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1.Περιγραφή και Λειτουργία

1.1 Σκοπός του Προϊόντος
1.1.1 Ο Κορυφολόγος - Διαχωριστής Κρέμας Γάλακτος με ηλεκτρικό μοτέρ και 

χωρητικότητα 500 λίτρα / ώρα προορίζεται για διαχωρισμό γάλακτος σε κρέμα 
γάλακτος και αποβουτυρωμένο γάλα με ταυτόχρονό καθάρισμα από 

ακαθαρσίες.
1.1.2 Βελτιώνουμε συνεχώς την κατασκευή του Κορυφολόγου - Διαχωριστή 

Κρέμας Γάλακτος, για αυτό τον λόγο κάποιες λεπτομέρειες και μέρη μπορεί να 
διαφέρουν από το συγκεκριμένο εγχειρίδιο. Αυτές οι αλλαγές δεν επηρεάζουν 

την ποιότητα του Κορυφολόγου - Διαχωριστή Κρέμας Γάλακτος.

1.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά
1.2.1 Χωρητικότητα                                                                              500 λίτρα / ώρα

1.2.2 Ταχύτητα περιστροφής
          Drum / Top Bowl - Θαλάμου / Τύμπανου                       10000 στροφές / λεπτό

1.2.3 Ισχύς                                                                                                         250 Watt
1.2.4 Ηλεκτρική Τάση                                                                                        220 Volt 

1.2.5 Συχνότητα Ρεύματος                                                                                   50 Hz
1.2.6 Αριθμός Μεταλλικών Δίσκων                                                             27 - 30 τμχ

1.2.7 Ρύθμιση της αναλογίας Κρέμας Γάλακτος
         και Αποβουτυρωμένου Γάλακτος                                               από 1:4 σε 1:10

1.2.8 Περιεκτικότητα λιπαρών στο
         Αποβουτυρωμένο Γάλα                                                                              0.03 %

1.2.9 Θερμοκρασία Γάλακτος                                                                       35 - 40 oC

1.2.10 Διαστάσεις:

           Μήκος                                                                                                      46.5 εκ.
           Πλάτος                                                                                                        32 εκ.

           Ύψος                                                                                                           53 εκ.
1.2.11 Βάρος                                                                                                       23 Κιλά



1.3 Απαιτήσεις Ασφάλειας

Προσοχή! Μελετήστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν θέσετε σε 
λειτουργία τον Κορυφολόγο - Διαχωριστή Κρέμας Γάλακτος.

1.3.1 Απαγορεύεται η χρήση του Κορυφολόγου - Διαχωριστή Κρέμας Γάλακτος 
σε χώρο που δεν είναι κατάλληλα προσαρμοσμένος.

1.3.2. Απαγορεύεται η χρήση του Κορυφολόγου - Διαχωριστή Κρέμας Γάλακτος 
αν δεν έχει γείωση το σώμα του ή αν είναι φθαρμένα τα καλώδια του.

1.3.3 Απαγορεύεται η χρήση του Κορυφολόγου - Διαχωριστή Κρέμας Γάλακτος 
για πάνω από 1 ώρα χωρίς να σταματήσετε και να αποσυναρμολογήσετε τον 

Drum / Top Bowl - Θάλαμο / Τύμπανο ώστε να το καθαρίσετε.
1.3.4 Μην θέσετε σε λειτουργία τον Κορυφολόγο - Διαχωριστή Κρέμας 

Γάλακτος αν το πάνω μέρος του δεν είναι στερεωμένο με τις δύο ράβδους με 
βίδες.

1.3.5 Μην αποσυναρμολογήσετε κανένα μέρος του Κορυφολόγου - Διαχωριστή 
Κρέμας Γάλακτος αν δεν έχει σταματήσει εντελώς να περιστρέφεται o Drum / 

Top Bowl - Θάλαμος / Τύμπανο.
1.3.6 Μην σταματάτε τον Drum / Top Bowl - Θάλαμος / Τύμπανο με τα χέρια ή με 

κανέναν άλλο τρόπο, μέχρι να σταματήσει εντελώς από μόνος του.
1.3.7 Μην ταιριάζετε τον Drum / Top Bowl - Θάλαμο / Τύμπανο αν το Παξιμάδι 

Θαλάμου / Τυμπάνου 5 (εικόνα 1.2) δεν είναι σφιχτά βιδωμένο.
1.3.8 Μην αποσυναρμολογείτε κανένα μέρος του Κορυφολόγου - Διαχωριστή 

Κρέμας Γάλακτος κατά την διάρκεια λειτουργίας του.

1.4 Περιεχόμενα Συσκευασίας Ο Κορυφολόγος Διαχωριστής (εικόνα 1.1) 
αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:

- Περίβλημα (14) και ηλεκτρικό μοτέρ (26)

- Drum / Top Bowl - Θάλαμος / Τύμπανο (1) 

- Έξοδος Κρέμας Γάλακτος (12) και Έξοδος Αποβουτυρωμένου Γάλακτος (11)

- Θάλαμος Φλοτέρ (13) και Φλοτέρ (2)

- Καπάκι (9)



1.4.1 Κορυφολόγος - Διαχωριστής Κρέμας Γάλακτος 

Εικόνα 1.1

1.4.1.1 Όλα τα μέρη τοποθετούνται στο περίβλημα (14). Το ηλεκτρικό μοτέρ (26) 
βρίσκεται μέσα στο περίβλημα και είναι στερεωμένο με 3 ακέφαλα καρφιά (20). 

U Τα ελαστικοί στηρίγματα που λειτουργούν με αμορτισέρ προσαρμόζονται 
στο ηλεκτρικό μοτέρ και απορροφούν την δόνηση.



U Οι σωλήνες μόνωσης (7) και οι ειδικές ροδέλες μόνωσης (6) στερεώνονται 
στα ακέφαλα καρφιά (20). Αυτό το σετ σφίγγει με παξιμάδια (25).

1.4.1.2. Ο διακόπτης (28) στερεώνεται στο στο περίβλημα του μοτέρ (14). Το 

καλώδιο ρεύματος με το φις (27) επεκτείνεται μέσο του τμήματος μόνωσης στο 
περίβλημα (14). Το περίβλημα κλείνει από κάτω με κάλυμμα (17) και βίδες (24).

U Κάτω από την κορυφή κάθε βίδας προσαρμόστηκε ένα παξιμάδι που  είναι 
γεμάτο με πλαστελίνη για εγγυημένη σφράγιση.

U Στο σφραγισμένο κάλυμμα (17) σε μία από τις βίδες (24) επισημαίνεται το 
σήμα γείωσης. Σε αυτό το σημείο το καλώδιο γείωσης (μόνο επαγγελματίας 

ηλεκτρολόγος μπορεί να κάνει σύνδεση).

1.4.1.3 O Drum / Top Bowl - Θάλαμος / Τύμπανο (1) θα πρέπει να τοποθετηθεί 
στον κώνο που ηλεκτρικού μοτέρ (26). Ο Drum / Top Bowl - Θάλαμος / Τύμπανο 

θα πρέπει να βιδωθεί με το ειδική βίδα (8). Ο ενωτικός δακτύλιος (21) μπαίνει 
κάτω από την φλάντζα της βίδας (8) για να αποτρέψει τα υγρά να εισέλθουν 

μέσα στο περίβλημα και στο ηλεκτρικό μοτέρ. Ο reflector (16) τα αποτρέπει 
επίσης. Για την απόσυρση του νερού ή του γάλακτος κατά τη διάρκεια του 

πλυσίματος, η πλαστική σωλήνα αποστράγγισης (15) έχει τοποθετηθεί στο 
περίβλημα του Κορυφολόγου - Διαχωριστή σε κλίση 15 μοιρών. Η Έξοδος 

Αποβουτυρωμένου Γάλακτος (11), η Έξοδος Κρέμας Γάλακτος (12), ο Θάλαμος 
Φλοτέρ (13) και το Φλοτέρ (2) συναρμολογούνται πάνω στο περίβλημα. Ο 

Θάλαμος Φλοτέρ έχει ένα Καπάκι (9) στο λαιμό του. Το προηγούμενο σύνολο 
εξαρτημάτων στερεώνονται με 2 ράβδους (3) με βίδες (4). Το περίβλημα 

διαθέτει 3 λαστιχένια ποδαράκια (19).

2. Χρήση

2.1 Όρια Χρήσης
U Παρακαλώ διαβάστε το παρακάτω κείμενο πριν την χρήση του 

Κορυφολόγου - Διαχωριστή Κρέμας Γάλακτος.



2.1.1 Μην χρησιμοποιείται τον Κορυφολόγο - Διαχωριστή Κρέμας Γάλακτος για 

πάνω από 1 ώρα χωρίς να κάνετε διάλειμμα.
2.1.2 Σταματήστε την λειτουργία αν εμφανιστεί οποιοσδήποτε θόρυβος.

2.1.3 Ελέγξτε την στερέωση όλων των εξαρτημάτων πριν ξεκινήσετε την 
λειτουργία.

2.1.4 Μην ρίξετε γάλα στον Κορυφολόγο - Διαχωριστή Κρέμας Γάλακτος πριν 
φτάσει την επιθυμητή ταχύτητα λειτουργίας. Θα φτάσει στην επιθυμητή 

ταχύτητα μέσα σε 6-10 δευτερόλεπτα αφότου ξεκινήσει.
2.1.5 Μην ξεκινήσετε τον Κορυφολόγο - Διαχωριστή Κρέμας Γάλακτος αν η 

τάση είναι μικρότερη από 190 Volt.
2.16 Μην σταματάτε την περιστροφή του Drum / Top Bowl - Θαλάμου / Τύμπανου 

με τα χέρια.

2.2 Προετοιμασία Λειτουργίας

2.2.1 Χρησιμοποιήστε τον Κορυφολόγο - Διαχωριστή Κρέμας Γάλακτος σε στενό 
μέρος.

2.2.2 Συνδέστε την γείωση
2.2.3 Στερεώστε το Drum / Top Bowl - Θάλαμο / Τύμπανο βιδώνοντας τον στον 

άξονα περιστροφής.
2.2.4 Στερεώστε την Έξοδο Αποβουτυρωμένου Γάλακτος και την Έξοδο Κρέμας 

Γάλακτος.
2.2.5 Στερεώστε τον Θάλαμο Φλοτέρ με το Φλοτέρ μέσα.

2.2.6 Βιδώστε τον Θάλαμο Φλοτέρ με τις 2 ράβδους.



3. Αποσυναρμολόγηση

Εικόνα 1.2

3.1 Αποσυναρμολόγηση Drum / Top Bowl - Θαλάμου / Τύμπανου

3.1.1 Αποσυναρμολογείστε τον Drum / Top Bowl - Θάλαμο / Τύμπανο με το ειδικό 
κλειδί (εικόνα 1.3).

3.1.2 Βάλτε την Ράβδο Αποσυναρμολόγησης μέσα στην τρύπα που έχει στο 
πάνω μέρος ο Drum / Top Bowl - Θάλαμος / Τύμπανο και ξεβιδώστε την Ειδική 



Βίδα (8) (εικόνα 1.1). Πιέστε την Ράβδο Αποσυναρμολόγησης κάτω. Γυρίστε την 
Ράβδο Αποσυναρμολόγησης δεξιόστροφά. Στην συνέχεια αφαιρέστε την Ράβδο 

Αποσυναρμολόγησης από την τρύπα.
3.1.3 Τοποθετείστε την Ράβδο Αποσυναρμολόγησης στην τρύπα από τον Drum / 

Top Bowl - Θάλαμο / Τύμπανο και γυρίστε αριστερόστροφά μέχρι το τέλος.
3.1.4 Απομακρύνετε τον Drum / Top Bowl - Θάλαμο / Τύμπανο

3.1.5 Αποσυναρμολογείστε τον Drum / Top Bowl - Θάλαμο / Τύμπανο μόνο με την 
βοήθεια του Ειδικού Κλειδιού

      

                   
                    

              Εικόνα 1.3 - Ειδικό Κλειδί & Ράβδος Ειδικού Κλειδιού

4. Ρύθμιση Κρέμας Γάλακτος

4.1 Μπορείτε να ρυθμίσετε την περιεκτικότητα σε λιπαρά της κρέμας γάλακτος 
βιδώνοντας την Βίδα Ρύθμισης (7) (Εικόνα 1.2) της Πλάκας Διαχωρισμού (3) 

(Εικόνα 1.2). Αν χρειάζεστε πιο παχιά κρέμα γάλακτος τότε βιδώστε προς τα 
δεξιά, αν χρειάζεστε πιο λεπτή κρέμα γάλακτος τότε βιδώστε προς τα αριστερά.


