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Η εταιρεία Κόλλιας ΕΠΕ στα πλαίσια της υποστήριξης προς τους πελάτες της και της βέλτιστης 

αξιοποίησης των προϊόντων της, δημιούργησε τον παρακάτω οδηγό εγκατάστασης για Ταχυκίνητη 

Πόρτα. Για την ανάδειξη της υψηλής ποιότητας του προϊόντος, ο τρόπος τοποθέτησης και σωστής 

λειτουργίας αποτελεί βασικό στοιχείο για την αποφυγή φθορών και δυσλειτουργιών.  Στα βήματα που 

ακολουθούν περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία τοποθέτησης Ταχυκίνητης Πόρτας Κόλλιας. 

Θεωρούμε ότι οι οδηγίες αυτές θα βοηθήσουν και θα διευκολύνουν σημαντικά, τόσο τους πελάτες μας, 

όσο και τα συνεργεία τοποθέτησης. 

 

ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ  ΤΤΑΑΧΧΥΥΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΟΟΡΡΤΤΑΑΣΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



ΟΟΔΔΗΗΓΓΙΙΕΕΣΣ  ΤΤΟΟΠΠΟΟΘΘΕΕΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ  

ΤΤΑΑΧΧΥΥΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΟΟΡΡΤΤΑΑΣΣ  
 

 

 

Κόλλιας ΕΠΕ 

 

Διεύθυνση : 

3
ο
 χλμ. Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης 

Κατερίνη 

 

ΒΒήήμμαα  11  ::  ΒΒαασσιικκοοίί  ΈΈλλεεγγχχοοιι  ππρριινν  ττηηνν

Προτού ξεκινήσει οποιαδήποτε εργασία τοποθέτησης, 

πρέπει να βεβαιωθούμε ότι ο χώρος δεξι

ανοίγματος και το ολικό ύψος επαρκεί για την τοποθέτηση 

του συστήματος των οδηγών

πραγματοποιηθεί έλεγχος εάν το δάπεδο παρουσιάζει κλίση, 

ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές 

κόβοντας τμήμα του κάτω μέρος του συστήματος του 

οδηγού που θα τοποθετηθεί στην θέση με το μεγαλύτερο 

υψόμετρο. Σκοπός της διαδικασίας ελέγχου της υψομετρικής 

διαφοράς του δαπέδου, είναι μετά την ανύψωση και στήριξη 

των οδηγών, οι εδράσεις των βά

άξονα, να βρίσκονται στην ίδια υψομετρική θέση. 

                                                                                                                            

ΒΒήήμμαα  22  ::  ΤΤοοπποοθθέέττηησσηη  ΟΟδδηηγγώώνν  ΤΤααχ

Εφόσον αρχικά έχουμε ορίσει το ακριβές σημείο 

τοποθέτησης των οδηγών, σηκώνουμε τον ένα εκ των δύο 

και με το αλφάδι ελέγχουμε ώστε αυτός να βρεθεί σε 

κατακόρυφη θέση. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται ώστε η 

έδραση της βάσης συγκράτησης του άξο

κάθετα στο κτίριο, στοιχείο που θα εξασφα

εύρυθμη λειτουργία της πόρτας

οδηγό ανάλογα με την περίπτωση με  βίδες, με βύσματα ή 

με συγκόλληση, δίνοντας έμφαση σ

βάσης της πόρτας.     

                                                                                                                           

ΒΒήήμμαα  33  ::  ΚΚααθθοορριισσμμόόςς  ΑΑππόόσστταασσηηςς  

Σηκώνουμε τον δεύτερο οδηγό και πραγματοποιούμε τις 

αντίστοιχες ενέργειες με τον πρώτο. Για να οριστεί με 

ασφάλεια η απόσταση μεταξύ των οδηγών, προτείνεται να 

πραγματοποιούνται μετρήσεις τόσο στην άνω, όσο και στην 

κάτω πλευρά του οδηγού. Όπως και στον πρώτο οδηγό

ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται ώστε η έδραση τ
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νν  ΤΤοοπποοθθέέττηησσηη  ττηηςς  ΤΤααχχυυκκίίννηηττηηςς  ΠΠόόρρττααςς    

αδήποτε εργασία τοποθέτησης, 

ο χώρος δεξιά, αριστερά του 

επαρκεί για την τοποθέτηση 

ων οδηγών. Επίσης πρέπει να 

πραγματοποιηθεί έλεγχος εάν το δάπεδο παρουσιάζει κλίση, 

ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις, 

κόβοντας τμήμα του κάτω μέρος του συστήματος του 

στην θέση με το μεγαλύτερο 

Σκοπός της διαδικασίας ελέγχου της υψομετρικής 

είναι μετά την ανύψωση και στήριξη 

των βάσεων συγκράτησης του 

να βρίσκονται στην ίδια υψομετρική θέση.    

                                                                                                                                                                      Εικόνα 1

αχχυυκκίίννηηττηηςς  ΠΠόόρρττααςς    

Εφόσον αρχικά έχουμε ορίσει το ακριβές σημείο 

τοποθέτησης των οδηγών, σηκώνουμε τον ένα εκ των δύο 

και με το αλφάδι ελέγχουμε ώστε αυτός να βρεθεί σε 

κατακόρυφη θέση. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται ώστε η 

συγκράτησης του άξονα, να βρίσκεται 

κάθετα στο κτίριο, στοιχείο που θα εξασφαλίσει την 

εύρυθμη λειτουργία της πόρτας. Τέλος στηρίζουμε τον 

ανάλογα με την περίπτωση με  βίδες, με βύσματα ή 

, δίνοντας έμφαση στις θέσεις πλησίον της 

                                                                                                                      Εικόνα 

  ΜΜεεττααξξύύ  ττωωνν  ΟΟδδηηγγώώνν  

Σηκώνουμε τον δεύτερο οδηγό και πραγματοποιούμε τις 

τίστοιχες ενέργειες με τον πρώτο. Για να οριστεί με 

ασφάλεια η απόσταση μεταξύ των οδηγών, προτείνεται να 

πραγματοποιούνται μετρήσεις τόσο στην άνω, όσο και στην 

ού. Όπως και στον πρώτο οδηγό 

ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται ώστε η έδραση της βάσης συγ- 

                                            Εικόνα 
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κράτησης του άξονα, να βρίσκεται κάθετα στο 

κτίριο, όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα

Ολοκληρώνοντας στηρίζουμε το σύστημα του  

οδηγού ανάλογα με την περίπτωση 

βύσματα ή με συγκόλληση, δίνοντας έμφαση 

στις θέσεις πλησίον της βάσης του ρολού

Προσοχή σε περίπτωση όπου χρησιμοποιηθούν 

βίδες ή βύσματα, η στήριξη γίνεται στον 

κοιλοδοκό και όχι στον οδηγό, εντός του οποίου 

διέρχεται ο μουσαμάς της πόρτας

καθώς και το ύψος Η αναγράφεται στην 

συσκευασία της ταχυκίνητης πόρτας.

  

ΒΒήήμμαα  44  ::  ΤΤοοπποοθθέέττηησσηη  ττοουυ  σσυυγγκκρροο

Ανυψώνουμε το συγκρότημα τύλιξης και μετάδ

συμπεριλαμβάνονται το κουτί κάλυψης, οι βάσεις συγκράτησης του άξονα, ο άξονας τύλιξης του 

μουσαμά, ο μουσαμάς και το σύστημα μετάδοσης κίνησης

του άξονα, στις αντίστοιχες εδράσεις των οδηγών

την ασφαλή συγκράτηση του συγκροτήματος της ταχυπόρτας επί των εδράσεων
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να βρίσκεται κάθετα στο 

όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα 2. 

στηρίζουμε το σύστημα του  

ανάλογα με την περίπτωση με βίδες, με 

βύσματα ή με συγκόλληση, δίνοντας έμφαση 

στις θέσεις πλησίον της βάσης του ρολού. 

Προσοχή σε περίπτωση όπου χρησιμοποιηθούν 

βίδες ή βύσματα, η στήριξη γίνεται στον 

ό, εντός του οποίου 

μουσαμάς της πόρτας. Το μήκος L 

αναγράφεται στην 

συσκευασία της ταχυκίνητης πόρτας.                                                                                                                                                   

οοττήήμμααττοοςς  ττύύλλιιξξηηςς  κκααιι  μμεεττάάδδοοσσηηςς  κκίίννηησσηηςς  ττηηςς  ττααχχ

συγκρότημα τύλιξης και μετάδοσης κίνησης της ταχυπόρτας

το κουτί κάλυψης, οι βάσεις συγκράτησης του άξονα, ο άξονας τύλιξης του 

και το σύστημα μετάδοσης κίνησης) προσαρμόζοντας τις

εδράσεις των οδηγών (εικόνα 4). Κατόπιν με χρήση κοχλιών επιτυγχάνουμε 

την ασφαλή συγκράτηση του συγκροτήματος της ταχυπόρτας επί των εδράσεων.  

ΕΕιικκόόνναα  44  

 
 

 

         

Tηλ: +30 23510 36036 

Φαξ: +30 23510 45630 

Web: www.kollias-doors.gr 

                                                                              

χχυυππόόρρττααςς  

οσης κίνησης της ταχυπόρτας, (στο συγκρότημα 

το κουτί κάλυψης, οι βάσεις συγκράτησης του άξονα, ο άξονας τύλιξης του 

προσαρμόζοντας τις βάσεις συγκράτησης 

. Κατόπιν με χρήση κοχλιών επιτυγχάνουμε 
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ΒΒήήμμαα  55::  ΠΠρροοσσααρρμμοογγήή  ττοουυ  μμοουυσσααμμάά  σσττοουυςς  οοδδηηγγοούύςς    

Για να καταστεί ικανή η περιστροφή του άξονα, γύρω από τον οποίο είναι τυλιγμένος ο μουσαμάς, 

πρέπει αρχικά να απασφαλίσουμε το μηχανικό φρένο του κινητήρα. Αυτό επιτυγχάνεται με την 

τοποθέτηση της μανιβέλας χειροκίνητης λειτουργίας, στην αντίστοιχή υποδοχή του κυτίου του 

κινητήρα, όπως φαίνεται στην εικόνα 5.  

 

Εικόνα 5 

 

Η ελεύθερη περιστροφή της μανιβέλας επιτυγχάνεται μόνο με ταυτόχρονη παρατεταμένη άσκηση 

πίεσης επί του λεβιέ απασφάλισης του μηχανικού φρένου, όπως φαίνεται στην εικόνα 6. 

  

  

Εικόνα 6 
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Κατόπιν προσαρμόζουμε το κατωκάσι και κατ' επέκταση τον μουσαμά στους οδηγούς, επιτρέποντας του 

να κινηθεί εντός αυτών για περίπου 50 cm (εικόνα 7).    

 

  

Εικόνα 7 

  

ΒΒήήμμαα  77  ::  ΣΣύύννδδεεσσηη  ττοουυ  ππρρεεσσσσοοσσττάάττηη  σσττοονν  ππίίνναακκαα  εελλέέγγχχοουυ  

Αρχικά προσαρμόζουμε στην μέση του μήκους του κοιλοδοκού το στοιχείο διακλάδωσης και κατόπιν με 

δύο καλώδια συνδέουμε αρχικά το στοιχείο διακλάδωσης με τον πίνακα ελέγχου και στην συνέχεια με 

τον πρεσσοστάτη (εικόνα 8).    
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Εικόνα 8  

  

  

ΒΒήήμμαα  88  ::  ΡΡύύθθμμιισσηη  ττωωνν  ττεερρμμααττιικκώώνν  

Αρχικά τροφοδοτούμε τον κινητήρα με ηλεκτρικό ρεύμα και συνδέουμε την μπουτονιέρα. Επειδή στην 

διάταξη της ταχυκίνητης πόρτας δεν έχει οριστεί εκ κατασκευής ποιά επαφή ελέγχει την άνοδο και ποιά 

την κάθοδο, ο καθορισμός επιτυγχάνεται με δοκιμή. 

 

Εικόνα 9 
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Ελέγχουμε αρχικά ποιό από τα δύο κουμπιά της μπουτονιέρας εξασφαλίζει την άνοδο και το 

σημειώνουμε ώστε να το θυμόμαστε.  Έχοντας ανοιχτό το κουτί των τερματικών (εικόνα 9) ανεβάζουμε 

την πόρτα και καθώς αυτή ανεβαίνει πιέζουμε την ακίδα είτε της δεξιάς, είτε της αριστερής επαφής 

ελέγχου, ελέγχοντας με αυτόν τον τρόπο ποιά εκ των δύο ακινητοποιεί την πόρτα.  

Έχοντας πλέον καθορίσει ποιά επαφή ελέγχει την άνοδο, ανεβάζουμε την πόρτα έως ότου το λάστιχο 

δαπέδου βρεθεί σε απόσταση 15cm από το άνω άκρο του οδηγού (εικόνα 10). Στην θέση αυτή 

ρυθμίζουμε τον δρομέα που ελέγχει την άνοδο, να πιέζει την αντίστοιχη επαφή. Για την μετακίνηση του 

δρομέα με το χέρι απαιτείται να ξεσφιχτεί ο κοχλίας ασφάλισης, παρέχοντας με αυτό τον τρόπο την 

δυνατότητα ελεύθερης περιστροφής του.  

 

Εικόνα 10 

 

Μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης διαδικασίας σφίγγουμε ξανά τον κοχλία, περιστρέφοντας τον 

με το χέρι και όχι με την χρήση εργαλείου.  Στην συνέχεια κατεβάζουμε την πόρτα και την ανεβάζουμε 

εκνέου, με σκοπό να ελέγξουμε ότι η προηγούμενη ρύθμιση του τερματικού είναι ακριβής. Σε 

περίπτωση όπου αυτό δεν συμβαίνει τότε προχωρούμε σε διόρθωση και επαναλαμβάνουμε την 

διαδικασία. Η ίδια ακριβώς διαδικασία ακολουθείται προκειμένου να ρυθμιστεί η επαφή ελέγχου της 

καθόδου.   

  

ΒΒήήμμαα  99  ::  ΤΤοοπποοθθέέττηησσηη  ττοουυ  ππίίνναακκαα  χχεειιρριισσμμοούύ  ((μμπποουυττοοννιιέέρραα))        

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ρύθμισης των τερματικών, το τελευταίο βήμα είναι η τοποθέτηση 

του πίνακα χειρισμού (μπουτονιέρα) της ταχυκίνητης πόρτας επί της κοιλοδοκού, σε ύψος κατάλληλο 

για τον χρήστη.      


