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ΠΠρροοσσοοχχήή  

 

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την βιομηχανική ταχυπόρτα. 

Η ΚΟΛΛΙΑΣ Ε.Π.Ε. δεν δίδει οποιαδήποτε εγγύηση όσον αφορά το παρόν υλικό (εγχειρίδιο 

οδηγιών). 

Δεν επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή, η αναπαραγωγή ή η μετάφραση σε άλλη γλώσσα 

οποιουδήποτε μέρους του παρόντος εντύπου χωρίς αρχικά την προηγούμενη γραπτή 

συγκατάθεση της ΚΟΛΛΙΑΣ Ε.Π.Ε.. 

Οι πληροφορίες στο παρόν έντυπο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 

 

Επωνυμία επιχείρησης: ΚΟΛΛΙΑΣ Ε.Π.Ε. 

Θέση εγκατάστασης:  3
ο
 χλμ. Εθν.Οδού Κατερίνης-Θεσσαλονίκης 

Αντικείμενο: Βιομηχανία Μεταλλικών Ρολών 

Διεύθυνση έδρας:  3
ο
 χλμ. Εθν.Οδού Κατερίνης-Θεσσαλονίκης 

    Τ.Κ. 60100 Κατερίνη, Τ.Θ. 91 

Τηλέφωνο:   23510 36036 - 23510 78080 

FAX:    23510 45630 

Email:    gkollias@otenet.gr 

ΔΟΥ:    Β’ Κατερίνης 

ΑΦΜ:    095675664 
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ΓΓεεννιικκέέςς  ππρροοεειιδδοοπποοιιήήσσεειιςς  

 

Για την ασφαλή χρήση της βιομηχανικής ταχυπόρτας, θα πρέπει να ακολουθηθούν τα 

παρακάτω: 

 

1. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την βιομηχανική 

ταχυπόρτα. 

2. Πριν την σύνδεση στην παροχή ρεύματος, ελέγξτε αν η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί στην 

τάση που αναγράφεται στο πινακίδιο χαρακτηριστικών που βρίσκεται κολλημένο στην 

βιομηχανική ταχυπόρτα . 

3. Συνδέστε την βιομηχανική ταχυπόρτα ΜΟΝΟ σε παροχή που έχει ελάχιστη απαιτούμενη 

συχνότητα και που έχει την κατάλληλη γείωση. 

4. Χρησιμοποιείστε το σύστημα ΜΟΝΟ για τη χρήση που προορίζεται σύμφωνα με το 

συγκεκριμένο τεύχος οδηγιών και μόνο με τα εξαρτήματα που είναι εφοδιασμένο ή 

προβλέπεται να συνεργαστεί. Η κατασκευάστρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για 

ζημίες που τυχόν θα προκύψουν από τυχών λάθος χρήση του προϊόντος ή επέμβαση στην 

κατασκευή του. 

5. ΜΗΝ αγγίζεται τις παροχές ηλεκτρικού ρεύματος με βρεγμένα χέρια. 

6. ΜΗΝ πλένετε το σύστημα με διαβρωτικά ή άλλα υλικά. 

7. ΜΗ χρησιμοποιείτε άσκοπα την βιομηχανική ταχυπόρτα σε συνθήκες λειτουργίας της. 

8. Για οποιοδήποτε πρόβλημα λειτουργίας και πληροφορία επικοινωνήστε με τον 

κατασκευαστή. 

9. Απαγορεύεται κάθε είδους ηλεκτροσυγκόλληση ή επέμβαση πάνω στην βιομηχανική 

ταχυπόρτα αλλά και στα βοηθητικά της μέρη.  

10. Πριν τη θέση σε λειτουργία της βιομηχανικής ταχυπόρτας  βεβαιωθείτε ότι: 

• Για την άνοδο της ταχυπόρτας: δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος ή αντικείμενο σκαλωμένο, 

κρεμασμένο ή ακουμπισμένο πάνω της 

• Για την κάθοδο της ταχυπόρτας δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος ή αντικείμενο από κάτω  
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Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να προβεί σε τροποποιήσεις της συσκευής και σε αλλαγές 

στα χορηγούμενα εξαρτήματα χωρίς καμία προειδοποίηση. 

Η σωστή εγκατάσταση του συστήματος είναι προϋπόθεση για την αξιόπιστη συνεχή 

λειτουργία του. Επομένως, είναι απαραίτητο να τηρηθούν οι οδηγίες που αναγράφονται 

παρακάτω. 

Όλα τα υλικά που πλαισιώνουν την ταχυπόρτα διαθέτουν όλα τα απαραίτητα, υψηλών 

προδιαγραφών, στοιχεία πιστοποίησης και όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας προς τον 

χρήστη . 

 

ΤΤεεχχννιικκήή  ΠΠεερριιγγρρααφφήή  

 

Οι βιομηχανικές ταχυπόρτες παραδίδονται πλήρως συναρμολογημένες σε ενιαίο 

μεταλλικό και στιβαρό πλαίσιο, έτοιμες προς λειτουργία. Το πλαίσιο της βιομηχανικής 

ταχυπόρτας πρέπει να είναι επίπεδο και αλφαδιασμένο, προκειμένου να εξασφαλίζεται η 

ανεμπόδιστη λειτουργία της.  Κατασκευή αποτελείται από έναν ηλεκτροκινητήρα που 

μεταδίδει την απαραίτητη ροπή κίνησης. 

 

Όλες οι παραλλαγές των βιομηχανικών ταχυπορτών περιλαμβάνουν επίσης: 

• ένα πλαίσιο στήριξης-πάκτωσης της κατασκευής 

• μια πόρτα συναρμολογημένη από το κατάλληλο για την περίσταση υλικό  

• δύο κάθετους οδηγούς που προσαρμόζονται πάνω στο κεντρικό πλαίσιο, 

• ένα σύστημα στήριξης της πόρτας που δρα και σαν σύστημα ασφαλείας, 

• ένα χειριστήριο σταθερά προσαρμοσμένο σε έναν από τους οδηγούς του ρολού, 

• ένα πλαίσιο στήριξης του κινητήρα που προσαρμόζεται πάνω στο κεντρικό πλαίσιο, 

 

Η κίνηση μεταδίδεται από τον κινητήρα μέσω καδενας στον άξονα περιέλιξης της 

ταχυπορτας. Το μόνιμα προσαρμοσμένο χειριστήριο των βιομηχανικών ταχυπορτών διαθέτει 

διακόπτες συνεχούς επίδρασης. Σε κάθε περίπτωση τοποθετείται ένα φωτοκύτταρο σε ύψος 80 

εκ από το έδαφος, για την αποφυγή ατυχημάτων. Σε ειδικές περιπτώσεις όπου απαιτείται 

επιπλέον ασφάλεια, τοποθετείται και ηχητικό σήμα ή φάρος ή και συνδυασμός τους, που 
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δύναται να προειδοποιήσει τους παραβρισκόμενους στον γύρω χώρο για τη λειτουργία των 

βιομηχανικών  ταχυπορτών. 

Οι βιομηχανικές ταχυπόρτες κατασκευάζονται με διάφορες παραλλαγές προφίλ, ανάλογα 

με τις απαιτήσεις του κάθε πελάτη. Έτσι, μεταξύ άλλων, υπάρχει και η δυνατότητα 

τοποθέτησης ενός ενισχυμένου προφίλ που προσδίδει μεγάλη αντοχή της διάταξης στις 

ανεμοπίεσεις. 

 

ΠΠιισσττοοπποοιιηημμέένναα  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  κκαατταασσκκεευυήήςς  ττηηςς  ΚΚΟΟΛΛΛΛΙΙΑΑΣΣ  ΕΕ..ΠΠ..ΕΕ..  

 

Η βιομηχανική σπαστή πόρτα φέρει πινακίδιο  όπου αναγράφονται τα βασικά 

χαρακτηριστικά λειτουργίας της όπως:  

 

� Τύπος 

� Αριθμός σειράς 

� Ονομαστική τάση λειτουργίας  

� Συνολική εγκατεστημένη ισχύς 

� Συχνότητα ρεύματος 

� Έτος κατασκευής  

 

ΛΛεειιττοουυρργγίίαα  BBιιοομμηηχχααννιικκώώνν  TTααχχυυκκίίννηηττωωνν  ΠΠοορρττώώνν 

 

Η χρήση της βιομηχανικής ταχυπόρτας , περιορίζεται αυστηρά και μόνον στην φράξη του 

χώρου στον οποίο έχει εγκατασταθεί. Δεν επιτρέπεται καμία άλλη χρήση της βιομηχανικής 

ταχυπόρτας (π.χ. ανυψωτική εργασία). Η συγκεκριμένη κατασκευή είναι μελετημένη και 

κατασκευασμένη να ανθίστανται και να αντέχει σε όλα τα φορτία που είναι δυνατό να 

εμφανιστούν κατά την ορθή της χρήση. Οποιαδήποτε αντικανονική χρήση βιομηχανικών 

ταχυπορτών  μπορεί να επιφέρει φορτία λειτουργίας που δεν έχουν ληφθεί υπ’ όψη στην 

στατική τους μελέτη και ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη φέρει ο κατασκευαστής για την πιθανή 

αστοχία κάποιου υλικού ή κάποιο συνεπαγόμενο ατύχημα.  
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Ο τρόπος λειτουργίας της βιομηχανικής ταχυπόρτας  είναι πλήρως αυτοματοποιημένος. Η 

βιομηχανική ταχυπόρτα  τίθεται σε λειτουργία με την επίδραση του χειριστή στον διακόπτη του 

βασικού σταθερού χειριστηρίου και διακόπτεται άμεσα με την χρήση του ειδικού διακόπτη 

ασφαλειας 

Σε περίπτωση πτώσης τάσης του δικτύου, διακόπτεται άμεσα κάθε λειτουργία της 

βιομηχανικής ταχυπόρτας. Μετά την επαναφορά της τάσης στα επιθυμητά επίπεδα, απαιτείται 

επίδραση στο εκάστοτε χειριστήριο της πόρτας, καθώς κάθε δοθείσα εντολή έχει ακυρωθεί 

αυτόματα.  

Οι βιομηχανικές ταχυπόρτες διαθέτουν μια πληθώρα μελετημένων και δοκιμασμένων 

συστημάτων ασφαλείας για κάθε περίπτωση ατυχήματος, που μπορεί να εμφανιστεί παρά την 

λήψη όλων των απαραιτήτων μέτρων ασφαλείας.  

Είναι επίσης πολύ σημαντικό η οποιαδήποτε παρέμβαση στη βιομηχανική σπαστή πόρτα 

να αποφεύγεται από τρίτους και να γίνεται μόνον από το ειδικευμένο προσωπικό της ΚΟΛΛΙΑΣ 

Ε.Π.Ε. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, η παρέμβαση θα πρέπει να γίνει αφού ο 

χρήστης συμβουλευτεί την ΚΟΛΛΙΑΣ Ε.Π.Ε. και βεβαιωθεί ότι η βιομηχανική ταχυπόρτα  δεν 

βρίσκεται υπό τάση. 

 

ΟΟδδηηγγίίεεςς  σσυυννττήήρρηησσηηςς  ΒΒιιοομμηηχχααννιικκήήςς  ΤΤααχχυυκκίίννηηττηηςς  ΠΠόόρρττααςς    

 

Η ορθή συντήρηση της βιομηχανικής ταχυπόρτας, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 

την άρτια λειτουργία της. Η ΚΟΛΛΙΑΣ Ε.Π.Ε. συνιστά την μηνιαία συντήρηση της βιομηχανικής 

ταχυπόρτας  και τη δοκιμή της λειτουργίας της, που περιλαμβάνει τις εξής εργασίες: 

 

• Λίπανση της καδένας ανά 12 μήνες 

• Έλεγχος του διακένου του ηλεκτρικού φρένου ανά 3 μήνες 

• Έλεγχος των τερματοδιακοπτών ανά 12 μήνες 

• Έλεγχος των οδηγών κίνησης ( κανάλια ) , οπτικά από τυχόν τρακαρίσματα ή άλλες 

παραμορφώσεις καθημερινά. Απαγορεύεται η πόρτα να λειτουργεί  εάν είναι οι οδηγοί 

χτυπημένοι.   
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Η ρύθμιση του διάκενου του φρένου γίνεται από τις 3 βίδες που βρίσκονται στο πίσω 

μέρος του φρένου. Το επιθυμητό διάκενο μεταξύ οπλισμού και φερμουίτ πρέπει να είναι 0,6 

mm. 

Η χειροκίνηση της πόρτας γίνεται ως εξής : ανοίγουμε το καπάκι του πίνακα αφαιρούμε 

το αλουμινένιο καπάκι, με την αφαίρεση του οποίου απενεργοποιεί την κάθε ηλεκτρική 

δραστηριότητα της κατασκευής, τοποθετούμε τη μανιβέλα στην ειδική υποδοχή  κινούμε τον 

μοχλό απεμπλοκής και περιστρέφουμε την μανιβέλα προς την κατεύθυνση που επιθυμούμε. 

Στην συνέχεια επαναφέρουμε τον μοχλό απεμπλοκής στην αρχική του θέση, αφαιρούμε την 

μανιβέλα, επανατοποθετούμε το αλουμινένιο καπάκι προσεκτικά ώστε να πιέζεται ο 

ηλεκτρικός διακόπτης ασφαλείας. Κλείνουμε το καπάκι του πίνακα αφού βεβαιωθούμε ότι έχει 

ασφαλιστεί πλήρως.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Το καπάκι του πίνακα πρέπει να κλείνει ερμητικά διότι υπάρχει κίνδυνος με την 

είσοδο της υγρασίας να προκληθούν βλάβες στα ηλεκτρικά μέρη της κατασκευής . 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Για λόγους ασφαλείας ,εάν υπάρχουν διαταραχές – διακυμάνσεις της τάσεως που 

τροφοδοτεί την πόρτα, μπορεί να τεθεί μόνης της εκτός λειτουργίας. Για να την επαναφέρουμε 

διακόπτουμε την παροχή για 1,5 λεπτό και στην συνέχεια την επαναφέρουμε. Η κατασκευή 

αυτορυθμίζεται και είναι έτοιμη να λειτουργήσει. 

 

Ρυθμίσεις στο inverter που ελέγχει την κίνηση της πόρτας γίνονται μόνο από τεχνικούς 

της εταιρίας μας ή κατόπιν επικοινωνίας με το εργοστάσιο. Η πρόσβαση στις ρυθμίσεις   που 

είναι καθοριστικές για την σωστή λειτουργία της κατασκευής είναι κλειδωμένες με ειδικό 

κωδικό πρόσβασης.  

Τέλος εάν σε περίπτωση δεν μπορεί κάποιος τεχνικός να προσφέρει μία αποτελεσματική 

και γρήγορη αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος υπάρχει δυνατότητα αφαίρεσης όλου 

του τμήματος κίνησης που βρίσκεται μέσα στο μεταλλικό αδιάβροχο κουτί, το οποίο μπορεί να 

αντικατασταθεί με καινούργιο από την εταιρία μας. Η αποστολή τους από εμάς μπορεί να γίνει 

αυθημερόν. Υπενθυμίζουμε ότι όλοι οι εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί μας έχουν ετοιμοπαράδοτες 

τέτοιες μονάδες κίνησης. 

 


