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 Τα Βιομηχανικά Ρολά με Ανοιγόμενο Πλαίσιο είναι σύνθετες διατάξεις, οι οποίες αποτελούνται 

από ένα Βιομηχανικό Ρολό και ένα Αρθρωτά Εδραζόμενο Μεταλλικό Πλαίσιο με δυνατότητα 

μετακίνησης, όταν απαιτείται μέγιστο πλάτος διέλευσης (Εικόνα 1). Η διάταξη πιστοποιείται βάσει του 

Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 13241-1 και διαθέτει προσαρμοζόμενη ταχύτητα λειτουργίας και αντοχή 

στην ανεμοπίεση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1 
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 Οι εν λόγω διατάξεις προορίζονται για την κάλυψη κτιριακών ανοιγμάτων, όπου η απαίτηση 

ανόδου του πετάσματος είναι σπάνια, ενώ ταυτόχρονα επιζητείται η δυνατότητα μετακίνησης 

προσώπων απο τον εξωτερικό στον εσωτερικό χώρο και το αντίθετο. Η ανάγκη αυτή καλύπτεται με την 

προσαρμογή ανθρωποθυρίδας εσωτερικά του μεταλλικού πλαισίουκαι έως ένα επιθυμητό ύψος, ενώ η 

υπόλοιπη επιφάνεια καλύπτεται απο προφίλ αντίστοιχο με αυτό του ρολού (Εικόνα 2).  

 

Εικόνα 2 

 

  Τα δομικά στοιχεία των τμημάτων της διάταξης, καθώς και τα εξαρτήματα αυτών, είναι 

κατασκευασμένα από χάλυβα και βαμμένα με χρώμα πολυεστερικής βάσης για αυξημένη αντοχή στην 

οξείδωση (σκουριά). Ο κυρίως σκελετός αποτελείται τα κάτωθι αναφερόμενα στοιχεία (Εικόνα 3): 

 

1. Σύστημα Κατακόρυφου Οδηγούμε Έδραση Βάσεως Κινητήρα, σταθερά προσαρμοσμένο στα δομικά 

στοιχεία του κτιρίου. 

2. Σύστημα Προβόλου ή Στοιχείο Έδρασης Βάσεως Φυγοκεντρικού Φρένου, σταθερά προσαρμοσμένο 

στα δομικά στοιχεία της μετώπης του κτιρίου. 

3. Σύστημα Ανοιγόμενου Πλαισίου 
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Εικόνα 3 
 

 Η κίνηση του πετάσματος πραγματοποιείται με την περιέλιξη αυτού επί της κυρίας ατράκτου, της 

οποίας η απαιτούμενη ροπή περιστροφής εξασφαλίζεται από διάταξη τριφασικού ηλεκτροκινητήρα και 

μειωτήρα. Η διάταξη μετάδοσης κίνησης συμπεριλαμβάνει ακόμα την αλυσίδα, τους αλυσοτροχούς και 

τα έδρανα ολίσθησης, τα οποία προσαρμόζονται σε ειδικά διαμορφωμένα ελάσματα (Βάσεις Ρολού). 

 Σε αντίθεση με το πέτασμα, η κίνηση του ανοιγόμενου πλαισίου επιτυγχάνεται χειροκίνητα, μετά 

την απασφάλιση των πείρων απο ταστοιχεία κλειδώματος, τα οποία βρίσκονται το ένα επι του 

συστήματος προβόλου και το άλλο επί του δαπέδου.Η άνω θέση κλειδώματος, που βρίσκεται επι του 

συστήματος προβόλου, είναι εξοπλισμένη με ηλεκτρικό διακόπτη, ο οποίος δίνει εντολή για την κάθοδο 

του πετάσματος, μόνο όταν βρίσκεται σε επαφή με τον πείρο ασφαλείας (Εικόνα 4). 

 

            

Εικόνα 4 
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 Η ασφάλιση και απασφάλιση των πείρων επί των στοιχείων κλειδώματος, επιτυγχάνεται με την 

κίνηση χειρομοχλού προσαρμοσμένου στο πλαίσιο, πρός την αντίστοιχη κατεύθυνση (Εικόνα 5).  

 

    

                                   Ξεκλείδωμα                                                                          Κλείδωμα 

Εικόνα 5 

 

 Η στήριξη, καθώς και η κίνηση του πλαισίου εξασφαλίζεται μέσω υψηλής αντοχής αρθρώσεων 

βιομηχανικού τύπου, στις οποίες προσαρμόζεται χιτώνιο αντιτριβικού υλικού, για ελάχιστοποίηση των 

φθορών και των θορύβων (Εικόνα 6).  

 

 

 

Εικόνα 6 

 

 Οι οδηγοί κίνησης του πετάσματος, συνθέτονται με την προσαρμογή ειδικά διαμορφωμένου 

προφίλ, επί της κοιλοδοκού του κατακόρυφου οδηγου,απο την μία πλευρά, και επί του συστήματος 

προβόλου και του μεταλλικού πλαισίου από την άλλη (Εικόνα 7).  
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Εικόνα 7 

 

 Οι οδηγοί του προφίλ φέρουν κατά μήκος τους στοιχείο αλουμινίου κατάλληλης διατομής, στο 

οποίο προσαρμόζεται βουρτσάκι και προφίλ από συνθετικό υλικό, εξυπηρετώντας το καθένα 

διαφορετική αποστολή: 

 

� το προφίλ από συνθετικό υλικό έχει καμπύλη μορφή, έτσι ώστε όταν έρχεται σε επαφή με το 

προφίλ, αυτό να ολισθαίνει επάνω του βοηθώντας την κίνησή του μειώνοντας σημαντικά τον 

συντελεστή τριβής. Το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο είναι μεγάλης αντοχής και δεν 

επηρεάζεται από τις συνθήκες περιβάλλοντος.   

� το βουρτσάκι είναι επίσης από συνθετικό υλικό, βρίσκεται και αυτό σε επαφή με το προφίλ και 

λειτουργεί ως φραγμός για τα ξένα σωματίδια που μπορεί να εισέλθουν  από το άνοιγμα, καθώς 

και ως αποσβέστηρας των κραδασμών που προκαλούνται κατά την κίνησή του ρολού και 

προκαλούν θόρυβο. 

 

 Τα δύο υλικά βρίσκονται σε συγκεκριμένη απόσταση, έτσι ώστε να περιορίζεται η φθορά, τόσο η 

δική τους όσο και του προφίλ του ρολού.  

 

 Στις άκρες του εκάστοτε προφίλ, ανά δεύτεροστοιχείο, τοποθετούνται στοιχεία πολυαμιδίου, τα 

οποία ενισχύουν την ολίσθηση του ρολού επί του τοιχώματος του οδηγού, ελαχιστοποιώντας το 

θόρυβο. 
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 Το κατώτατο μέρος του προφίλ του ρολού είναι εξοπλισμένο με ειδικό, ισχυρό κατωκάσι, ενιαίας 

διαμόρφωσης, που ενισχύει τη σταθερότητά του. Στο κατωκάσι προσαρμόζεται υψηλής ποιότητας 

ενισχυμένο ελαστικό στοιχείο από EPDM, για την εξασφάλιση στεγανότητας με το δάπεδο. 

 Τα Βιομηχανικά Ρολά είναι εξοπλισμένα με ψηφιακό πίνακα στον οποίο δίνατε να ενσωματωθεί 

δέκτης τηλεχειρισμού 10 καναλιών. Παράλληλα διαθέτει ενσωματωμένο λογισμικό λειτουργίας του 

πρεσοστάτη, ενώ οι ενδείξεις βλαβών αποτυπώνονται οπτικά τόσο στο καντράν, όσο και στον φωτεινό 

επαναλήπτη. Ο ψηφιακός πίνακας παρέχει την δυνατότητα ηλεκτρονικής πέδησης του κινητήρα, ενώ 

παράλληλα δίνατε να προσφέρει σειριακή επικοινωνία μεταξύ δικών μας συσκευών. Τέλος ο ψηφιακός 

πίνακας είναι εξοπλισμένος με ψηφιακό επιτηρητή ασυμμετρίας διαδοχής φάσεων. 

 Η άνοδος και η κάθοδος του ρολού επιτυγχάνεται είτε με την παρατεταμένη πίεση του κομβίου 

χειρισμού, είτε μέσω τηλεχειριστηρίου, είτε με τη χρήση άλλων διατάξεων συνδεόμενες στον πίνακα 

ελέγχου.   

 Η στάθμευση του πετάσματοςστις οριακές θέσεις, εξασφαλίζεται μέσω τερματικών διακοπτών, 

ενώ για επιπλέον ασφάλεια έχει προβλεφθεί η τοποθέτηση μηχανικών τερματικών.  

 Για την αποφυγή ανεξέλεγκτης κίνησης του πετάσματος(πτώση), προβλέπεται η τοποθέτηση 

φυγοκεντρικού φρένου, που εξασφαλίζει τη μηχανική ασφάλιση και ακινησία της ατράκτου. Παράλληλα, 

για την πρόληψη πιθανού ατυχήματος, η διάταξη εξοπλίζεται με φωτοκύτταρα και αισθητήρα πίεσης 

προσαρμοσμένο στο προφίλ του ελαστικού στεγάνωσης με το δάπεδο. 

 Για τις περιπτώσεις διακοπής ρεύματος, τίθεται σε χρήση η χειροκίνητη λειτουργία του 

βιομηχανικού ρολού, η οποία περιλαμβάνει : 

 

� σύστημα υποδοχής με μανιβέλας (βασικό σύστημα) 

� παλάγκο και αλυσίδα (κατόπιν παραγγελίας) 

 

 Τέλος, η κατασκευή δύναται να φέρει τηλεσκοπικό αρθρωτό μεταλλικό σκελετό αντιανεμικής 

προστασίας, για μεγαλύτερη αντοχή έναντι της ανεμοπίεσης. 

 

 

 

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.   


