιοδοτημένο 

προσωπικό. Κατά τη διάρκεια ζωής του δοχείου πίεσης, η βαλβίδα ασφαλείας πρέπει να 

επιθεωρείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για την πρόληψη της διάβρωσης. 

Η διάρκεια ζωής του δοχείου πίεσης δεν υπερβαίνει τα 7 χρόνια. Όταν φθάνει σε αυτή 

την ηλικία, το δοχείο πίεσης δεν πρέπει πλέον να χρησιμοποιείται εκτός εάν επιθεωρείται 

από εγκεκριμένη υπηρεσία με ειδικό εξοπλισμό για τον έλεγχο των δοχείων πίεσης και 

επιτρέπει   περαιτέρω χρήση. 
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Το δοχείο πίεσης πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδη επιφάνεια. Αυτό θα αποτρέψει 

ζημιές στις συγκολλώμες αρθρώσεις λόγω των πρόσθετων δονήσεων του δοχείου 

πίεσης. 

Το δοχείο πίεσης δεν πρέπει να χτυπάται ή να πιέζεται υπό οποιαδήποτε δύναμη. 

Το δοχείο πίεσης δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με διαβρωτικές ουσίες ή να λειτουργεί 

σε διαβρωτικό περιβάλλον. 

Η βαλβίδα αποστράγγισης νερού πρέπει να ανοίγει τακτικά για να απομακρύνει το νερό 

από τη δεξαμενή και να αποτρέψει τη διάβρωση του. 

Το δοχείο πίεσης δεν πρέπει να θερμαίνεται, να συγκολλάται ή να επισκευάζεται. 

8. ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΈΣ ΛΎΣΕΙΣ 

Προβλήματα Πιθανές αιτίες Διορθωτικά μέτρα 

 
 
 
Ο κινητήρας δεν 
μπορεί να 
λειτουργήσει ή να 
λειτουργήσει αργά 

• Βλάβη στη γραμμή 
ρεύματος ή ανεπαρκής τάση 
• Καλώδιο τροφοδοσίας 
πολύ λεπτό ή πολύ μακρύ 
• Αποτυχία πρεσοστατών 
• Βλάβη του κινητήρα 
Το εσωτερικό θερμικό 
προστατευτικό του κινητήρα 
έχει διακόψει την παροχή 
ρεύματος 
 
 

• Ελέγξτε τη γραμμή 
 
 
• Αντικαταστήστε το νήμα 
 
• Επισκευήή αντικατάσταση   
• Επισκευήή αντικατάσταση   
• Ο συμπιεστής λειτουργεί 
πολύ σκληρά, 
απενεργοποιήστε την παροχή 
ρεύματος και περιμένετε 10-15 
λεπτά για να κρυώσει και να 
επανεκκινήσει ο κινητήρας 

 
Υπερβολικοί 
κραδασμοί ή μη 
φυσιολογικοί 
θόρυβοι 

Το τμήμα σύνδεσης δεν έχει 
στερεωθεί με ασφάλεια 
• Ξένο σώμα έχει εισέλθει 
στον κύριο συμπιεστή 
• Μεταχειρισμένα κινητά 
εξαρτήματα 

• Ελέγξτε καιξαναζωνάτε    
 
•Ελέγξτε και καθαρίστε 
 
• Επισκευήκαιαντικατάσταση   

Ανεπαρκής πίεση 
 
 
 
 
 
 

• Ο κινητήρας λειτουργεί 
πολύ αργά 
• Φραγμένο φίλτρο αέρα 
• Διαρροή της βαλβίδας 
ασφαλείας 
• Αποστράγγιση του σωλήνα 
εξάτμισης 

• Έλεγχος και επιδιόρθωση 
 
• Καθαρίστε ή αντικαταστήστε 
την κασέτα 
• Ελέγξτε και ρυθμίστε 
 
• Έλεγχος και επισκευή 
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• Φθαρμένη σφραγίδα 
σφράγισης 
• Κατεστραμμένη πλάκα 
βαλβίδας, συσσώρευση 
άνθρακα ή μπλοκαρισμένη 
• Χρησιμοποιημένο ή 
κατεστραμμένο έμβολο και 
κύλινδρο 

 
• Ελέγξτε και αντικαταστήστε   
 
• Αντικαταστήστε και καθαρίστε 
 
 
• Επισκευή ή αντικατάσταση 
 

Υπερβολική 
κατανάλωση 
πετρελαίου 
 
 

Η στάθμη του λαδιού είναι 
πολύ υψηλή. 
• Στραγγαλισμένος σωλήνας 
εκκένωσης 
• Χρησιμοποιημένο ή 
κατεστραμμένο έμβολο και 
κύλινδρο 

• Διατηρήστε το επίπεδο εντός 
του καθορισμένου εύρους 
• Ελέγξτε και καθαρίστε 
 
• Επισκευή ή αντικατάσταση 
 

 

 

9. ΔΗΛΏΣΕΙΣ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ 

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ 
 

Κατασκευαστής: SC RURIS IMPEX SRL 
Σέβεριν Γουέι, όχι. 10, Bl. 317b, Κραϊόβα, Ντόλι, Ρουμανία 
Τηλ. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro  
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: ing. Στρο Μάριους Καταλίν – Διευθύνων Σύμβουλος  
Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για τον τεχνικό φάκελο: ing. Φλορέα Νικολάε – Διευθύντρια 
Σχεδιασμού Παραγωγής 
 
Περιγραφή του μηχανήματος: Το AIR COMPRESOR έχει σχεδιαστεί για την παραγωγή 
πεπιεσμένου αέρα για εργαλεία που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα. 
Σειριακός αριθμός: από XX24000000 έως XX240099999 (Όπου το xx αντιπροσωπεύει τα δύο 
τελευταία ψηφία του έτους κατασκευής) 
Μοντέλο: Τύπος Ruris:    Ισχύς αέρα 2400 
Μηχανή: Τάση ηλεκτρικής    δύναμης: 230-240V  

Δύναμη: Μέγιστη πίεση εργασίας 1500W: 8 φραγμός 
 
Εμείς, SC RURIS IMPEX SRL Κραϊόβα, κατασκευαστής, σύμφωνα με το Χ.Α. 1029/2008 - 
σχετικά με τους όρους διάθεσης στην αγορά αυτοκινήτων, Οδηγία 2006/42/ΕΚ – απαιτήσεις 
ασφάλειας και ασφάλειας, Πρότυπο SR EN ISO 12100 – Μηχανές.  2. Τα κράτη μέλη 

2000/14/ΕΚ και τα κράτη μέλη που έχουν εγκρίνει την παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με 
τη νομοθεσία της Κοινότητας. 1756/2006 – σχετικά με τον περιορισμό του επιπέδου των 

περιβαλλοντικών εκπομπών θορύβου,  οδηγία 2014/35/ΕΕ – εξοπλισμός χαμηλής τάσης, 
HG 409/2016 – σε εξοπλισμό χαμηλής τάσης, Οδηγία 2014/30/ΕΕ – ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα, HG 487/2016 σχετικά με την ηλεκτρομεγνητική συμβατότητα, επικαιροποιήσαμε 

το 2019, πιστοποιήσαμε τη συμμόρφωση του προϊόντος με τα καθορισμένα πρότυπα και 
δηλώνουμε ότι συμμορφώνεται με τις κύριες απαιτήσεις ασφάλειας και ασφάλειας, δεν θέτει σε 
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κίνδυνο τη ζωή, την υγεία, την ασφάλεια στην εργασία και δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον.   
 
Ο υπογραφών Stroe Catalin, εκπρόσωπος του κατασκευαστή, δηλώνει με δική του 

ευθύνη ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τα ακόλουθα ευρωπαϊκά πρότυπα και οδηγίες: 

 
Direciva 2014/29/EU σχετικά με την εναρμόνιση της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά 
με τη διάθεση στην αγορά απλών δοχείων πίεσης· HG αριθ. 123 της 25ης Φεβρουαρίου 2015 
για τον καθορισμό των προϋποθέσεων για τη διάθεση στην αγορά εξοπλισμού υπό πίεση 
- Οδηγία 2011/65/ΕΚ - σχετικά με τους περιορισμούς στη χρήση ορισμένων επικίνδυνων 
ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ROHS) 
-SR EN ISO 12100:2011 - Ασφάλεια μηχανής. Βασικές έννοιες, γενικές αρχές σχεδιασμού. 
Βασική ορολογία, μεθοδολογία. Τεχνικές αρχές. Γενικές απαιτήσεις.  
-SR EN ISO 13857:2019 - Απόσταση ασφαλείας για την προστασία των άνω και κάτω άκρων. 
-SR EN 1012-1:2010 - Συμπιεστές και αντλίες κενού. Αεροσυμπιεστές 
-SR EN 60204-1:2018 - Ηλεκτρικός εξοπλισμός του αυτοκινήτου - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις 
ασφαλείας. 
-EN ISO 13849/1 - Στοιχεία του συστήματος ελέγχου ασφαλείας. 
- EN 61000-3-2:2019 - Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC). Όρια για τις εκπομπές 
αρμονικού ρεύματος 
- SR EN 62233:2008 - Μέθοδοι μέτρησης ηλεκτρομαγνητικών πεδίων οικιακών και παρόμοιων 
ηλεκτρικών συσκευών που σχετίζονται με την έκθεση του ανθρώπινου σώματος IEC 
62233:2005 (Τροποποιημένο) 
- EN 55014-1:2017+A11:2020 - Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Απαιτήσεις για οικιακές 
συσκευές, ηλεκτρικά εργαλεία και παρόμοιες συσκευές. Εκπομπές 
-SR EN ISO 3744:2011 - Ακουστική. Προσδιορισμός των επιπέδων ηχητικής ισχύος που 
εκπέμπονται από πηγές θορύβου·    
Άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές που χρησιμοποιούνται:  
-SR EN ISO 9001 - Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 
-SR EN ISO 14001 - Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
-OHSAS 18001 - Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.  
 

Η εκπλήρωση των απαιτήσεων  ασφαλείας για αντλίες κενού είναι πιστοποιητικό ΕΚ  με 
έκθεση που εκδίδεται από την Intertek,  αριθ. 
Για αυτό το μοντέλο εμπορευματοκιβωτίων καθώς και για μοντέλα που προέρχονται από αυτό, 
έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΚ. 19/CN/4487-0, που εκδόθηκε από την 
APRAGAZ BELGIUM, κοινοποιημένο οργανισμό APRAGAZ Belgium0029. 
Όνομα κατασκευαστή: T.C.O.I.T. Co.   Ε.Π.Ε. 
           
Σημείωση: ο τεχνικός φάκελος ανήκει στον κατασκευαστή.  
Προδιαγραφή: Αυτή η δήλωση είναι σύμφωνα με το αρχικό. 
Διάρκεια ζωής: 10 έτη από την ημερομηνία έγκρισης.   

Τόπος και ημερομηνία έκδοσης: Κραϊόβα, 14.05.2021 
Έτος σήμανσης CE: 2021  
Καταχωρήθηκε Αρ.: 410/14.05.2021 
 
Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και υπογραφή:            Ing. Στρος 
Μάριους Καταλίν 

Διευθύνων Σύμβουλος της 
SC ΡΟΥΡΙς ΦΥΛΑΚΗΣ SRL 
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Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ 
 
Κατασκευαστής: SC RURIS IMPEX SRL 
Σέβεριν Γουέι, όχι. 10, Bl. 317b, Κραϊόβα, Ντόλι, Ρουμανία 
Τηλ. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro  
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: ing. Στρο Μάριους Καταλίν – Διευθύνων Σύμβουλος  
Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για τον τεχνικό φάκελο: ing. Φλορέα Νικολάε – Διευθύντρια 
Σχεδιασμού Παραγωγής 
 
Περιγραφή του μηχανήματος: Το AIR COMPRESOR έχει σχεδιαστεί για την 
παραγωγή πεπιεσμένου αέρα για εργαλεία που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα. 
Σειριακός αριθμός: από XX24000000 έως XX240099999 (Όπου το xx αντιπροσωπεύει 
τα δύο τελευταία ψηφία του έτους κατασκευής) 
Μοντέλο: Τύπος Ruris:    Ισχύς αέρα 2400 
Μηχανή: Τάση ηλεκτρικής    δύναμης: 230-240V  

Δύναμη: Μέγιστη πίεση εργασίας 1500W: 8 φραγμός 
 

Επίπεδο ακουστικής ισχύος (υπολείμματα): 97 dB (A)Επίπεδο ακουστικής ισχύος: 97 dB 
Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι πιστοποιημένη από την I.N.M.A Βουκουρέστι μέσω του Δελτίου 

Δοκιμής Αριθ.   1/25. 11.2020 σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/14/ΕΚ και του 
SR EN ISO 3744:2011  
 
Εμείς, η SC RURIS IMPEX SRL Craiova ως κατασκευαστής, σύμφωνα με την οδηγία 
2000/14/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/88/ΕΚ, Χ.Α. 1756/2006 - σχετικά 
με τον περιορισμό του επιπέδου των περιβαλλοντικών εκπομπών θορύβου που παράγονται 
από εξοπλισμό που προορίζεται για χρήση εκτός κτιρίων, πραγματοποιήσαμε τον έλεγχο και 
τη βεβαίωση της συμμόρφωσης του προϊόντος με τα καθορισμένα πρότυπα και δηλώνουμε 
ότι συμμορφώνεται με τις κύριες απαιτήσεις. 
 
Ο υπογραφών Stroe Catalin, εκπρόσωπος του κατασκευαστή, δηλώνει με δική του 
ευθύνη ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τα ακόλουθα ευρωπαϊκά πρότυπα και 
οδηγίες:  
1. Τα κράτη μέλη 2004/2004/ΕΚ και τα κράτη μέλη 2004/2004/ΕΚ και 2004/2004/ΕΚ και 
2004/2   
- οδηγία 2014/30/ΕΕ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα·   
- οδηγία 2014/35/ΕΕ για τον εξοπλισμό χαμηλής τάσης· 
1. Τα κράτη μέλη 2004/2004 μπορούν να θεσπίζουν, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2, τις διατάξεις που θεσπίζουν στον τομέα που 
καλύπτεται από την παρούσα οδηγία. 
- Direciva 2014/29/EU σχετικά με την εναρμόνιση της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά 
με τη διάθεση στην αγορά απλών δοχείων πίεσης· HG αριθ. 123/2015 που καθορίζει τις 
προϋποθέσεις για τη διάθεση στην αγορά εξοπλισμού υπό πίεση 
- Οδηγία 2011/65/ΕΚ - σχετικά με τους περιορισμούς στη χρήση ορισμένων επικίνδυνων 
ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ROHS) 
-SR EN ISO 12100:2011 - Ασφάλεια μηχανής. Βασικές έννοιες, γενικές αρχές σχεδιασμού. 
Βασική ορολογία, μεθοδολογία. Τεχνικές αρχές. Γενικές απαιτήσεις.  
-SR EN ISO 3744:2011 - Ακουστική. Προσδιορισμός των επιπέδων ηχητικής ισχύος που 
εκπέμπονται από πηγές θορύβου·    
Άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές που χρησιμοποιούνται: 
-SR EN ISO 9001 - Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 
-SR EN ISO 14001 - Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
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-OHSAS18001 - Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. 
 
Σημείωση: ο τεχνικός φάκελος ανήκει στον κατασκευαστή.  
Προδιαγραφή: Αυτή η δήλωση είναι σύμφωνα με το αρχικό. 
Διάρκεια ζωής: 10 έτη από την ημερομηνία έγκρισης.   
 

Τόπος και ημερομηνία έκδοσης: Κραϊόβα, 14.05.2021 
Έτος σήμανσης CE: 2021  
Καταχωρήθηκε Αρ.: 411/14.05.2021 
 
Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και υπογραφή:            Ing. Στρος 
Μάριους Καταλίν 

Διευθύνων Σύμβουλος της 
SC ΡΟΥΡΙς ΦΥΛΑΚΗΣ SRL 

 

 

 

 

 
 

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ 
 

Κατασκευαστής: SC RURIS IMPEX SRL 
Σέβεριν Γουέι, όχι. 10, Bl. 317b, Κραϊόβα, Ντόλι, Ρουμανία 
Τηλ. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro  
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: ing. Στρο Μάριους Καταλίν – Διευθύνων Σύμβουλος  
Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για τον τεχνικό φάκελο: ing. Φλορέα Νικολάε – Διευθύντρια 
Σχεδιασμού Παραγωγής 
 
Περιγραφή του μηχανήματος: Το AIR COMPRESOR έχει σχεδιαστεί για την παραγωγή 
πεπιεσμένου αέρα για εργαλεία που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα. 
Αύξων αριθμός: από XX50000000 έως XX500099999 (όπου το xx αντιπροσωπεύει τα δύο 
τελευταία ψηφία του έτους κατασκευής) 
Πρότυπο: Τύπος Ruris:    Δύναμη αέρα 5000 
Μηχανή: Τάση ηλεκτρικής δύναμης: 230-240V    
Δύναμη: Μέγιστη πίεση εργασίας 1500W: 8 φραγμός 
 
Εμείς, SC RURIS IMPEX SRL Κραϊόβα, κατασκευαστής, σύμφωνα με το Χ.Α. 1029/2008 - 
σχετικά με τους όρους διάθεσης στην αγορά αυτοκινήτων, Οδηγία 2006/42/ΕΚ – απαιτήσεις 
ασφάλειας και ασφάλειας, Πρότυπο SR EN ISO 12100 – Μηχανές.  2. Τα κράτη μέλη 

2000/14/ΕΚ και τα κράτη μέλη που έχουν εγκρίνει την παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με 
τη νομοθεσία της Κοινότητας. 1756/2006 – σχετικά με τον περιορισμό του επιπέδου των 

περιβαλλοντικών εκπομπών θορύβου,  οδηγία 2014/35/ΕΕ – εξοπλισμός χαμηλής τάσης, 
HG 409/2016 – σε εξοπλισμό χαμηλής τάσης, Οδηγία 2014/30/ΕΕ – ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα, HG 487/2016 σχετικά με την ηλεκτρομεγνητική συμβατότητα, επικαιροποιήσαμε 

το 2019, πιστοποιήσαμε τη συμμόρφωση του προϊόντος με τα καθορισμένα πρότυπα και 
δηλώνουμε ότι συμμορφώνεται με τις κύριες απαιτήσεις ασφάλειας και ασφάλειας, δεν θέτει σε 
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κίνδυνο τη ζωή, την υγεία, την ασφάλεια στην εργασία και δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον.   
 
Ο υπογραφών Stroe Catalin, εκπρόσωπος του κατασκευαστή, δηλώνει με δική του 

ευθύνη ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τα ακόλουθα ευρωπαϊκά πρότυπα και οδηγίες: 

 
Direciva 2014/29/EU σχετικά με την εναρμόνιση της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά 
με τη διάθεση στην αγορά απλών δοχείων πίεσης· HG αριθ. 123 της 25ης Φεβρουαρίου 2015 
για τον καθορισμό των προϋποθέσεων για τη διάθεση στην αγορά εξοπλισμού υπό πίεση 
- Οδηγία 2011/65/ΕΚ - σχετικά με τους περιορισμούς στη χρήση ορισμένων επικίνδυνων 
ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ROHS) 
-SR EN ISO 12100:2011 - Ασφάλεια μηχανής. Βασικές έννοιες, γενικές αρχές σχεδιασμού. 
Βασική ορολογία, μεθοδολογία. Τεχνικές αρχές. Γενικές απαιτήσεις.  
-SR EN ISO 13857:2019 - Απόσταση ασφαλείας για την προστασία των άνω και κάτω άκρων. 
-SR EN 1012-1:2010 - Συμπιεστές και αντλίες κενού. Αεροσυμπιεστές 
-SR EN 60204-1:2018 - Ηλεκτρικός εξοπλισμός του αυτοκινήτου - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις 
ασφαλείας. 
-EN ISO 13849/1 - Στοιχεία του συστήματος ελέγχου ασφαλείας. 
- EN 61000-3-2:2019 - Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC). Όρια για τις εκπομπές 
αρμονικού ρεύματος 
- SR EN 62233:2008 - Μέθοδοι μέτρησης ηλεκτρομαγνητικών πεδίων οικιακών και παρόμοιων 
ηλεκτρικών συσκευών που σχετίζονται με την έκθεση του ανθρώπινου σώματος IEC 
62233:2005 (Τροποποιημένο) 
- EN 55014-1:2017+A11:2020 - Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Απαιτήσεις για οικιακές 
συσκευές, ηλεκτρικά εργαλεία και παρόμοιες συσκευές. Εκπομπές 
-SR EN ISO 3744:2011 - Ακουστική. Προσδιορισμός των επιπέδων ηχητικής ισχύος που 
εκπέμπονται από πηγές θορύβου·    
Άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές που χρησιμοποιούνται:  
-SR EN ISO 9001 - Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 
-SR EN ISO 14001 - Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
-OHSAS 18001 - Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.  
 

Η εκπλήρωση των απαιτήσεων  ασφαλείας για αντλίες κενού είναι πιστοποιητικό ΕΚ  με 
έκθεση που εκδίδεται από την Intertek,  αριθ. 
Για αυτό το μοντέλο εμπορευματοκιβωτίων καθώς και για μοντέλα που προέρχονται από αυτό, 
έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΚ. 19/CN/4487-0, που εκδόθηκε από την 
APRAGAZ BELGIUM, κοινοποιημένο οργανισμό APRAGAZ Belgium0029. 
Όνομα κατασκευαστή: T.C.O.I.T. Co.   Ε.Π.Ε. 
           
Σημείωση: ο τεχνικός φάκελος ανήκει στον κατασκευαστή.  
Προδιαγραφή: Αυτή η δήλωση είναι σύμφωνα με το αρχικό. 
Διάρκεια ζωής: 10 έτη από την ημερομηνία έγκρισης.   

Τόπος και ημερομηνία έκδοσης: Κραϊόβα, 14.05.2021 
Έτος σήμανσης CE: 2021  
Καταχωρήθηκε Αρ.: 412/14.05.2021 
 
Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και υπογραφή:            Ing. Στρος 
Μάριους Καταλίν 

Διευθύνων Σύμβουλος της 
SC ΡΟΥΡΙς ΦΥΛΑΚΗΣ SRL 
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Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ 
 
Κατασκευαστής: SC RURIS IMPEX SRL 
Σέβεριν Γουέι, όχι. 10, Bl. 317b, Κραϊόβα, Ντόλι, Ρουμανία 
Τηλ. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro  
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: ing. Στρο Μάριους Καταλίν – Διευθύνων Σύμβουλος  
Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για τον τεχνικό φάκελο: ing. Φλορέα Νικολάε – Διευθύντρια 
Σχεδιασμού Παραγωγής 
 
Περιγραφή του μηχανήματος: Το AIR COMPRESOR έχει σχεδιαστεί για την 
παραγωγή πεπιεσμένου αέρα για εργαλεία που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα. 
Αύξων αριθμός: από XX50000000 έως XX500099999 (όπου το xx αντιπροσωπεύει τα 
δύο τελευταία ψηφία του έτους κατασκευής) 

Πρότυπο: Τύπος Ruris:    Δύναμη αέρα 5000 
Μηχανή: Τάση ηλεκτρικής δύναμης: 230-240V    
Δύναμη: Μέγιστη πίεση εργασίας 1500W: 8 φραγμός 
 

Επίπεδο ακουστικής ισχύος (υπολείμματα): 96 dB (A)Επίπεδο ακουστικής ισχύος: 96 dB 
Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι πιστοποιημένη από την I.N.M.A Βουκουρέστι μέσω του Δελτίου 

Δοκιμής Αριθ.   2/25. 11.2020 σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/14/ΕΚ και του 
SR EN ISO 3744:2011  
 
Εμείς, η SC RURIS IMPEX SRL Craiova ως κατασκευαστής, σύμφωνα με την οδηγία 
2000/14/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/88/ΕΚ, Χ.Α. 1756/2006 - σχετικά 
με τον περιορισμό του επιπέδου των περιβαλλοντικών εκπομπών θορύβου που παράγονται 
από εξοπλισμό που προορίζεται για χρήση εκτός κτιρίων, πραγματοποιήσαμε τον έλεγχο και 
τη βεβαίωση της συμμόρφωσης του προϊόντος με τα καθορισμένα πρότυπα και δηλώνουμε 
ότι συμμορφώνεται με τις κύριες απαιτήσεις. 
 
Ο υπογραφών Stroe Catalin, εκπρόσωπος του κατασκευαστή, δηλώνει με δική του 
ευθύνη ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τα ακόλουθα ευρωπαϊκά πρότυπα και 
οδηγίες:  
1. Τα κράτη μέλη 2004/2004/ΕΚ και τα κράτη μέλη 2004/2004/ΕΚ και 2004/2004/ΕΚ και 
2004/2   
- οδηγία 2014/30/ΕΕ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα·   
- οδηγία 2014/35/ΕΕ για τον εξοπλισμό χαμηλής τάσης· 
1. Τα κράτη μέλη 2004/2004 μπορούν να θεσπίζουν, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2, τις διατάξεις που θεσπίζουν στον τομέα που 
καλύπτεται από την παρούσα οδηγία. 
- Direciva 2014/29/EU σχετικά με την εναρμόνιση της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά 
με τη διάθεση στην αγορά απλών δοχείων πίεσης· HG αριθ. 123/2015 που καθορίζει τις 
προϋποθέσεις για τη διάθεση στην αγορά εξοπλισμού υπό πίεση 
- Οδηγία 2011/65/ΕΚ - σχετικά με τους περιορισμούς στη χρήση ορισμένων επικίνδυνων 
ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ROHS) 
-SR EN ISO 12100:2011 - Ασφάλεια μηχανής. Βασικές έννοιες, γενικές αρχές σχεδιασμού. 
Βασική ορολογία, μεθοδολογία. Τεχνικές αρχές. Γενικές απαιτήσεις.  
-SR EN ISO 3744:2011 - Ακουστική. Προσδιορισμός των επιπέδων ηχητικής ισχύος που 
εκπέμπονται από πηγές θορύβου·    
Άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές που χρησιμοποιούνται: 
-SR EN ISO 9001 - Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 
-SR EN ISO 14001 - Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
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-OHSAS18001 - Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. 
 
Σημείωση: ο τεχνικός φάκελος ανήκει στον κατασκευαστή.  
Προδιαγραφή: Αυτή η δήλωση είναι σύμφωνα με το αρχικό. 
Διάρκεια ζωής: 10 έτη από την ημερομηνία έγκρισης.   
 

Τόπος και ημερομηνία έκδοσης: Κραϊόβα, 14.05.2021 
Έτος σήμανσης CE: 2021  
Καταχωρήθηκε Αρ.: 413/14.05.2021 
 
Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και υπογραφή:            Ing. Στρος 
Μάριους Καταλίν 

Διευθύνων Σύμβουλος της 
SC ΡΟΥΡΙς ΦΥΛΑΚΗΣ SRL 

 

 

 

 

 

 


