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 Οι Αναδιπλούμενες Πόρτες RD06 αποτελούν διατάξεις προοριζόμενες για την κάλυψη 

ανοιγμάτων, λειτουργώντας ως διαχωριστικό πέτασμα μεταξύ του εξωτερικού, από το εσωτερικό 

περιβάλλον του κτιρίου. Σε σχέση με τα βιομηχανικά ρολά, οι αναδιπλούμενες πόρτες παρέχουν υψηλή 

ταχύτητα ανόδου και καθόδου του πετάσματος, δυνατότητα μεγαλύτερης συχνότητας ανοιγμάτων και 

ικανότητα λειτουργίας υπό συνθήκες ισχυρής ανεμοπίεσης (κλάση 4). 

 Από τεχνικής απόψεως, οι Αναδιπλούμενες 

Πόρτες RD06 είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, τα 

βασικά δομικά στοιχεία των οποίων αποτελούν το 

πλαίσιο του μεταλλικού σκελετού, το κιβώτιο μετάδοσης 

κίνησης, οι κινούμενοι δοκοί και το πέτασμα από PVC. Η 

διάταξη είναι πιστοποιημένη βάση EN 13241-1. 

 Το πλαίσιο του μεταλλικού σκελετού 

κατασκευάζεται από χαλύβδινα ελάσματα, κατάλληλα 

διαμορφωμένα και διαστασιολογημένα για να φέρουν με 

ασφάλεια το σύνολο των επιβαλλόμενων φορτίων.  

 Επί των δομικών στοιχείων του πλαισίου 

προσαρμόζονται διατάξεις που χρησιμοποιούνται τόσο 

για την μετάδοση κίνησης (κινητήρας, μειωτήρας, 

πίνακας τερματικών, τροχαλίες ιμάντα), όσο και για την 

εξισορρόπηση του βάρους των κινούμενων δοκών, στα 

οποία προσαρμόζεται το πέτασμα. 

 Στην επάνω δεξιά γωνία του πλαισίου προσαρμόζεται το κιβώτιο 

μετάδοσης κίνησης, το οποίο εξοπλίζεται με βιομηχανικό κινητήρα τριφασικού 

ρεύματος. Ο κινητήρας συνδέεται με τον αντίστοιχο μειωτήρα, ο οποίος 

αποδίδει την απαιτούμενη ροπή για την ανύψωση των κινούμενων στελεχών 

της πόρτας. 

 Η φιλοσοφία κίνησης της πόρτας, βασίζεται στην περιέλιξη ιμάντα επί 

τυμπάνου, το οποίο βρίσκεται προσαρμοσμένο σε άτρακτο, εδραζόμενη επί 

εδράνων κύλισης, εντός του κιβωτίου μετάδοσης κίνησης. Η άτρακτος φέρει 

στο άκρο της αλυσοτροχό, στο οποίο μεταδίδεται κίνηση (ροπή) μέσω 

αλυσίδας, από τον αλυσοτροχό που βρίσκεται προσαρμοσμένος στην άτρακτο 

του μειωτήρα.  
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 Η κίνηση (άνοδος-κάθοδος) του πετάσματος επιτυγχάνεται με την αγκύρωση του ελεύθερου 

άκρου του ιμάντα, στα άκρα του κατώτερου κινούμενου δοκού, ώστε κινούμενος αυτός προς τα επάνω 

να συμπαρασύρει στην διαδρομή του, τις ενδιάμεσες δοκούς. Σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος ή 

βλάβης στο ηλεκτρικό σύστημα της πόρτας, παρέχεται η δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας με τη 

βοήθεια μανιβέλας. 

 

 
 

 Η υψηλή αντοχή σε ανεμοπίεση (κλάση 4), είναι αποτέλεσμα του βαθμού αδρανείας που 

παρέχουν οι ενδιάμεσες δοκοί, στα άκρα των οποίων προσαρμόζεται ειδικά σχεδιασμένο σύστημα 

ασφάλισης. Το εν λόγω σύστημα φέρει τροχούς, οι οποίοι ολισθαίνουν επί σταθερής τροχιάς, 

διαμορφωμένης στο έλασμα που δομεί τα κατακόρυφα στοιχεία του πλαισίου.  
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 Στην εξωτερική πλευρά των κινούμενων δοκών, προσαρμόζεται προφίλ αλουμινίου, στο οποίο 

συρταρώνεται το φύλλο του πετάσματος, ενώ εσωτερικά αυτών προσαρμόζονται στοιχεία για την 

πρόσδεση των ιμάντων εξισορρόπησης.  

 

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

μεγάλη αντοχή και μακροζωία. Η αναδίπλωση του πετάσματος γίνεται εξωτερικά των κινούμενων 

δοκών, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος φθοράς του, κατά την άνοδο τους. 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 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. 
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 Η ασφαλής λειτουργία της πόρτας εξασφαλίζεται με την ύπαρξη δύο ειδικών συστημάτων 

αγκύρωσης στα άκρα του κατώτερου κινητού στοιχείου της πόρτας, στα οποία γίνεται και η πρόσδεση 

του ιμάντα ανάρτησης. Αν για οποιοδήποτε αιτία κοπεί ο ιμάντας, το σύστημα αγκύρωσης 

ενεργοποιείται μηχανικά, επιτυγχάνοντας ακινητοποίηση του κατώτερου κινούμενου στοιχείου της 

πόρτας και κατ’ επέκταση όλων των άνωθεν κινούμενων στοιχείων. Η αγκύρωση του συστήματος 

ασφαλείας γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένες εγκοπές που φέρει ο κατακόρυφος οδηγός, σύμφωνα με 

όσα ορίζουν τα EN 12604 και EN 12605. 

Ως βασικό σύστημα ασφαλείας για την προστασία τόσο του προσωπικού όσο και της διάταξης 

(EN 12978), έχει προβλεφθεί η προσαρμογή ηλεκτρονικού ανιχνευτή εμποδίων (πρεσοστάτης) 

τοποθετημένου εντός ελαστικού προφίλ, κατά μήκος του κατώτερου κινούμενου στοιχείου της πόρτας. 

 

Επιπρόσθετα η διάταξη είναι εφοδιασμένη με διπλό σύστημα ανίχνευσης της τάσεως του 

ιμάντα ανάρτησης, προκειμένου να αποφευχθεί μπλοκάρισμα του, λόγω ανεξέλεγκτου ξετύλίγματος. 

Τέτοιο φαινόμενο μπορεί να παρατηρηθεί σε περίπτωση αδυναμίας καθόδου των κινούμενων μελών 

της πόρτας, το οποίο μπορεί να προκληθεί π.χ. από χτύπημα του κατακόρυφου οδηγού με αποτέλεσμα 

την σημειακή παραμόρφωση του. Συνεπώς, η μείωση της προέντασης του ιμάντα ανάρτησης, 

μεταφράζεται σε κίνδυνο από το ηλεκτρονικό κύκλωμα ελέγχου, το οποίο δίνει εντολή για άμεση άνοδο 

της πόρτας.  

Η Αναδιπλούμενη Πόρτα RD06 είναι εφοδιασμένη με πίνακα ελέγχου απεριόριστων 

δυνατοτήτων προγραμματισμού, λόγω της ύπαρξης μικροεπεξεργαστή. Δύο εκ των προγραμμάτων 

λειτουργίας, που προτείνονται, είναι τα εξής: 
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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. 

Ο πίνακας περιλαμβάνει μητρική πλακέτα και ψηφιακά προγραμματιζόμενη κάρτα ελέγχου, 

ώστε η εναλλαγή μεταξύ των προγραμμάτων να πραγματοποιείται πολύ εύκολα, ενώ διαθέτει 

ενδεικτικές λυχνίες LED, με σκοπό να παρέχονται  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, ο ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου φέρει ειδική θύρα επικοινωνίας διαμέσου της 

οποίας μπορεί να συνδεθεί με άλλες διατάξεις και συσκευές της εταιρίας μας (π.χ. καταγραφικά, 

Interlock, φωτεινό σηματοδότη, συσκευές που απαιτούν επικοινωνία), ενώ είναι εξοπλισμένος με νέου 

τύπου σύστημα τηλεχειρισμού, κυλιόμενων κωδικών 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. 

 Στα πλαίσια της καλύτερης εφαρμογής του ελαστικού του κατωκασίου στο δάπεδο του κτιρίου, 

ακόμα και μετά από πολυετή χρήση, η διάταξη είναι εφοδιασμένη με σύστημα ρύθμισης του ύψους του 

πετάσματος, επιτρέποντας στα φύλλα αυτού να είναι πάντα τεντωμένα.      

 Τέλος 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.  
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 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. 


