
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
MAINTENANCE

ΓΙΑ ΡΟΛΟ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ - ΟΙΚΙΑΚΟ
FOR ROLLING SHUTTERS WITH SPRINGS - RESIDENTIAL

2021

GR EN



2

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις παρακάτω πληροφορίες!

Περιοδική Συντήρηση
Το Ρολό ελατηρίων 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 ρολά 
ελατηρίων 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.

           ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ!
Ενεργοποίηση από άλλα άτομα
 – Οι τιράντες και άλλα εξαρτήματα που είναι προσαρτημένα 
στα ελατήρια είναι υπό εξαιρετικά υψηλή ένταση.

 – Τα ελατήρια φέρουν υψηλή ένταση, να είστε πάντα πολύ 
προσεκτικοί και βεβαιωθείτε ότι κάνετε ασφαλή χρήση των 
ράβδων κουρδίσματος όταν χρειαστεί.

Η ενεργοποίηση του συστήματος πόρτας κατά την επιθεώρηση 
ή την εκτέλεση εργασιών συντήρησης μπορεί να οδηγήσει σε 
τραυματισμούς και ζημιές.
 – Κατά τον έλεγχο και εργασίες συντήρησης του Ρολού 
ελατηρίων, 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. 

Κάθε 6 μήνες (από τον χρήστη):
 – Ελέγξτε τα λάστιχα των καναλιών/οδηγών και το κάτω 
λάστιχο για ζημιές ή φθορά.

 – Καθαρίστε τα κανάλια/οδηγούς από τυχόν ξένα σώματα, 
μέσα τους, που τυχόν εμποδίζουν την ροή της κουρτίνας του 
ρολού

 – Οπτικός έλεγχος (εσωτερική πλευρά) για  τυχόν «γλύστριμα» 
φύλλων/προφίλ της κουρτίνας προς τα δεξιά/αριστερά.

 – Οπτικός έλεγχος ότι τα προφίλ του ρολού είναι σε οριζόντια 
θέση.

 – Λιπάνετε ελαφρώς τα λάστιχα των καναλιών (με βαζελίνη), 
μόνο στην επιφάνεια επαφής με τα προφίλ.

 – Καθαρίστε τα προφίλ αφαιρώντας προσεκτικά σκόνες και 
ξένα σώματα (συμβουλή: χρήση 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.

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

Κάθε 6 μήνες ή κάθε 750 κύκλους πόρτας, ότι έρθει 
πρώτο για περίπου 5 κύκλους/ημέρα (από τον χρήστη):
Οδηγοί (Κανάλια):
 – Δεν έχουν παραμορφωθεί.

 – Δεν έχουν υποστεί ζημιά.

 – Στερεωμένοι σταθερά στη δομή του κτιρίου.

 – Η ροπή σύσφιξης των συνδέσμων είναι επαρκής

 – Έλεγχος εσωτερικά των καναλιών/οδηγών ώστε να μην 
προεξέχουν βίδες στήριξης.

Λάστιχα οδηγών:
 – Δεν έχουν παραμορφωθεί.

 – Δεν έχουν υποστεί ζημιά.

Ετικέτα δεδομένων: 
 – Υπάρχει και είναι στη θέση της.

Κουρτίνα Ρολού:
 – Δεν υπάρχει ζημιά από σύγκρουση

 – Δεν υπάρχει αυξημένη επιφανειακή φθορά ή σημάδια πίεσης

 – Δεν έχει υποστεί ζημιά.

 – Δεν υπάρχει ασυνήθιστη ρύπανση (σκόνη, άμμος, χημικά)

 – Η κουρτίνα του ρολού κινείται ομαλά στους οδηγούς.

 – Παρατηρείστε αν η κουρτίνα του ρολού δηλ τα προφίλ δεν 
είναι οριζόντια, για την πιθανότητα σπασμένου ελατηρίου

Τερματικά πλαστικά φύλλων ρολού:
 – Υπάρχουν και δεν έχουν υποστεί ζημιά.

 – Στερεωμένα σταθερά στη θέση τους.

 – Το υλικό στερέωσης δεν έχει υποστεί ζημιά

Αγκύρια:
 – Υπάρχουν, είναι πλήρη & δεν έχουν υποστεί ζημιά.

 – Δεν ακουμπάει το ένα με το άλλο όταν η κουρτίνα είναι 
τυλιγμένη στον άξονα.

Βίδες βάσεων στήριξης:
 – Υπάρχουν και δεν έχουν υποστεί ζημιά.

 – Δεν είναι λυγισμένες.

 – Δεν υπάρχουν φθορές στις οπές των.
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Τερματικό προφίλ αλουμινίου:
 – Δεν έχει υποστεί ζημιά.

 – Το χερούλι είναι άθικτο και σταθερά τοποθετημένο.

Λάστιχο τερματικού προφίλ αλουμινίου:
 – Δεν έχει υποστεί ζημιά.

Άξονας:
 – Εδράζεται σταθερά και σωστά στις βάσεις (χούφτες).

 – Υπάρχουν οι βίδες και είναι σφιγμένες καλά.

 – Κουτιά ελατηρίων και ελατήρια είναι στη θέση τους και 
λειτουργούν

 – Η κουρτίνα ρολού είναι σωστά συνδεδεμένη με τα κουτιά 
ελατηρίων (ΠΡΟΣΟΧΗ: τα ελατήρια είναι δυναμικά 
φορτισμένα)

Ηλεκτρικό σύστημα, καλωδιώσεις, κινητήρας, ηλεκτρονικά, 
κλπ:
 – Δεν υπάρχουν ασυνήθιστοι ήχοι κατά την λειτουργία

 – Λιπάνετε το γρανάζι

 – Το υλικό στερέωσης είναι εντάξει  και δεν έχει υποστεί ζημιά

 – Η ντίζα της απασφάλισης φρένου οδηγείται σωστά χωρίς 
έντονες γωνίες.

 – Δοκιμάστε και επιβεβαιώστε την σωστή λειτουργία της 
απασφάλισης από την ντίζα

 – 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 .

 – Στην θέση ΚΛΕΙΣΤΟ τέλος κίνησης, όχι περισσότερα από 3 - 
4 προφίλ θα «ενώνονται» μεταξύ τους

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:
 – Είναι σε τέλεια λειτουργική κατάσταση

 – Καλώδια και περίβλημα και κυτία, δεν έχουν υποστεί ζημιά

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

Δέκτης:
 – Σε τέλεια λειτουργική κατάσταση
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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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EN

Read carefully all information below!

Periodical Maintenance
Residential Rolling Shutter door is designed and manufactu-
red 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.

         WARNING!
Actuation by other persons
 – The straps and other accessories attached on the springs 
are under extremely high tension.

 – The springs are in high tension, always be very careful and 
make sure you use the tuning rods safely when needed.

Actuating the door system while inspecting or performing
maintenance work can lead to injuries and damage.
 – When checking an Industrial Roll, 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.

Every 6 months (by user):
 – Check side guide’s seals and Bottom Seal on damage or 
wear and tear

 – Clean the tracks / guides of any obstacles, inside them, 
that may obstruct the slide of the roller curtain.

 – Visual check for any „slip“ of curtain slats to the right / left 
side

 – Visual inspection that the roll profiles are in a horizontal 
position.

 – Lubricate guide’s rubbers, only on surface which is in touch 
with profiles (advice: vaseline)

 – Clean the profiles by carefully removing dust and foreign 
matter (tip: use shampoo for car cleaning with water), do

not use strong detergents.
 – Wax the roll curtain (advice: car wax)

 – Remove dirt from the door and surroundings

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

Every 6 months or every 750 door cycles whatever co-
mes first or for approximately 5 cycles/day (by user):
Side guides:
 – No deformation

 – Undamaged

 – Firmly seated on the building structure

 – The tightening torque of the joints is sufficient

 – Check inside the channels in order to ensure that the 
mounting screws do not protrude

Slide profiles/rubbers:
 – No deformation

 – Undamaged

Data label:
 – Present &  Undamaged

Door curtain:
 – No collision damage

 – No increased abrasive wear or pressure marks

 – Undamaged

 – No unusual soiling (dust, sand, chemicals)

 – Curtain runs smoothly into the side guides

 – Observe if the roller curtain, ie the profiles they are not 
horizontally, for the possibility of a broken spring

End pieces:
 – Complete & Undamaged

 – Firmly seated on the profiles

 – Fixing material undamaged

Wind lock:
 – Complete

 – Do not touch each other when door curtain rolls up

Screw-on fixing brackets:
 – Complete

 – Not bent up

 – No slotted holes present

 – Bottom profile:

 – Undamaged

 – Grip handle is undamaged and firmly fitted

Bottom seal:
 – Undamaged

ROLLING SHUTTER WITH SPRINGS 
- RESIDENTIAL
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Shaft:
 – Firmly seated on side shaft supports

 – Bolts and nuts in position and tighten correct Spring boxes 
and springs are in correct position and work properly

 – The roller curtain is properly connected to the spring boxes 
(ATTENTION: springs are in high tension)

Electrical system, wiring, operator, electronics, etc:
 – No unusual sounds when running

 – Lubricate operator’s gear

 – Fixing material complete 

 – The brake release cable is driven correctly without sharp 
corners.

 – Test and confirm the correct operation of the cable release

 – 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

 – At the CLOSE end-of-travel position no more than 3 - 4 
profiles will travel into one another

Wiring:
 – Conforms to standard

 – Leads undamaged

 – Cable fixings OK

Photocells
 – When a photo eye 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:
 – In perfect working order
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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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