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No Ονομασία Στοιχείου No Ονομασία Στοιχείου 

1 Διάταξη μετάδοσης κίνησης 9 Φύλλο PVC ενισχυμένο με ίνες λινού 

2 Ηλεκτρικό συγκρότημα κίνησης 10 Προφίλ αλουμινίου ενίσχυσης πετάσματος 

3 Κατακόρυφο τμήμα μεταλλικού σκελετού 11 Ιμάντας κίνησης 

4 Στοιχείο συγκράτησης επί του κτιρίου 12 Αντίβαρο εξισορρόπησης πετάσματος 

5 Οδηγός-Έλασμα κάλυψης αντίβαρου  13 Τύμπανο περιέλιξης ιμάντα αντίβαρου 

6 Κατωκάσι με πρεσσοστάτη 14 Τύμπανο περιέλιξης ιμάντα κίνησης 

7 Στοιχείο πρόσδεσης ιμάντα κίνησης 15 Άτρακτος 

8 Διάφανο φύλλο PVC 16 Οριζόντιο τμήμα μεταλλικού σκελετού 
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 Οι Ταχυκίνητες Αναδιπλούμενες Πόρτες είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, τα βασικά δομικά 

στοιχεία των οποίων αποτελούν ο μεταλλικός σκελετός και το πέτασμα. Η εν λόγω διάταξη προορίζεται 

για την κάλυψη ανοιγμάτων, όπου επιδιώκεται πολύ μεγάλη ταχύτητα κίνησης (άνοδος- κάθοδος) του 

πετάσματος της πόρτας και, συγχρόνως αντοχή στην ανεμοπίεση. 

     Ο κυρίως μεταλλικός σκελετός, αλλά και τα δευτερεύοντα στοιχεία που τον συνοδεύουν, 

κατασκευάζονται από διαμορφωμένα ελάσματα γαλβανισμένου χάλυβα. Επί των δομικών στοιχείων 

του μεταλλικού σκελετού προσαρμόζονται διατάξεις που χρησιμοποιούνται τόσο για την μετάδοση 

κίνησης (άτρακτος, κινητήρας, μειωτήρας, πίνακας τερματικών), όσο και για την εξισορρόπηση του 

ίδιου βάρους του πετάσματος (αντίβαρο, τροχαλία και οδηγός αντίβαρου). 

     Το πέτασμα κατασκευάζεται από ενισχυμένα με ίνες λινού φύλλα PVC, ώστε να εξασφαλίζεται 

μεγάλη αντοχή και μακροζωία. Χωρίζεται σε ισομήκη τμήματα, ενδιάμεσα των οποίων παρεμβάλλονται 

στοιχεία αλουμινίου, τα οποία εξασφαλίζουν ενίσχυση έναντι της ανεμοπίεσης (κλάσης 2). Η 

αναδίπλωση του πετάσματος γίνεται εντός των ειδικά διαμορφωμένων κατακόρυφων τμημάτων του 

μεταλλικού σκελετού, τα όποια κατέχουν θέση οδηγού κίνησης του. Κατά μήκος των ακμών του οδηγού 

προσαρμόζονται βουρτσάκια πολυαμιδίου, ώστε να αποφεύγεται η φθορά του πετάσματος λόγο 

τριβών με τον μεταλλικό σκελετό, αλλά και για την εξασφάλιση ποσοστού στεγανότητας.  

     Η πόρτα εξοπλίζεται με βιομηχανικό κινητήρα τριφασικού ρεύματος, ο οποίος μέσω διάταξης 

αλυσοκίνησης μεταδίδει κίνησης στην άτρακτο. Επί της ατράκτου βρίσκονται προσαρμοσμένα τύμπανα 

περιέλιξης, τα οποία χρησιμοποιούνται τόσο για την τύλιξη του ιμάντα κίνησης του πετάσματος, όσο και 

για την τύλιξη του ιμάντα του αντίβαρου.  

     Η κίνηση (άνοδος-κάθοδος) του πετάσματος επιτυγχάνεται με την πρόσδεση του άκρου του ιμάντα 

επί του πρώτου οριζόντιου στοιχείου αλουμινίου και την περιστροφή της ατράκτου. Η διάταξη είναι 

εφοδιασμένη με αντίβαρα εξισορρόπησης, ώστε να εξασφαλίζεται μεγάλη ταχύτητα ανόδου και 

μειωμένη καταπόνηση του κινητήρα. Τα αντίβαρα κινούνται εντός οδηγού, ο οποίος βρίσκεται 

προσαρμοσμένος στον μεταλλικό σκελετό της πόρτας και είναι πλήρως ασφαλισμένα από εξωτερική 

επίδραση. Σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος ή βλάβης στο ηλεκτρικό σύστημα της πόρτας, παρέχεται 

η δυνατότητα  χειροκίνητης λειτουργίας με τη βοήθεια μανιβέλας. 

     Η κίνηση του πετάσματος της πόρτας ελέγχεται ηλεκτρονικά μέσω πίνακα ελέγχου, από τον οποίο 

μπορούν να ρυθμιστούν οι ταχύτητες ανόδου και καθόδου, ανάλογα με την επιθυμία του χρήστη. Η 
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μέγιστη ταχύτητα ανόδου είναι 2m/sec, ενώ τα στοιχεία που μπορούν να ρυθμιστούν από τον πίνακα 

ελέγχου είναι: 

� επιτάχυνση 

� επιβράδυνση 

� ηλεκτρομαγνητική πέδηση 

     Ο πίνακας ελέγχου έχει απεριόριστες δυνατότητες προγραμματισμού, λόγω ύπαρξης 

μικροεπεξεργαστή. Δύο εκ των προγραμμάτων λειτουργίας, που προτείνονται, είναι τα εξής: 

1) Άνοδος, κάθοδος και σταμάτημα με το πάτημα ενός κομβίου χειρισμού, όπως δηλαδή 

λειτουργεί μια αυτόματη πόρτα 

2) πάτημα του κομβίου χειρισμού μόνο για την άνοδο του πετάσματος, ενώ η κάθοδος αυτού 

πραγματοποιείται αυτόματα, μετά το πέρας χρονικού διαστήματος που προκαθορίζεται από τον 

χρήστη, μέσω χειροκίνητου ρυθμιστή, που βρίσκεται πάνω στην πλακέτα. 

     Η εναλλαγή μεταξύ των προγραμμάτων είναι πολύ εύκολη. Υπάρχουν ενδεικτικές λυχνίες LED, που 

βρίσκονται πάνω στην πλακέτα και δίνουν πληροφορίες για τις διάφορες λειτουργίες της πόρτας. 

Επίσης, ο πίνακας ελέγχου δύναται να συνεργαστεί με αισθητήρια και ανιχνευτές, που κυκλοφορούν 

στο εμπόριο, όπως για παράδειγμα: 

� φωτοκύτταρα 

� μαγνητικούς βρόγχους 

� διαφόρων τύπων ανιχνευτές κίνησης. 

     Επιπλέον, η ταχυκίνητη αναδιπλούμενη πόρτα είναι εξοπλισμένη με νέου τύπου σύστημα 

τηλεχειρισμού, με κυλιόμενους κωδικούς και σταθεροποιημένη συχνότητα μεταφοράς της 

πληροφορίας, ειδικό για συνθήκες βιομηχανίας. 

     Η κατασκευή φέρει ενδεικτική λυχνία (φωτεινό επαναλήπτη ή φωτεινό σηματοδότη), ο οποίος 

προειδοποιεί για όλες τις κινήσεις της πόρτας, καθώς επίσης και την παραμονή της στην θέση πλήρους 

ανοίγματος, στις περιπτώσεις όπου είναι προγραμματισμένη για αυτόματο κλείσιμο. Εάν ζητηθεί, 

υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης περισσοτέρων του ενός ενδεικτικές λυχνίες. 

     Για τις περιπτώσεις όπου χρειάζεται να υπάρχει ορατότητα μέσα από το πέτασμα, υπάρχει η 

δυνατότητα τοποθέτησης ενός ή περισσοτέρων τμημάτων διαφανούς PVC. Επειδή, όμως, το υλικό του 
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είναι λιγότερο ανθεκτικό από το αδιαφανές PVC, ειδικά στις περιπτώσεις όπου η πόρτα τοποθετείται 

και λειτουργεί σε περιβάλλον χαμηλής θερμοκρασίας, είναι προτιμότερο να αποφεύγεται η χρήση του, 

όταν αυτή δεν κρίνεται απολύτως απαραίτητη. 

 Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της εν λόγω διάταξης, είναι ότι σε περίπτωση φθοράς 

τμήματος ή ολόκληρου φύλλου PVC, μπορεί να γίνει επιδιόρθωση ή αλλαγή, χωρίς να απαιτείται 

αντικατάσταση όλου του πετάσματος.  

 Αξίζει να τονιστεί ότι οι επιλογές του τύπου, του μεγέθους και των υλικών, για την συγκεκριμένη 

διάταξη, είναι προτεινόμενες από την εταιρεία μας. Παρόλα αυτά, υπάρχει η δυνατότητα 

τροποποίησης, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες και την επιθυμία του εκάστοτε πελάτη. 

 

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 


