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Διαβάστε προσεκτικά όλες τις παρακάτω πληροφορίες!

Περιοδική Συντήρηση
Η βιομηχανική πολύσπαστη πόρτα σχεδιάστηκε και παράχθηκε 
και έχει συγκεκριμένες αποδόσεις που ορίζονται στο έγγραφο 
DoP και στην ετικέτα CE, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα 
πρότυπα της ΕΕ.
Σύμφωνα με τα ίδια πρότυπα και προδιαγραφές, τα 
βιομηχανικά συστήματα πορτών πρέπει να συντηρούνται και 
να ελέγχονται τακτικά, από την πρώτη στιγμή της χρήσης 
των. Η συντήρηση αυτή θα πρέπει να γίνεται από τον 
εγκαταστάτη τεχνικό με τον τρόπο που υποδεικνύεται από τον 
κατασκευαστή.
Η συντήρηση πρέπει να καταγράφεται εγγράφως. Επίσης 
η συντήρηση πρέπει να εκτελείται μόνο από εξειδικευμένο 
έμπειρο τεχνικό.

Κύκλος λειτουργίας, ορισμός.
Ως κύκλος λειτουργίας ορίζεται η κίνηση ενός πλήρους 
ανοίγματος και ενός πλήρους κλεισίματος της πόρτας.

         ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
 – Οι βάσεις στήριξης (μπρακέτα) και άλλα εξαρτήματα 
που είναι προσαρτημένα στα ελατήρια στρέψης και τα 
συρματόσχοινα είναι υπό εξαιρετικά υψηλή ένταση.

 – Τα ελατήρια στρέψεως φέρουν υψηλή ένταση, να είστε 
πάντα πολύ προσεκτικοί και βεβαιωθείτε ότι οι ράβδοι 
κουρδίσματος είναι σε καλή κατάσταση και χρησιμοποιείται 
την σωστή πλευρά της ράβδου.

Ενεργοποίηση από άλλα άτομα
Η ενεργοποίηση του συστήματος πόρτας κατά την επιθεώρηση 
ή την εκτέλεση εργασιών συντήρησης μπορεί να οδηγήσει σε 
τραυματισμούς και ζημιές.

 – Κατά τον έλεγχο και εργασιών συντήρησης της Βιομηχανικής 
Πολύσπαστης πόρτας, διακόπτετε πάντα την παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος.

 – Βεβαιωθείτε και διασφαλίστε, ότι όποτε γίνονται έλεγχοι, 
εργασίες συντήρησης και καθαρισμός, το σύστημα θυρών 
δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί από άλλα άτομα.

 – Ακολουθήστε όλες τις συμβουλές επιθεώρησης και 
συντήρησης που σχετίζονται με εξαρτήματα.

 – Επιθεωρήστε και συντηρήστε αυτήν την πόρτα μόνο εάν 
είστε διαπιστευμένοι για να το κάνετε, δηλαδή είστε αρμόδιο 
άτομο όπως ορίζεται στο EN 12635. 

Αμέσως μετά την εγκατάσταση (από τον εγκαταστάτη):
 – Λιπάνετε τα ρουλεμάν και τον άξονα των ράουλων 
(προτείνεται PTFE)

 – Λιπάνετε τους πείρους των μεσαίων και πλευρικών 
μεντεσέδων (προτείνεται PTFE) 

 – Λιπάνετε τα ρουλεμάν του άξονα (προτείνεται PTFE)

 – Λιπάνετε τα λάστιχα στεγανοποίησης (προτείνεται βαζελίνη)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Σε περίπτωση που η πόρτα θα μείνει ανενεργή για χρονικό 
διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών, μετά την εγκατάσταση, πρέπει 
να προγραμματιστούν εργασίες συντήρησης σύμφωνα με το 
πλάνο 3 μηνών, προκειμένου να επαληθευτεί και διασφαλιστεί η 
ακεραιότητα των δομικών στοιχείων και συστημάτων της καθώς 
και της ασφάλειας κατά τη λειτουργία και κίνησης της..

Μετά από 3 μήνες (από τον εγκαταστάτη):
 – Ελέγξτε συνολικά το σύστημα εξισορρόπησης ελατηρίων. 
Αν χρειαστεί ρυθμίστε τα ελατήρια κατάλληλα (σύσφιξη ή 
χαλάρωση).

 – Πλήρης οπτικός έλεγχος.

 – Έλεγχος λειτουργίας κινητήρα και απασφάλισης-χειροκίνησης 
σύμφωνα με το εγχειρίδιο του κατασκευαστή.

 – Ελέγξτε το σύστημα του κινητήρα και όλο τον εξοπλισμό 
ασφάλειας. (συμβουλευτείτε τα εγχειρίδια του 
κατασκευαστή)

 – Ελέγξτε τις καλωδιώσεις και τα ηλεκτρονικά

Κάθε 6 μήνες (από τον χρήστη):
 – Ελέγξτε τα πλευρικά λάστιχα στεγανοποίησης, το επάνω, το 
κάτω και τα πλευρικά για ζημιές ή φθορά.

 – Καθαρίστε (στεγνός καθαρισμός) τους οδηγούς 

 – Λιπάνετε τα ρουλεμάν και τον άξονα των ράουλων στο 
βαγονέτο.

 – Λιπάνετε τους πείρους των μεσαίων και πλάγιων μεντεσέδων 
(προτείνεται PTFE).

 – Λιπάνετε τα λάστιχα στεγανοποίησης (με βαζελίνη).

 – Καθαρίστε τα πάνελ (συμβουλή: σαμπουάν για καθαρισμό 
αυτοκινήτων με νερό), μην χρησιμοποιείτε ισχυρά 
απορρυπαντικά.

 – Κηρώστε τα πάνελ (συμβουλή: κερί αυτοκινήτου).

 – Αφαιρέστε τη βρωμιά από την πόρτα, τα μέρη της και το 
γύρω περιβάλλον της.

 – Όταν είναι τοποθετημένο ένα φωτοκύτταρο, πρέπει να 
ελεγχθεί η λειτουργία του (περάστε το χέρι από μπροστά  
όταν κλείνει η πόρτα · η πόρτα πρέπει να σταματήσει και να 
αναστρέψει την κίνησή της)

 – Αν παρατηρήσετε οποιαδήποτε αστοχία ή δυσλειτουργία ή 
περίεργο θόρυβο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με έμπειρο 
συνεργείο ή τον κατασκευαστή

ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΡΤΑ
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Κάθε 12 μήνες ή κάθε 7500 κύκλους πόρτας ότι έρθει πρώτο, 
για περίπου 20 κύκλους/ημέρα (από τον εγκαταστάτη):
 – Έλεγχος οδηγών για σταθερότητα, ζημιές, φθορές.

 – Ετικέτα δεδομένων: Υπάρχει και είναι στη θέση της χωρίς 
ζημιά

 – Ελέγξτε τα συρματόσχοινα και τις συνδέσεις τους για ζημιές 
ή φθορά.

Ελέγξτε τα σημεία σύνδεσης του συρματόσχοινου στο κάτω 
μπρακέτο ή στο ασφαλιστικό «μαχαίρι» και στο τύμπανο 
περιτύλιξης (ταμπούρο).

Ελέγξτε τα ασφαλιστικά ελατηρίων σύμφωνα με το 
ξεχωριστό εγχειρίδιο:
 – Ελέγξτε τη θέση της καστάνιας (αστερία) των ασφαλιστικών 
ελατηρίων.

 – Ελέγξτε τη λειτουργία του «δοντιού-ασφάλειας» που 
θα πρέπει ασφαλίζει πάνω στην καστάνια (αστερία) σε 
περίπτωση σπασίματος του ελατηρίου.

 – Ελέγξτε τους συνδετικούς κοχλίες και τα περικόχλια του 
ασφαλιστικού ελατηρίων

 – Ελέγξτε το σύστημα εξισορρόπησης ελατηρίων. Αν χρειαστεί 
ρυθμίστε τα ελατήρια κατάλληλα (σύσφιξη ή χαλάρωση).

Ελέγξτε τα [Α.Μ.Σ] Ασφαλιστικά «Μαχαίρια» 
Συρματοσχοίνου (κάτω μπρακέτα βιομηχ. χρήσης) 
σύμφωνα με το ξεχωριστό εγχειρίδιο:
 – Ελέγξτε τη λειτουργία των Α.Μ.Σ.

 – Ελέγξτε τη θέση του μαχαιριού των Α.Μ.Σ.

 – Ελέγξτε την θέση του πύρου του «μαχαιριού»

 – Ελέγξτε ή δοκιμάστε τη στερέωση των ελατηρίων στις βίδες 
ελατηρίων

 – Ελέγξτε την ισορροπία της πόρτας και ρυθμίστε την αν 
χρειάζεται / ελέγξτε τη χειροκίνητη λειτουργία.

 – Ελέγξτε τους μεντεσέδες για σπασίματα, ζημιές ή φθορά.

 – Ελέγξτε το σύστημα ανύψωσης (παλάγκο) για  ζημιές ή 
φθορά.

 – Ελέγξτε τη στερέωση των ελατηρίων στις βίδες ελατηρίων.

 – Ελέγξτε τα ράουλα για ζημιές ή φθορά και αν έχουν 
ελεύθερο χώρο να κινηθούν.

 – Ελέγξτε το σύστημα του κινητήρα και όλο τον εξοπλισμό 
ασφάλειας. (συμβουλευτείτε τα εγχειρίδια του 
κατασκευαστή)

 – Ελέγξτε τις καλωδιώσεις και τα ηλεκτρονικά.

Ελέγξτε την ανάρτηση (στηρίγματα) από τον οριζόντιο 
οδηγό μέχρι την οροφή:
 – Ελέγξτε τα προφίλ ανάρτησης για σπάσιμο ή ζημιές.

 – Ελέγξτε τη σύνδεση κοχλιών και περικοχλίων.

 – Ελέγξτε τα λάστιχα στεγανοποίησης, το επάνω, το κάτω και 
τα πλευρικά για ζημιές ή φθορά.

 – Ελέγξτε τα πάνελ για πληγώματα, ζημιές ή φθορά.

 – Λιπάνετε τα ελατήρια στρέψης, τα ρουλεμάν των ράουλων 
και τα ρουλεμάν του άξονα.

Ηλεκτρικό σύστημα, καλωδιώσεις, κινητήρας, ηλεκτρονικά, 
κλπ:
 – Ελέγξτε συνολικά το σύστημα του κινητήρα και όλο τον 
εξοπλισμό ασφάλειας. (συμβουλευτείτε τα εγχειρίδια του 
κατασκευαστή)

 – Ελέγξτε τις καλωδιώσεις και τα ηλεκτρονικά.

Παρακάτω, ενδεικτικοί έλεγχοι για το σύστημα κινητήρα, 
εξοπλισμό ασφάλειας, καλωδιώσεις, ηλεκτρονικά:
Πίνακας Ελέγχου:
- Δεν έχει υποστεί ζημιά
- Δεν υπάρχει υγρασία
Καλωδίωση:
- Ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές
- Τα βύσματα δεν έχουν υποστεί ζημιά
- Οι συνδέσεις καλωδίων είναι σε τέλεια λειτουργική
κατάσταση
Φωτοκύτταρα
- Όταν είναι τοποθετημένο ένα φωτοκύτταρο, πρέπει να 
ελεγχθεί η λειτουργία του (περάστε το χέρι από μπροστά  
όταν κλείνει η πόρτα · η πόρτα πρέπει να σταματήσει και να 
αναστρέψει την κίνησή της)
Άκρο ασφαλείας κλεισίματος:
 – Είναι σε τέλεια λειτουργική κατάσταση

 – Καλώδια, περίβλημα και κυτία, δεν έχουν υποστεί ζημιά

 – Η ρύθμιση της θέσης STOP της του άκρου ασφάλειας 
κλεισίματος πληρή τις προδιαγραφές

Δέκτης: 
Σε τέλεια λειτουργική κατάσταση.

Κάθε 24 μήνες ή κάθε 15.000 κύκλους πόρτας ότι 
έρθει πρώτο, για περίπου 20 κύκλους/ημέρα (από τον 
εγκαταστάτη):
 – Ελέγξτε τα συρματόσχοινα και τις συνδέσεις για ζημιές ή 
φθορά.

 – Ελέγξτε τα σημεία σύνδεσης του συρματόσχοινου στο κάτω 
μπρακέτο ή στα ασφαλιστικά (μαχαίρια) συρματόσχοινου και 
στο τύμπανο περιτύλιξης συρματόσχοινου.

Ελέγξτε τις διατάξεις ελατηρίων σύμφωνα με το 
αντίστοιχο εγχειρίδιο:
 – Ελέγξτε τη θέση της καστάνιας των ασφαλιστικών 
ελατηρίων.
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 – Ελέγξτε λειτουργία του «δοντιού-ασφάλεια» που θα πρέπει 
ασφαλίζει πάνω στην καστάνια σε περίπτωση σπασίματος 
του ελατηρίου. 

 – Ελέγξτε τους συνδετικούς κοχλίες και τα περικόχλια του 
ασφαλιστικού ελατηρίων.

 – Ελέγξτε το σύστημα εξισορρόπησης ελατηρίων. Αν χρειαστεί 
ρυθμίστε τα ελατήρια κατάλληλα (σύσφιξη ή χαλάρωση).

Ελέγξτε τα [Α.Μ.Σ] ασφαλιστικά «μαχαίρια» 
συρματοσχοίνου (κάτω μπρακέτα βιομηχ. χρήσης) 
σύμφωνα με το ξεχωριστό εγχειρίδιο:
 – Ελέγξτε τη λειτουργία των Α.Μ.Σ..

 – Ελέγξτε τη θέση του μαχαιριού των Α.Μ.Σ.

 – Ελέγξτε την θέση του πύρου του μεντεσέ. Ελέγξτε την 
ισορροπία της πόρτας και ρυθμίστε αν χρειάζεται /ελέγξτε τη 
χειροκίνητη λειτουργία

 – Ελέγξτε ή δοκιμάστε τη στερέωση των ελατηρίων στις βίδες 
ελατηρίων

 – Ελέγξτε την ισορροπία της πόρτας και ρυθμίστε αν 
χρειάζεται / ελέγξτε τη χειροκίνητη λειτουργία

 – Ελέγξτε τους μεντεσέδες για ζημιές ή φθορά

 – Ελέγξτε ή δοκιμάστε τη στερέωση των ελατηρίων στις βίδες 
ελατηρίων

 – Ελέγξτε την ισορροπία της πόρτας και ρυθμίστε αν 
χρειάζεται / ελέγξτε τη χειροκίνητη λειτουργία

 – Ελέγξτε το σύστημα ανύψωσης (παλάγκο), αν υπάρχουν 
ζημιές ή φθορά

 – Ελέγξτε τα ράουλα για ζημιές ή φθορά και αν έχουν 
ελεύθερο χώρο να κινηθούν

Ηλεκτρικό σύστημα, καλωδιώσεις, κινητήρας, ηλεκτρονικά, 
κλπ:
 – Ελέγξτε συνολικά το σύστημα του κινητήρα και όλο τον 
εξοπλισμό ασφάλειας (συμβουλευτείτε το εγχειρίδια του 
κατασκευαστή)

 – Ελέγξτε τις καλωδιώσεις και τα ηλεκτρονικά

Παρακάτω, ενδεικτικοί έλεγχοι για το σύστημα κινητήρα, 
εξοπλισμό ασφάλειας, καλωδιώσεις, ηλεκτρονικά:
Πίνακας Ελέγχου:
 – Δεν έχει υποστεί ζημιά.

 – Δεν υπάρχει υγρασία .

Καλωδίωση:
 – Ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές.

 – Τα βύσματα δεν έχουν υποστεί ζημιά

 – Οι συνδέσεις καλωδίων είναι σε τέλεια λειτουργική 
κατάσταση

Φωτοκύτταρα
 – Όταν είναι τοποθετημένο ένα φωτοκύτταρο, πρέπει να 
ελεγχθεί η λειτουργία του (περάστε το χέρι από μπροστά  
όταν κλείνει η πόρτα · η πόρτα πρέπει να σταματήσει και να 
αναστρέψει την κίνησή της)

Άκρο ασφαλείας κλεισίματος:
 – Είναι σε τέλεια λειτουργική κατάσταση

 – Καλώδια, περίβλημα και κυτία, δεν έχουν υποστεί ζημιά

 – Η ρύθμιση της θέσης STOP της του άκρου ασφάλειας 
κλεισίματος πληρή τις προδιαγραφές

Δέκτης:
 – Σε τέλεια λειτουργική κατάσταση.

Ελέγξτε την ανάρτηση (στηρίγματα) από τον οριζόντιο 
οδηγό μέχρι την οροφή:
 – Ελέγξτε τα προφίλ ανάρτησης για σπάσιμο ή ζημιές

 – Ελέγξτε τη σύνδεση κοχλιών και περικοχλίων

 – Ελέγξτε τα λάστιχα στεγανοποίησης, το επάνω, το κάτω και 
τα πλευρικά για ζημιές ή φθορά

 – Ελέγξτε τις συνδέσεις και την σωστή θέση του σετ των 
οδηγών

 – Ελέγξτε και επανατοποθετήστε τις βίδες του κόμπλερ 

 – Ελέγξτε τα πάνελ για πληγώματα, ζημιές ή φθορά

 – Λιπάνετε ελατήρια στρέψης, τα ράουλα, τα ρουλεμάν του 
άξονα
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Η συντήρηση πολύσπαστης πόρτας χωρίς ελατήρια είναι ίδια 
με αυτήν με ελατήρια εκτός από το ότι πρέπει να παραβλέψετε 
τα βήματα με την συντήρηση και τους ελέγχους που έχουν 
σχέση με τα ελατήρια διότι σε αυτόν τον τύπο πόρτας δεν 
υπάρχουν.

Η πλήρης συντήρηση πρέπει να γίνεται κάθε 6 μήνες ή 
κάθε 7500 κύκλους και 15.000 κύκλους, ότι έρθει πρώτο 
αντίστοιχα. (Δηλαδή κάθε 6μηνο θα εκτελείται η συντήρηση 
του 12μηνου και 24μηνου αντίστοιχα ή όταν συμπληρωθούν οι 
αντίστοιχοι κύκλοι λειτουργίας.)
Πιο αναλυτικά:
 – 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ: συντήρηση σύμφωνα με το πρόγραμμα 
του 12μήνου ή 7500 κύκλους πόρτας αντίστοιχα, ότι έρθει 
πρώτο

 – 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ: συντήρηση σύμφωνα με το πρόγραμμα του 
24μήνου ή 15000 κύκλους πόρτας αντίστοιχα, ότι έρθει 
πρώτο Κ.Ο.Κ. 

Επιπρόσθετα κάθε 6μηνο

Έλεγχος φρένου κινητήρα
Λειτουργείστε την πόρτα σε κατεύθυνση κίνησης κλεισίματος. 
Σε ύψος 1000mm και 500mm, σταματήστε την πόρτα, 
τραβώντας το χέρι μας από το διακόπτη χειρισμού.
Τα αποτελέσματα πρέπει να έχουν ως εξής:
 – H-500mm: η απόσταση σταματήματος μετά την 
απελευθέρωση του διακόπτη/μπουτόν πρέπει να είναι 
μικρότερη από 50mm

 – H-1000mm: η απόσταση σταματήματος μετά την 
απελευθέρωση του διακόπτη/μπουτόν πρέπει να είναι 
μικρότερη από 100mm

Εάν τα αποτελέσματα του ελέγχου δεν ικανοποιούνται, 
συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή / προμηθευτή.

Ασφαλιστικό πτώσης: 
 – Ελέγξτε για την καλή κατάσταση και τυχόν ζημιά ή φθορά 

Βίδες βάσεων στήριξης:
 – Πλήρης χωρίς ζημιά ή φθορά.

 – Δεν είναι λυγισμένες

 – Δεν υπάρχουν φθορές στις οπές των

Αλυσίδα χειροκίνησης:
 – Κινείται ομαλά και εύκολα

 – Το υλικό στερέωσης είναι πλήρες

Κινητήρας (συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο του κατασκευαστή):
 – Δεν υπάρχουν ασυνήθιστοι ήχοι κατά την λειτουργία

 – Δεν υπάρχουν διαρροές λαδιού

ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΡΤΑ 
- ΓΡΉΓΟΡΗ (χωρίς ελατήρια)

 – Τα εξαρτήματα στερέωσης είναι σε καλή κατάσταση και δεν 
έχουν υποστεί ζημιά

Άξονας:
 – Εδράζεται σταθερά και σωστά στα ρουλεμάν.

 – Υπάρχουν τα δαχτυλίδια ασφάλισης.

 – Ελέγξτε για σπασίματα, ζημιές ή φθορά

 – Ελέγξτε ότι η κουρτίνα του ρολού είναι καλά συνδεδεμένη 
επάνω στον άξονα και ότι δεν υπάρχουν φθορές
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Διαστάσης της πόρτας: Πλάτος_______  x  Ύψος________ mm

ΑΝΑΦΟΡA ΣΥΝΤHΡΗΣΗΣ

Είδος παρέμβασης

Συνήθης

Έκτακτη

Τύπος πόρτας:_______________________________________

Αρ. σειράς

Κύκλοι πόρτας Ημερομηνία

Ον/μο τεχνικού:

Περιγραφή των εργασιών που έγιναν:

Εξαρτήματα που αντικαταστάθηκαν:

Σημειώσεις:

Ο τεχνικός  (ον/μο/υπογραφή) Ο πελάτης  (ον/μο/υπογραφή)

Διαστάσης της πόρτας: Πλάτος_______  x  Ύψος________ mm

ΑΝΑΦΟΡA ΣΥΝΤHΡΗΣΗΣ

Είδος παρέμβασης

Συνήθης

Έκτακτη

Τύπος πόρτας:_______________________________________

Αρ. σειράς

Κύκλοι πόρτας Ημερομηνία

Ον/μο τεχνικού:

Περιγραφή των εργασιών που έγιναν:

Εξαρτήματα που αντικαταστάθηκαν:

Σημειώσεις:

Ο τεχνικός  (ον/μο/υπογραφή) Ο πελάτης  (ον/μο/υπογραφή)
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Διαστάσης της πόρτας: Πλάτος_______  x  Ύψος________ mm
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Εξαρτήματα που αντικαταστάθηκαν:

Σημειώσεις:

Ο τεχνικός  (ον/μο/υπογραφή) Ο πελάτης  (ον/μο/υπογραφή)

Διαστάσης της πόρτας: Πλάτος_______  x  Ύψος________ mm

ΑΝΑΦΟΡA ΣΥΝΤHΡΗΣΗΣ

Είδος παρέμβασης

Συνήθης

Έκτακτη

Τύπος πόρτας:_______________________________________

Αρ. σειράς

Κύκλοι πόρτας Ημερομηνία

Ον/μο τεχνικού:

Περιγραφή των εργασιών που έγιναν:

Εξαρτήματα που αντικαταστάθηκαν:

Σημειώσεις:

Ο τεχνικός  (ον/μο/υπογραφή) Ο πελάτης  (ον/μο/υπογραφή)
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Διαστάσης της πόρτας: Πλάτος_______  x  Ύψος________ mm

ΑΝΑΦΟΡA ΣΥΝΤHΡΗΣΗΣ

Είδος παρέμβασης

Συνήθης

Έκτακτη

Τύπος πόρτας:_______________________________________

Αρ. σειράς

Κύκλοι πόρτας Ημερομηνία

Ον/μο τεχνικού:

Περιγραφή των εργασιών που έγιναν:

Εξαρτήματα που αντικαταστάθηκαν:

Σημειώσεις:

Ο τεχνικός  (ον/μο/υπογραφή) Ο πελάτης  (ον/μο/υπογραφή)

Διαστάσης της πόρτας: Πλάτος_______  x  Ύψος________ mm

ΑΝΑΦΟΡA ΣΥΝΤHΡΗΣΗΣ

Είδος παρέμβασης

Συνήθης

Έκτακτη

Τύπος πόρτας:_______________________________________

Αρ. σειράς

Κύκλοι πόρτας Ημερομηνία

Ον/μο τεχνικού:

Περιγραφή των εργασιών που έγιναν:

Εξαρτήματα που αντικαταστάθηκαν:

Σημειώσεις:

Ο τεχνικός  (ον/μο/υπογραφή) Ο πελάτης  (ον/μο/υπογραφή)
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Read carefully all information below!

Periodical Maintenance
Industrial sectional door is designed and manufactured and 
has specific performance defined in the DOP and CE label 
according to EU specifications and standards. 
According to the same standards, industrial door systems 
should be maintained and inspected regularly, from the first 
moment of use. This maintenance should be performed by 
the installer technician in the manner specified by the manu-
facturer.
Maintenance must be recorded in writing.
In addition the maintenance should be performed only by a 
specialist technician.

Operating Cycle, definition:
The operating cycle is defined as the movement of a full 
opening and a full closing of the door.

         WARNINGS
 – Brackets and other components which are attached to 
Torsion Springs and Cables are under extreme tension.

 – Tensioned springs carry a high tension; always be very ca-
reful, and make sure the tensioning bars are well maintai-
ned and use the right side of the bar.

Actuation by other persons
Actuating the door system while inspecting or performing
maintenance work can lead to injuries and damage.
 – When checking an Industrial Sectional door, always shut 
down electric power supply

 – Make sure that whenever checks, maintenance work and 
cleaning are being carried out, the door system cannot be 
actuated by other persons

 – Follow all the inspection and maintenance advice relating 
to accessories

Only inspect and maintain this door if you are qualified to
do so, i.e. are a competent person as defined in EN 12635.

Directly after installation (By Installer):
 – Lubricate bearings and the shaft of the rollers (advice: 
PTFE)

 – Lubricate pins of the hinges from intermediate- and side-
hinges (advice: PTFE)

 – Lubricate the bearing of the shaft (advice: PTFE)

 – Lubricate sealing rubbers (advice: Vaseline)

IMPORTANT
In case the door will be inactive for a long period, more than 
3 months, after the installation, must be scheduled inter-
ventions of conservative maintenance, with periodicity of 
3 months, in order to verify the integrity of the structural 
components and the safety and moving systems.

After 3 months (By Installer):
 – Check balancing system / Re-tensioning springs (relaxation 
springs)

 – Complete visual inspection

 – Check operator’s proper operation and release system 
according to the manufacturer's manual.

 – Check the drive system and all the safety equipment at the 
door. (be advised from manufacturer's manuals)

 – Check all wiring and electronics

Every 6 months (By User):
 – Check side seals, Top seal and Bottom Seal on damage or 
wear and tear

 – Clean  the tracks (advice: dry clean) 

 – Lubricate bearings and the shaft of the rollers on slide 
(advice: PTFE)

 – Lubricate pins of intermediate and side hinges (advice: 
PTFE spray)

 – Lubricate sealing rubbers (advice: vaseline)

 – Clean the panels (advice: shampoo for car cleaning with 
water), do not use aggressive detergents

 – Wax the panels (advice: car wax)

 – Remove dirt from the door and surroundings

 – When a photocell is mounted, its operation must be che-
cked (trigger with hand when door is closing; the door must 
stop and reverse).

 – In case you notice any failure or malfunction or strange 
noise please contact with experienced technician or the 
manufacturer

Every 12 months or every 7500 door cycles whatever co-
mes first for approximately 20 cycles/day (By Installer):
 – Check tracks/rails for stability, damage, wear.

 – Data label: Present & Undamaged

 – Check the cables and the end connections from the cable 
on damages or wear and tear

 – Check the cable connection points on bottom bracket or 
cable break device and cable drum

INDUSTRIAL SECTIONAL DOOR

EN
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Check the spring break devices in accordance with separate 
manual:
 – Check the position of the ratched wheel

 – Check the function of the catch

 – Check the bolt and screws connection of the Spring Brake 
Device

 – Check balancing system / Re-tensioning springs (relaxation 
springs)

Check the Cable Break Device in accordance with the separa-
te manual
 – Check the function of the Cable Break Device

 – Check position of the knife of the Cable Break Device

 – Check the position of the hinge pin

 – Check the fixations of the springs to the spring plugs 

 – Check the balance of the door and adjust if needed /check the 
manual operation.

 – Check the hinges on breaking or wear and tear

 – Check the Pulley system (if present) for damages or wear and 
tear

 – Check the rollers on damages or wear and tear and free moving 
space.

Check the suspension from the horizontal track to the ceiling
 – Check the suspension profiles on breaking or damages

 – Check the bolt and nut connection

 – Check side seals, Top seal and Bottom Seal on damage or wear 
and tear

 – Check the panels on damage, wear and tear

 – Lubricate torsion springs, bearings of rollers and bearing on the 
shaft

Electrical system, wiring, operator, electronics, etc:
 – Check the total drive system and all the safety equipment at the 
door. (be advised from manufacturer‘s manuals)

 – Check all wiring and electronics.

 – Find below indicative checks for the drive system, safety equip-
ment, wiring, electronics:

 – Control panel:

 – Housing undamaged

 – No moisture in the control

Wiring:
 – Conforms to standard

 – Leads undamaged

 – Cable fixings OK

Photocells
 – When a photocell is mounted, its operation must be che-
cked (trigger with hand when door is closing; the door must 
stop and reverse)

Closing safety edge device:
 – In perfect working order

 – Cable and housing undamaged

 – Setting of closing edge safety device STOP position meets 
the requirements

Radio control/receiver: 
 – In perfect working order

Every 24 months or every 15000 door cycles whatever 
comes first for approximately 20 cycles/day (By Ins-
taller):
 – Check the cables and the end connections from the cable 
on damages or wear and tear

 – Check the cable connection points on bottom bracket or 
cable break device and Cable drum

Check the spring break devices in accordance with sepa-
rate manual:
 – Check the position of the ratched wheel

 – Check the function of the catch

 – Check the bolt and screws connection of the Spring Brake 
Device

 – Check balancing system / Re-tensioning springs (relaxation 
springs)

Check the cable break device in accordance with the 
separate manual
 – Check the function of the Cable Break Device

 – Check position of the knife of the Cable Break Device

 – Check the position of the hinge pin 

 – Check or test the fixations of the springs to the spring 
plugs 

 – Check the balance of the door and adjust if needed / check 
the manual operation

 – Check the hinges on breaking and or wear and tear

 – Check the Pulley system (if present) for damages or wear 
and tear 

 – Check the rollers on damages or wear and tear and free-
moving space
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 – Check the drive system and all the safety equipment at the 
door (be advised from manufacturer‘s manuals)

 – Check all wiring and electronics

11 Check the suspension from the horizontal track to the
ceiling:
 – Check the suspension profiles on breaking or damages

 – Check the bolt and nut connection

 – Check side seals, Top seal and Bottom Seal on damage or 
wear and tear

 – Check the connection of the track set

 – Check and re-fix the bolts of the coupler 

 – Check the panels on damage, wear and tear 

 – Lubricate torsion springs, bearings of rollers, running parts 
of the track and bearing on the shaft

Electrical system, wiring, operator, electronics, etc:
 – Check the total drive system and all the safety equipment 
at the door. (be advised from manufacturer‘s manuals)

 – Check all wiring and electronics.

 – Find below indicative checks for the drive system, safety 
equipment, wiring, electronics:

 – Control panel:

 – Housing undamaged

 – No moisture in the control

Wiring:
 – Conforms to standard

 – Leads undamaged

 – Cable fixings OK

Photocells
 – When a photocell is mounted, its operation must be che-
cked (trigger with hand when door is closing; the door must 
stop and reverse)

Closing safety edge device:
 – In perfect working order

 – Cable and housing undamaged

 – Setting of closing edge safety device STOP position meets 
the requirements

Radio control/receiver: 
 – In perfect working order
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The maintenance of an industrial sectional door without 
springs is the same as with springs but ignore the steps 
with the maintenance and the checks related to the springs 
because in this type of door do not exist.

Full maintenance should be done every 6 months or eve-
ry 7500 cycles and 15.000 cycles, whichever comes first 
respectively.
That is, every 6 months the maintenance of 12 months and 
24 months respectively will be performed.
 – 1st SEMESTER: maintenance according to the 12-month 
plan or every 7.500 cycles respectively, whichever comes 
first

 – 2nd SEMESTER: maintenance according to the 24-month 
plan or every 15.000 cycles respectively, whichever comes 
first

And so on…

Additionally every 6 months

Operator brake test
Operate the door in closing move direction.
At a height of 1000mm and 500mm STOP the door by taking 
off your hand from the button.
The results must be as following:
 – H-500mm: stopping distance after release of the actuator 
must be less than 50mm

 – H-1000mm: stopping distance after release of the actuator 
must be less than 100mm

In case the results of the check/test are not satisfied, consult 
the manufacturer / supplier.

Safety brake: 
 – Check for good condition and any damage or wear.

Screw-on fixing brackets:
 – Complete without damage or wear

 – Not bent up

 – No slotted holes present

Hand chain:
 – Easy to move

 – Fixing material complete

Operator (be advised of manufacturer‘s manual):
 – No unusual sounds when running

 – No oil leaks

 – Fixing material complete

Shaft:
 – Firmly seated on the bearing

 – Locking rings present

 – Check on breaking or wear and tear

 – Check for perfect hanging of the curtain on shaft, without 
damage or wear

INDUSTRIAL FAST SECTIONAL DOOR 
(without springs)
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Door dimensions: Width_______  x  Height________ mm

MAINTENANCE REPORT

Type of intervention

Ordinary:

Extrardinary:

Door type:_______________________________________

Door S/N:

Door cycles: Date

Operator/ technician (full name):

Description of maintenance works performed:

Components replaced:

Notes:

Operator/ technician (name/ signature) Customer (name/ signature)

Door dimensions: Width_______  x  Height________ mm

MAINTENANCE REPORT

Type of intervention

Ordinary:

Extrardinary:

Door type:_______________________________________

Door S/N:

Door cycles: Date

Operator/ technician (full name):

Description of maintenance works performed:

Components replaced:

Notes:

Operator/ technician (name/ signature) Customer (name/ signature)
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Door dimensions: Width_______  x  Height________ mm

MAINTENANCE REPORT

Type of intervention
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Extrardinary:

Door type:_______________________________________

Door S/N:

Door cycles: Date
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Operator/ technician (name/ signature) Customer (name/ signature)

Door dimensions: Width_______  x  Height________ mm

MAINTENANCE REPORT

Type of intervention

Ordinary:

Extrardinary:

Door type:_______________________________________

Door S/N:

Door cycles: Date

Operator/ technician (full name):

Description of maintenance works performed:

Components replaced:

Notes:

Operator/ technician (name/ signature) Customer (name/ signature)
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Door dimensions: Width_______  x  Height________ mm

MAINTENANCE REPORT

Type of intervention

Ordinary:

Extrardinary:

Door type:_______________________________________

Door S/N:

Door cycles: Date

Operator/ technician (full name):

Description of maintenance works performed:

Components replaced:

Notes:

Operator/ technician (name/ signature) Customer (name/ signature)

Door dimensions: Width_______  x  Height________ mm

MAINTENANCE REPORT

Type of intervention

Ordinary:

Extrardinary:

Door type:_______________________________________

Door S/N:

Door cycles: Date

Operator/ technician (full name):

Description of maintenance works performed:

Components replaced:

Notes:

Operator/ technician (name/ signature) Customer (name/ signature)
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