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Ο μηχανισμός συρόμενης βιομηχανικής πόρτας είναι μια κατασκευή βαρέως τύπου η 

οποία προορίζεται για τον έλεγχο της κίνησης των εξωτερικών μεταλλικών συρόμενων θυρών 

εργοστασίων και επαγγελματικών χώρων. 

 

Αποτελείται από τα εξής μέρη: 

 

 Το μηχανισμό μετάδοσης κίνησης 

 Το μεταλλικό κιβώτιο μέσα στο οποίο περικλείεται ο κινητήρας, το μονοφασικό inverter 

και ο ηλεκτρονικός πίνακας έλεγχου 

 Τον οδοντωτό κανόνα (κρεμαργιέρα) 

 

Η διάταξη μετάδοσης κίνησης αποτελείται από τριφασικό κινητήρα 2,2 kW, ψυχόμενο με 

ανεμιστήρα, και βιομηχανικό μειωτήρα απεριόριστου κύκλου ζωής. Επιπλέον, περιλαμβάνεται 

μονοφασικό inverter 2,2 kW που διασφαλίζει την αξιόπιστη κίνηση και την ομαλή διαβάθμιση 

ταχύτητας στην εκκίνηση και το σταμάτημα. 

  

Ο μηχανισμός είναι κατάλληλος για επαναλαμβανόμενες χρήσεις έχοντας χαρακτηριστικό 

πλεονέκτημα την υψηλή ταχύτητα κίνησης που αποδίδει στην πόρτα, γεγονός που διασφαλίζει 

την ομαλή κυκλοφορία κατά την είσοδο και έξοδο των οχημάτων ενώ παράλληλα δεν επιτρέπει 

την συμφόρηση κίνησης. Η ποιότητα του προϊόντος ξεχωρίζει και από την στιβαρότητα του 

εξωτερικού μεταλλικού κιβωτίου, το οποίο είναι κατασκευασμένο από λαμαρίνα 3 mm, 

γαλβανισμένη και ηλεκτροστατικά βαμμένη με βαφή πολυεστερικής βάσης. Το κιβώτιο 

διαθέτει αφαιρούμενο μεταλλικό καπάκι το οποίο ασφαλίζει με αξιόπιστη κλειδαριά (Εικόνα 1 

& 2). Η διάταξη φέρει ακόμη, αδιάβροχο σύστημα τερματοδιακοπτών και εξωτερικά ράουλα 

από υλικό υψηλής αντοχής. 

 

        
                                   Εικόνα 1                                                                                                Εικόνα 2 
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Ο ηλεκτρονικός πίνακας διαθέτει πολλές επιλογές προγραμμάτων λειτουργίας ανάλογα 

με τις απαιτήσεις του εκάστοτε χρήστη, όπως την δυνατότητα ρύθμισης ταχύτητας της κίνησης, 

το αυτόματο κλείσιμο πόρτας μετά την διέλευση, την επιλογή ακινησίας της πόρτας στην 

τελική θέση μετά την ολοκλήρωση του ανοίγματος ή την δυνατότητα αναστροφής της κίνησης. 

Ο χειρισμός της διάταξης μπορεί να γίνεται με τηλεχειριστήριο κυλιόμενων κωδικών ενώ 

περιλαμβάνονται και φωτοκύτταρα για την αποτροπή κινδύνων σε περίπτωση διερχόμενου 

οχήματος. Ο πίνακας διαθέτει θύρα επικοινωνίας με άλλα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου της 

εταιρείας μας και μπορεί να συνεργαστεί με συστήματα ανίχνευσης και ελέγχου κίνησης 

(proximity, ανάγνωση κάρτας RFID) καθώς επίσης και ηλεκτρονικά συστήματα προστασίας  για 

την ασφάλεια των διερχόμενων, όπως ενεργοποίηση φωτεινών σηματοδοτών. 

 

Η κατασκευή διατίθεται σε 2 τύπους, των οποίων οι τεχνικές προδιαγραφές 

παρατίθενται παρακάτω: 

 

ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ SGM 16 SGM 37 

Ισχύς 2,2 kW 2,2 kW 

Τάση λειτουργίας 230 V 230 V 

Μέγιστο βάρος πόρτας 1,6 tn 3,7 tn 

Ταχύτητα 26 m/min 10,5 m/min 

Συχνότητα λειτουργίας 50 Hz 50Hz 

Τύπος μειωτήρα MU63 MU63 

Σχέση μετάδοσης 1/10 1/25 

Module οδοντωτού τροχού M4 M4 

Βάρος κατασκευής 65 kg 65kg 
Πίνακας 1. Τεχνικές προδιαγραφές των δύο τύπων του μηχανισμού 

 

Η διάταξη διαθέτει αξιόπιστο σύστημα απομανδάλωσης, το οποίο βρίσκεται 

προστατευμένο εντός του μεταλλικού περιβλήματος με ασφαλή κλειδαριά, και επιτρέπει τη 

χειροκίνητη λειτουργία στις περιπτώσεις διακοπής ρεύματος ή βλάβης.  

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι για την εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας και μακροζωίας 

του μηχανισμού απαιτείται αξιόπιστη μεταλλική πόρτα η οποία θα διασφαλίζει την 

απρόσκοπτη κίνησή της. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην υπάρχουν κατασκευαστικές 

ανωμαλίες, όπως στρεβλώσεις ή χτυπήματα στα σημεία από τα οποία διέρχεται η πόρτα ή 

κλίση στην τροχιά κύλισής της. 
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