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ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ 
FIBERGLASS TECHNICAL HOUSING 

MAC 6 

 

 

  

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS 

Υψος / Height 0,80 [m] 

Πλάτος / Width 0,56 [m] 

Μήκος / Lenght 0,97 [m] 

Όγκος / Volume 0,35 [m3] 

  
ΜΑΖΑ / MASS 

Βάρος / Weight 12 [kg] 

  
ΦΙΛΤΡΑ / EQUIPPED FILTERS 

Moντέλο/ Model Διάμετρος Ø / Diameter Ø 
PANAMA TOP 400 

  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ DESCRIPTION 
Μηχανοστάσιο από υαλοβάμβακα με αρθρωτό καπάκι με κλείσιμο. 
Κατάλληλο για αντλία και φίλτρο με ρυθμό ροής έως 6 m3 / h. 
Fiberglass technical housing with cover and with closure. 
Suitable to contain pump and filter up to 6 m3/h. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / INSTRUCTIONS FOR CORRECT INSTALLATION 

Προετοιμασία/ Predisposition 
- Τοποθετήστε το μηχανοστάσιο σε ενισχυμένη βάση, κατά προτίμηση κατασκευασμένη από σκυρόδεμα, για να παρέχετε 

σταθερότητα και να αποφύγετε τη θραύση που προκύπτει από ασυνήθιστες καταπονήσεις. 
- Γραμμή αποστράγγισης κατάλληλη για σύνδεση με τη μονάδα υπό πίεση του μηχανοστασίου, για αντίστροφη πλύση 

φίλτρου. 
- Γραμμή τροφοδοσίας συμβατή με την ισχύουσα νομοθεσία. Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να πραγματοποιούνται 

από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.  
- (Προαιρετικό) Σύστημα αποστράγγισης βαρύτητας που συνδέεται στο θάλαμο του μηχανοστασίου, ώστε να 

αποστραγγίζει τα νερά που παραμένουν στο φρεάτιο. Συνιστάται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και να εφαρμόσουν τεχνικά 
κατάλληλες λύσεις ώστε να αποφευχθεί η επιστροφή του νερού στο εσωτερικό του φρεατίου. 

- Place the f. t. housing on a reinforced base, preferably concrete maded, to give stability and prevent breakage resulting 
from inappropiate solicitations. 

- Provide an outlet for the pressured water, of the filter-washing. 
- Provide a power supply line with an adequate section, in accordance with National standard. Remember that all electrical 

connections must be performed by a qualified technician 
- (Optional) Provide a drain by gravity, in order to dispose any water present in the f. t. housing. It is recommended to place 

utmost priority and implement appropriate technical solutions to prevent the return of the water inside the trap. 

Εγκατάσταση / Installation 
Το μηχανοστάσιο κατά την τοποθέτηση πρέπει να εγκατασταθεί σε απόσταση από 3,5 εώς και 5 m από τη δεξαμενή, σύμφωνα 
με το ισχύον ηλεκτρικό πρότυπο. 
Η πλήρωση του περιβάλλοντος χώρου πρέπει να πραγματοποιείται από την εταιρεία εγκατάστασης του μηχανοστασίου 
λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά και την κατάσταση του εδάφους, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολική πίεση στις 
πλευρές. Για το λόγο αυτό, η εταιρεία θα λάβει όλα τα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα για τη συγκράτηση του υλικού πληρώσεως. 
Συνιστάται η χρήση ασυμπίεστου και αποστραγγιστικού υλικού για την πλήρωση. 
Συνιστάται η κατασκευή περιμετρικού τοιχώματος κατάλληλου για τη στήριξη του σκαμμένου εδάφους. Το άνω άκρο του 
μηχανοστασίου πρέπει να εξέχει τουλάχιστον 5 cm από την τελική επιφάνεια του εδάφους ώστε να παρεμποδίζεται η είσχώρηση 
νερού από έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, κλπ… 
The fiberglass technical housing must be placed a distance between 3,5 and 5 m from the swimming-pool, in compliance with 
the electrical standard in force at the time of laying. 
Filling surrounding must be done, by installer, taking into account the characteristics of gruond in order to avoid excessive pressure 
on the sides of f. t. housing. For this reason the installer will take all the necessary and appropriate measures to retain the filling 
material. We recommend the use of incompressible material for the construction filling. 
It is recommended the construction of a perimeter wall suitable for the support of the ground. 
The top should rise at least 5 cm from the ground to prevent the water inlet, resulting from heavy rains, flooding, etc... 

Συμβουλές / Advice 
- Μην υπερβαίνετε τα 5 μέτρα απόσταση μεταξύ μηχανοστασίου και πισίνας. 
- Το επίπεδο εκπομπής του ήχου ποικίλλει ανάλογα με τις διάφορες συσκευές που περιέχονται στο μηχανοστάσιο. Σε 

περίπτωση εγκατάστασης σε συνθήκες χαμηλού περιβαλλοντικού ηχιτικού επιπέδου συνιστάται η χρήση αντιδονητικών ή 
πλατφόρμων στήριξης κάτω από την αντλία/τις αντλίες.  

- Κατά τη χειμερινή περίοδο μην εκθέτετε σε εξωτερικό περιβάλλον τις συσκευές που είναι εγκατεστημένες στο μηχανοστάσιο 
καθώς υπάρχει κίνδυνος παγετού 
Προτείνεται: 

1) Η εκκένωση του υδραυλικού κυκλώματος 
2) Η αφάιρεση των αντλιών και των ηλεκτρικών στοιχέιων και η αποθήκευσή τους σε ξηρό μέρος, προστατευμένο από 
τις καιρικές συνθήκες  

- Do not exceed 5 m away from swimming pool. 
- The sound level is a function of the devices contained within the f. t. housing. It’s useful using anti-vibration mats or rubber 

support under the pump/s. 
- In winter do not expose eletrical devices at risk of frost. It’s suggested: 

1)The emptying of hydraulic circuit; 
2) The removal and storage of the pumps and any electrical elements in a dry and protected from the weather is 
suggested. 

Σημειώσεις 

 Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά την κρίση του υπευθύνου, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, 
αντίστοιχα με τις τροποποιήσεις που μπορεί να υποστεί το προϊόν που περιγράφεται στο δελτίο: Κατά την παραγγελία θα είναι ευθύνη του αγοραστή να 
επαλιθεύσει την αντισοιχία του προϊόντος με τις πληροφορίες που παρέχονται στο τεχνικό δελτίο  

 Τυχόν τεχνικά διαγράμματα σε αυτό το έγγραφο προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν ισχύουν για κανονιστικούς σκοπούς. 
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Note 

 CPA Ltd disclaims all liability for failure to comply with current safety standards. 
 The information herein may vary, without notice, at the discretion of writer. 
 The technical scheme, in this document, only has value as example. 


