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ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ RSD 
Οι Ταχυκίνητες Πόρτες (Ταχυπόρτες) είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που  

κατασκευάζονται από αλουμίνιο και φύλλα ενισχυμένου PVC και προορίζονται για την κάλυψη μικρών 

και, κατά βάση, εσωτερικών ανοιγμάτων, όπου θέλουμε πολύ μεγάλη ταχύτητα ανόδου-καθόδου της 

πόρτας. Τα βασικά μέρη από τα οποία αποτελείται μία ταχυκίνητη πόρτα παρουσιάζονται στην εικόνα 

1. 

 

 

 

Εικόνα 1  
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ΥΛΙΚΟ 
 
 Αποτελείται από περιελισσόμενο φύλλο PVC, ενισχυμένο με πλέγμα από λινά τμήματα, το 

συνολικό πάχος του οποίου αντιστοιχεί σε 0,650Kg/m² (είναι περίπου 1,0mm έως 1,2mm). Η επιφάνεια 

του φύλλου χωρίζεται με οριζόντιες μπάρες αλουμινίου για ενίσχυση στην ανεμοπίεση, χωρίς να 

επηρεάζουν την περιέλιξη του φύλλου. 

 Οι διαθέσιμοι χρωματισμοί, που υπάρχουν σε μόνιμη παρακαταθήκη είναι: μπλε (RAL  5010), 

πορτοκαλί (RAL2004), κίτρινο (RAL 1023), γκρι (RAL 7035). Υπάρχει η δυνατότητα να κατασκευαστεί και 

σε άλλα χρώματα .Το διάφανο PVC, έχει την δυνατότητα να τοποθετείται σε οποιοδήποτε τμήμα της 

κατασκευής. Είναι λιγότερο ανθεκτικό από το αδιαφανές, ειδικά όταν βρίσκεται και λειτουργεί σε 

χαμηλές θερμοκρασίες.  

 Το προτεινόμενο ύψος της διαφάνειας είναι περίπου 160 cm από το δάπεδο. Το ύψος του 

τμήματος αυτού είναι 55 εκατοστά και έχει επιλεγεί, έτσι ώστε να παρουσιάζει τα λιγότερα προβλήματα 

και να καλύπτει τις περισσότερες ανάγκες, όσον αφορά την ορατότητα. Τονίζουμε δε ότι, εάν είναι 

δυνατόν και εάν αυτό το ορατό τμήμα δεν είναι άκρως απαραίτητο, να αποφευχθεί. 

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 
 

Παρόχη ρεύματος : 220 V AC 16 A 

Συχνότητα λειτουργίας : 50 Hz  

 O ηλεκτρικός πίνακας ρυθμίζει την λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα, ηλεκτρονικά. Δηλαδή δίνει 

ομαλή λειτουργία με δυνατότητα ρύθμισης στο ξεκίνημα , το ίδιο και στο σταμάτημα καθώς επίσης και 

στην εναλλαγή φοράς της κίνησης της πόρτας. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο για την προστασία όλων των 

μηχανικών στοιχείων κίνησης της πόρτας. Δίνει εντολή για επιπλέον εξωτερική ηλεκτρομαγνητική 

πέδηση του συστήματος. Η εντολή χειρισμού και διέγερσης της πόρτας γίνεται με μία μόνο επαφή. Έτσι 

η πόρτα λειτουργεί με 4 ξεχωριστές και ρυθμιζόμενες ταχύτητες , δηλαδή: 

1. ταχύτητα ανόδου  

2. ταχύτητα τερματισμού της ανόδου  

3. ταχύτητα καθόδου  

4. ταχύτητα τερματισμού της καθόδου  
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και οι 4 ταχύτητες μπορούν με μια απλή επίσκεψη στον πίνακα να ρυθμιστούν από τον πελάτη καθώς 

επίσης μπορεί να ρυθμίζεται ξεχωριστά και η επιτάχυνση και η επιβράδυνση και η ηλεκτρονική πέδηση. 

 Ο ηλεκτρικός πίνακας έχει διάφορα προγράμματα λειτουργίας , τα 2 προτεινόμενα από εμάς 

είναι :  

A. άνοιγμα και κλείσιμο και σταμάτημα με πάτημα ενός μόνο κομβίου, όπως λειτουργεί μια 

αυτόματη πόρτα,  

B. μόνο άνοιγμα με στιγμιαίο πάτημα του κομβίου και αυτόματο κλείσιμο μετά από κάποιον 

χρόνο ο οποίος ρυθμίζεται πολύ εύκολα από χειροκίνητο ρυθμιστή που βρίσκεται πάνω στην 

πλακέτα. 

 Η μετάβαση από το ένα στο άλλο πρόγραμμα είναι πολύ απλή και εύκολη. Πάνω στην πλακέτα 

της πόρτας υπάρχουν ενδεικτικές λυχνίες LED που δίνουν πληροφορίες για διάφορα σημεία και 

δραστηριότητες της πόρτας.  Ο ηλεκτρικός πίνακας διαθέτει επαφή για διακοπή της λειτουργίας σε 

περίπτωση έκτακτης ανάγκης ( total stop ) και δέχεται όλους τους τύπους των ανιχνευτών κίνησης που 

κυκλοφορούν. Διαθέτει επίσης και ζεύγος βιομηχανικών φωτοκύτταρων , η τοποθέτηση των οποίων 

είναι υποχρεωτική πάνω στους δοκούς της πόρτας , καθώς επίσης έχει και ενσωματωμένο σύστημα 

τηλεχειρισμού με κυλιόμενους κωδικούς και σταθεροποιημένη συχνότητα μεταφοράς της πληροφορίας 

ειδικό για συνθήκες βιομηχανίας. 

 Επάνω στον μεταλλικό ηλεκτρικό πίνακα βρίσκεται τοποθετημένος φωτεινός επαναλήπτης 

(φάρος), ο οποίος σηματοδοτεί όλες τις κινήσεις της πόρτας καθώς επίσης και την παραμονή της στο 

επάνω σημείο, όταν η πόρτα βρίσκεται ανοιχτή και σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα πρόκειται να 

κλείσει. Υπάρχει δυνατότητα εάν θέλουμε να τοποθετήσουμε και περισσότερους φωτεινούς 

επαναλήπτες. 

 

ΥΛΙΚΟ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ  
 

 Η λαμαρίνα με την οποία είναι κατασκευασμένα όλα τα μεταλλικά στοιχεία της πόρτας π.χ. 

δοκοί , οδηγοί , μεταλλικό κουτί , κουτί ηλεκτρικού πίνακα είναι γαλβανισμένη εν θερμώ και εξωτερικά 

βαμμένη με ηλεκτροστατική πολυεστερική βαφή ζαγρέ πάχους 110 μm. 
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ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

 

 Η ταχύτητα κίνησης του πετάσματος είναι ρυθμιζόμενη και η επιλογή της καθορίζεται στο 

στάδιο της παραγγελίας, όπου και επικυρώνεται αναγραφόμενη στο αντίστοιχο δελτίο. Δύναται να 

κυμανθεί από 0,75m/s έως 2m/s, ανάλογα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της διάταξης και τις 

απαιτήσεις του εκάστοτε χρήστη.  

Τέλος σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή βλάβης στις πόρτες , η πόρτα λειτουργεί πάρα πολύ εύκολα 

χειροκίνητα με μια μανιβέλα ( υπάρχουν σχετικές οδηγίες ).  

 Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της κατασκευής αυτής είναι ότι σε περίπτωση βλάβης της πόρτας, 

αποσπάται πολύ εύκολα όλο το τμήμα που περιλαμβάνει τον ηλεκτρονικό πίνακα και όλα τα μηχανικά 

μέρη κίνησης της πόρτας και μπορεί να αντικατασταθεί σε ελάχιστο χρονικό διάστημα με καινούργιο 

και να αποσταλεί το παλιό για επισκευή στις εγκαταστάσεις μας . 

 Αξίζει να τονίσουμε ότι ,όλες αυτές οι επιλογές των υλικών όσον αφορά τον τύπο και το μέγεθος 

για την πιο πάνω κατασκευή είναι προτεινόμενες από την εταιρεία μας . Υπάρχει όμως δυνατότητα να 

τροποποιηθούνε κάποιες από αυτές σύμφωνα με τις ανάγκες και την επιθυμία του πελάτη. 

 

 

Για την τροποποίηση των ταχυτήτων κίνησης του πετάσματος, όπως αυτές αναφέρονται στην 

παράγραφο «ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ», παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον 

κατασκευαστή, προκειμένου να λάβετε τις απαραίτητες κατευθυντήριες οδηγίες.  

 


