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1  I  ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 - Η μη τήρηση των πληροφοριών που 
περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να 
οδηγήσει σε προσωπικό τραυματισμό ή ζημιά 
στον εξοπλισμό.

 - Αυτές οι προειδοποιήσεις αποτελούν 
αναπόσπαστο και ουσιαστικό μέρος του 
προϊόντος και πρέπει να παραδίδονται στον 
χρήστη.

 - Διαβάστε τα προσεκτικά καθώς παριέχονται 
σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την 
ασφαλή εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση.

 - Είναι απαραίτητο να τηρήσετε αυτές τις 
οδηγίες και να τις διαβιβάσετε σε τυχόν 
διαδόχους της χρήσης του συστήματος.

 - Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο 
για τη χρήση για την οποία έχει σχεδιαστεί 
ρητά.

 - Οποιαδήποτε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται 
ακατάλληλη και επομένως επικίνδυνη. Ο 
κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά που 
προκαλείται από ακατάλληλη, εσφαλμένη ή 
παράλογη χρήση.

 - Αποφύγετε την εργασία κοντά σε μεντεσέδες ή 
κινούμενα μηχανικά μέρη.

 - Μην εισέρχεστε στο πεδίο λειτουργίας της 
μηχανοκίνητης πόρτας ή πύλης ενώ βρίσκεται 
σε κίνηση.

 - Μην προβάλλετε αντίσταση στην κίνηση 
της μηχανοκίνητης πόρτας ή της πύλης, 
καθώς μπορεί να προκληθούν επικίνδυνες 
καταστάσεις.

 - Απαγορεύεται η παραβίαση των 
διαμορφωμένων ρυθμίσεων.

 - Η μηχανοκίνητη πόρτα ή πύλη μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από παιδιά όχι κάτω των 8 
ετών και από άτομα με μειωμένη ικανότητα 
σωματικά, αισθητηριακά ή διανοητικά ή χωρίς 
εμπειρία ή τις απαραίτητες γνώσεις, εφόσον 
βρίσκονται υπό επιτήρηση ή αφού έχουν λάβει 
οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής 
και την κατανόηση των εγγενών κινδύνων της.

 - Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να 
βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή ή 
δεν σταματούν εντός του πεδίου λειτουργίας 
της μηχανοκίνητης πόρτας ή της πύλης.

 - Κρατήστε τα τηλεχειριστήρια και/ή 
οποιαδήποτε άλλη συσκευή ελέγχου μακριά 
από παιδιά, για να αποτρέψετε την ακούσια 
ενεργοποίηση της μηχανοκίνητης πόρτας ή 
πύλης.

 - Κρατήστε τα πόδια σας μακριά από το κάτω 
μέρος της μηχανοκίνητης πόρτας ή της πύλης 
κατά την κίνησή τους.

 - Χρησιμοποιήστε τα τηλεχειριστήρια μόνο όταν 
είναι ορατή η μηχανοκίνητη πόρτα ή η πύλη.

 - Βεβαιωθείτε ότι ένας εξουσιοδοτημένος 
τεχνικός εγκατάστασης πραγματοποιεί 
περιοδικά συντήρηση στη μηχανοκίνητη πόρτα 
ή την πύλη (από 3 έως 12 μήνες).

 - Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας 
του προϊόντος, αποσυνδέστε το διακόπτη 
ρεύματος, ξεκλειδώστε τον μηχανισμό 
ασφάλισης, ανοίξτε χειροκίνητα τη 
μηχανοκίνητη πόρτα ή την πύλη, αποφύγετε 
οποιαδήποτε προσπάθεια επισκευής ή άμεσης 
επέμβασης και επικοινωνήστε μόνο με 
εξειδικευμένο προσωπικό.

 - Διακόψτε αμέσως τη χρήση του αυτοματισμού 
εάν παρουσιαστούν ανωμαλίες και 
απευθυνθείτε για βοήθεια.

 - Εάν έχετε αμφιβολίες για τη λειτουργία της 
μηχανοκίνητης πόρτας ή της πόρτας σας, 
επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό 
εγκατάστασης.

 - Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω μπορεί να 
δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις.
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2  I  ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Το παρακάτω σχήμα αντιπροσωπεύει μια τυπική εγκατάσταση, η οποία υποδεικνύει τους πιθανούς 
κινδύνους που προκύπτουν από τη μηχανοκίνηση μιας συρόμενης πόρτας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΕΛΕΥΣΗ
Προσοχή στην κίνηση της πόρτας ή της πύλης.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΝΘΛΙΨΗΣ ΧΕΡΙΩΝ
Προσοχή! Κίνδυνος σύνθλιψης των χεριών λόγω κινούμενων επιφανειών ή μηχανικών μερών.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΝΘΛΙΨΗΣ ΠΟΔΙΩΝ
Προσοχή! Κίνδυνος σύνθλιψης των ποδιών λόγω κινούμενων επιφανειών ή μηχανικών μερών.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Μην εισέρχεστε στο πεδίο λειτουργίας της μηχανοκίνητης πόρτας ή της πύλης.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
Προσοχή! Κίνδυνος ηλεκτρικής τάσης.
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3  I  ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, οι 
ακόλουθες ευθύνες βαρύνουν τον ιδιοκτήτη ή 
χρήστη του συστήματος.

Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του 
συστήματος και η σωστή λειτουργία του, είναι 
απαραίτητο να ακολουθείτε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή πραγματοποιώντας περιοδική 
συντήρηση της αυτόματης πόρτας ή πύλης από 
εξειδικευμένο προσωπικό.

Ο αυτοματισμός πρέπει να λειτουργεί υπό τις 
συνθήκες που επαληθεύονται κατά τη δοκιμή 
λειτουργίας που εκτελείται από τον εγκαταστάτη 
παρουσία του τελικού χρήστη.

Απαγορεύεται η παραβίαση των ρυθμίσεων.

Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας της 
αυτόματης πύλης, αποσυνδέστε την παροχή 
ρεύματος, αποφεύγοντας κάθε προσπάθεια 
επισκευής ή άμεσης επέμβασης και επικοινωνήστε 
με το εξειδικευμένο προσωπικό.

Διακόψτε αμέσως τη χρήση του αυτοματισμού 
εάν παρουσιαστούν ανωμαλίες και απευθυνθείτε 
για βοήθεια.. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω 
μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις.

4  I  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, οι 
ακόλουθες ευθύνες βαρύνουν τον ιδιοκτήτη ή 
χρήστη του συστήματος.

Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του 
συστήματος και η σωστή λειτουργία του, είναι 
απαραίτητο να ακολουθείτε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή πραγματοποιώντας περιοδική 
συντήρηση της αυτόματης πόρτας ή πύλης από 
εξειδικευμένο προσωπικό.

Ο αυτοματισμός πρέπει να λειτουργεί υπό τις 
συνθήκες που επαληθεύονται κατά τη δοκιμή 
λειτουργίας που εκτελείται από τον εγκαταστάτη 
παρουσία του τελικού χρήστη.

Απαγορεύεται η παραβίαση των ρυθμίσεων..

Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας της 
αυτόματης πύλης, αποσυνδέστε την παροχή 
ρεύματος, αποφεύγοντας κάθε προσπάθεια 

επισκευής ή άμεσης επέμβασης και επικοινωνήστε 
με το εξειδικευμένο προσωπικό.

Διακόψτε αμέσως τη χρήση του αυτοματισμού 
εάν παρουσιαστούν ανωμαλίες και απευθυνθείτε 
για βοήθεια.. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω 
μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις.

Περιοδική συντήρηση από τον χρήστη
 - Καθαρίστε το γυαλί των φωτοκυττάρων με 
ένα μαλακό πανί ελαφρώς βρεγμένο με νερό. 
Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή άλλες χημικές 
ουσίες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
ζημιά στις συσκευές.

 - Καθαρίστε τους οδηγούς ολίσθησης από 
φύλλα ή πέτρες που θα μπορούσαν να 
εμποδίσουν τον αυτοματισμό.

 - Καθαρίστε από οποιαδήποτε βλάστηση το 
πεδίο λειτουργίας των φωτοκυττάρων ή από 
οτιδήποτε θα μπορούσε να εμποδίσει τον 
αυτοματισμό.

 - Απαγορεύεται η απευθείας χρήση νερού.

Περιοδική συντήρηση από τον εγκαταστάτη
 - Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος και 
απασφαλίστε την πόρτα.

 - Ελέγξτε την κατάσταση φθοράς όλων των 
υλικών. Ειδικότερα, ελέγξτε την κατάσταση 
διάβρωσης ή οξείδωσης των δομικών μερών.

 - Αντικαταστήστε εξαρτήματα που δεν παρέχουν 
επαρκείς εγγυήσεις.

 - Ελέγξτε τις βίδες στερέωσης και το σωστό 
σφίξιμο τους.

 - Καθαρίστε τους συρόμενους οδηγούς, 
την κρεμαριέρα και το γρανάζι του 
ηλεκτρομειωτήρα.

 - Λιπάνετε ελαφρά τη σχάρα και το γρανάζι του 
ηλεκτρομειωτήρα. Ελέγξτε με μη αυτόματο 
τρόπο ότι η πύλη ολισθαίνει ομαλά και χωρίς 
τριβές.

 - Ασφαλίστε την πόρτα και ανοίξτε ξανά το 
δίκτυο.

 - Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία όλων των 
διακοπτών ελέγχου, ασφάλειας και ορίου.

 - Ελέγξτε τις ρυθμίσεις δύναμης.
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5  I  ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Προειδοποίηση: για να απασφαλίσετε και να 
ασφαλίσετε ξανά τον αυτοματισμό, αποσυνδέστε 
την παροχή ρεύματος και τις μπαταρίες (εάν 
υπάρχουν).

Απασφάλιση

Περιστρέψτε το κάλυμμα της κλειδαριάς (αναφ. 
1), τοποθετήστε το παρεχόμενο κλειδί, γυρίστε το 
κατά 90° δεξιόστροφα (αναφ. 2), τραβήξτε πρώτα 
με το κλειδί και μετά με το μοχλό μέχρι να ανοίξει 
τελείως η πόρτα (αναφ. 3) .

Μετακινήστε την πύλη χειροκίνητα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι οδηγίες απασφάλισης αφορούν την 
πλειοψηφία των κινητήρων για συρόμενες 
πόρτες. Ειδικότερες οδηγίες παρέχονται απο 
την κατασκευάστρια εταιρεία του κάθε κινητήρα 
ξεχωριστά, τις οποίες θα πρέπει οποσδήποτε να 
διαβάσετε!

Ασφάλιση

Προειδοποίηση: χειριστείτε το μοχλό 

απελευθέρωσης με προσοχή καθώς είναι δυνητικά 
επικίνδυνο για τα δάχτυλα. Κλείστε το μοχλό 
απελευθέρωσης. Εισαγάγετε το παρεχόμενο κλειδί 
και γυρίστε το κατά 90 ° δεξιόστροφα.

Όταν ο μοχλός απελευθέρωσης επανέλθει στη 
θέση του, γυρίστε το κλειδί αριστερόστροφα, 
αφαιρέστε το και κλείστε το κάλυμμα της 
κλειδαριάς. Συνδέστε ξανά το τροφοδοτικό και τις 
μπαταρίες (εάν υπάρχουν).

6  I  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Τα προϊόντα BIOROL SA αποτελούνται από 
ηλεκτρονικά εξαρτήματα και μπορούν επίσης να 
εξοπλιστούν με μπαταρίες που περιέχουν υλικά 
που είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον.

Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος πριν 
αφαιρέσετε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και την 
μπαταρία.

Πρέπει να τηρούνται οι τοπικοί κανονισμοί για 
την απόρριψη των απορριπτόμενων προϊόντων 
και των συσκευασιών. Η σωστή απόρριψη 
του προϊόντος βοηθά στην πρόληψη πιθανών 
αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την 
ανθρώπινη υγεία.

Για τη σωστή απόρριψη ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μπαταριών και 
συσσωρευτών, ο ιδιοκτήτης ή χρήστης του 
συστήματος πρέπει να παραδώσει το προϊόν στα 
κατάλληλα «ξεχωριστά κέντρα συλλογής» που 
έχουν δημιουργηθεί από τις δημοτικές διοικήσεις.
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7  I  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα Πιθανή αιτία Επίλυση

Η πύλη δεν ανοίγει και 
δεν κλείνει

Λείπει η τροφοδοσία Ελέγξτε την παρουσία του δικτύου

Ο ηλεκτρομειωτήρας είναι 
απασφαλισμένος

Ασφαλίστε τον ηλεκτρομειωτήρα. 
Δείτε οδηγίες απασφάλισης.

Το τηλεχειρηστήριο έχει χαμηλή 
μπαταρία

Αντικαταστήστε τις μπαταρίες

Το τηλεχειρηστήριο είναι χαλασμένο Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση

Το κουμπί STOP είναι μπλοκαρισμένο 
ή σπασμένο

Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση

Το κουμπί ανοίγματος/κλεισίματος 
ή ο επιλογέας κλειδιού έχει 
μπλοκαριστεί

Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση

Η πύλη ανοίγει αλλά 
δεν κλείνει

Εμπόδιο ανιχνεύθηκε από 
φωτοκύτταρα

Ελέγξτε τον καθαρισμό και τη σωστή 
λειτουργία των φωτοκυττάρων

Δυσλειτουργία του άκρου ασφαλείας Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση

Η πύλη κλείνει αλλά δεν 
ανοίγει

Δυσλειτουργία του άκρου ασφαλείας Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση

Δε λειτουργεί ο φάρος Καμένος φάρος Αντικαταστήστε το φάρο
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ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Επωνυμία

Διεύθυνση

Ταχ. Κώδικας Πόλη Νομός

Τηλέφωνο Ε-mail

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ
Όνομα Επίθετο

Τηλέφωνο/Κινητό Ε-mail

ΠΕΛΑΤΗΣ
Όνομα Επίθετο

Διεύθυνση

Ταχ. Κώδικας Πόλη Περιοχή

Τηλέφωνο Ε-mail

ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

(  ) Οικιακός     (  ) Συγκρότημα κτιρίων     (  ) Βιομηχανικός     (  ) Εμπορικός     (  ) Parking

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Υλικό: 
(  ) ξύλο    (  ) xυτοσίδηρος    (  ) σίδερο    (  ) χάλυβας     
(  ) άλλο______________________________

Φύλλο πόρτας: 

(  ) τυφλό     (  ) με κάγκελο

Διαστάσεις (ΠχΥ) 
 
____________________________________

Βάρος (kg)

_______________________________________

Δομή

(  ) με ράγα     (  ) αυτοστηριζόμενη

Αριθμός τροχών / διάμετρος Ø (εάν είναι διακριτή)

(  )2    (  )3    (  )4            Ø______________________

8  I  ΣΤΟΙΧΕΙA ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



10

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

BENINCA
CORE 6B 
CP.BULL 8M 
CP.MATRIX 
THINK 
THINKY 
CP.424SW 
CP.BISON OTI 
CP.BISON OTIL 

V2
CITY 9
FLEXY2
PD13
PD20 
FLEXY2 
PD13 

ΑΛΛΟ

TORQ500-D  

TORQ800-A 

FORTECO 2500-I 

BULL 5M 

BULL 8M 

BULL 10M 

BULL 20M 

BULL 20T 

BULL 424SW BISSON25 OTI 

BISSON35 OTI 

BISSON35 OTIL 

BISSON45 OTI 

ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ - ΦΩΤΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

MR2  WALLY2  ONE.2WB        ΑΛΛΟ         _______________
WALLY1  WALLY4

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

PHOX2 (*) ____ MATCH ____  TO.GO 2VA ____  TO.GO 2WV ____
PHOX4 (*) ____ ΚΩΔΙΚΟΣ (*) ____ TO.GO 4VA ____  TO.GO 4WV ____

V2 RIF50  ____
V2 DFN  ____
V2 SENSIVA XS ____
V2 SENSIVA WL ____
V2 SENSIVA PLUS ____

ΑΛΛΟ
_____________________

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

PUPILLA R / T / S ____

FERPORT NO TOUCH ____

FAST 170 ____
FAST 210 ____
FAST 280 ____

ΑΛΛΗ
_____________________

ELSAMEC RAINDROP
BENINCA IPB N.O.
NORTON KEY SELECTOR 

V2 KIBO-R 
BENINCA BE.CODE 
BENINCA BE.PLAY/BE.REC 
BENINCA BE.TOUCH

LAMPY LED 24-230V 
LUMOS-M 24-230V

V2 ANS RG58
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Εισαγάγετε τα δεδομένα της πινακίδας κινητήρα στον παρακάτω πίνακα. 

Ημερομηνία εγκατάστασης

______________________________________________________________________________________________

Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης που παραδόθηκε: (τόπος και ημερομηνία)

______________________________________________________________________________________________

Υπογραφή εγκαταστάτη

________________________________________

Υπογραφή πελάτη

________________________________________

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ / ΠΙΝΑΚΑ
Εισάγετε τα στοιχεία των ετικετών που βρίσκονται στον κινητήρα / πίνακα

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΑΡΤΙΔΑ ΙΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Σημειώσεις:

1 2

43

5
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Δεδομένα εγκαταστάτη

Περιγραφή προϊόντος:

________________________________________

________________________________________

B.code:

________________________________________

ΠΕΛΑΤΗΣ
Όνομα Επίθετο

Διεύθυνση

ΤΚ Πόλη Νομός

Τηλέφωνο E-mail
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Πληρότητα και ακεραιότητα του προϊόντος

Ακεραιότητα εγγενούς ασφάλειας

Χωρίς ορατά ελαττώματα

ΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Σωστή συναρμολόγηση εξαρτημάτων

Επικόλληση σήμανσης (πινακίδα)

Μηχανική Ασφάλεια

Προειδοποιήσεις ηλεκτρικού κινδύνου

Προειδοποιήσεις μηχανικού κινδύνου

Αναφορές υπολειπόμενου κινδύνου

ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κινήσεις ανοίγματος και κλεισίματος στο κενό

Συσκευές εκκίνησης και διακοπής λειτουργίας

Συσκευές έκτακτης ανάγκης

Συσκευές ασφαλείας

Προσαρμογές και ρυθμίσεις

ΕΛΕΓΧΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αντιστοίχιση απόδοσης

Περιορισμένος και αποδεκτός θόρυβος λειτουργίας

Απουσία επικίνδυνων εκπομπών

Απουσία ζημιάς και παραμόρφωσης μετά τις δοκιμές

ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
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ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Σημειώσεις:

• Η επιτυχής εκτέλεση των δοκιμών δοκιμών που περιγράφονται παραπάνω συνιστά την 
καταλληλότητα για χρήση του προϊόντος, καθώς και την επίσημη οριστική παράδοση του ίδιου 
του προϊόντος, στον τόπο εγκατάστασης και χρήσης του.

• Η πινακίδα CE που εφαρμόζεται στη μηχανοκίνητη πόρτα ή πύλη πρέπει να είναι παρόμοια με 
αυτή που υποδεικνύεται παρακάτω.

• Ο τεχνικός εγκατάστασης επιβεβαιώνει πλήρως τις μετρήσεις και τις λεπτομέρειες όλων των 
λειτουργικών ελέγχων και δοκιμών που αναφέρονται παραπάνω.

• Ο Πελάτης, υπογράφοντας την παρούσα έκθεση:

• Επιβεβαιώνει την καταλληλότητα και τη λειτουργικότητα του προϊόντος στα συγκεκριμένα 
αιτήματά του, καθώς και την αποδοχή του.

• Δηλώνει ότι λαμβάνει τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης αυτού του προϊόντος, να τις 
διαβάσει και να τις διαθέσει σε όλους όσους θα εξουσιοδοτηθούν να τις χρησιμοποιούν. 
Δηλώνει επίσης ότι έχει λάβει όλες τις κανονιστικές πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω 
χρήση.

• Αναλαμβάνει να επιβάλει τη σωστή χρήση του προϊόντος και να διατηρήσει το σωστό επίπεδο 
καλής λειτουργίας και συντήρησης, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης.

• Δηλώνει ότι λαμβάνει τη Δήλωση Συμμόρφωσης CE (συμμορφώνεται με το Παράρτημα ΙΙΑ 
της Οδηγίας 2006/42 / ΕΚ).
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Τόπος και Διεύθυνση 

______________________________________________________________________________________________

Υπογραφή εγκαταστάτη

________________________________________

Υπογραφή πελάτη

________________________________________

(*) ΓΡΑΨΤΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΤΙΚΕΤΑ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ

...................................................................................................

...................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

Δεδομένα εγκαταστάτη

Περιγραφή προϊόντος:

________________________________________

________________________________________

B.code:

________________________________________

ΠΕΛΑΤΗΣ
Όνομα Επίθετο

Διεύθυνση

ΤΚ Πόλη Νομός

Τηλέφωνο E-mail
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ΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

Πληρότητα και ακεραιότητα του προϊόντος

Ακεραιότητα εγγενούς ασφάλειας

Χωρίς ορατά ελαττώματα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Σωστή συναρμολόγηση εξαρτημάτων

Επικόλληση σήμανσης (πινακίδα)

Μηχανική Ασφάλεια

Προειδοποιήσεις ηλεκτρικού κινδύνου

Προειδοποιήσεις μηχανικού κινδύνου

Αναφορές υπολειπόμενου κινδύνου

ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κινήσεις ανοίγματος και κλεισίματος στο κενό

Συσκευές εκκίνησης και διακοπής λειτουργίας

Συσκευές έκτακτης ανάγκης

Συσκευές ασφαλείας

Προσαρμογές και ρυθμίσεις

ΕΛΕΓΧΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αντιστοίχιση απόδοσης

Περιορισμένος και αποδεκτός θόρυβος λειτουργίας

Απουσία επικίνδυνων εκπομπών

Απουσία ζημιάς και παραμόρφωσης μετά τις δοκιμές

ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
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Σημειώσεις:

• Η επιτυχής εκτέλεση των δοκιμών δοκιμών που περιγράφονται παραπάνω συνιστά την 
καταλληλότητα για χρήση του προϊόντος, καθώς και την επίσημη οριστική παράδοση του ίδιου 
του προϊόντος, στον τόπο εγκατάστασης και χρήσης του.

• Η πινακίδα CE που εφαρμόζεται στη μηχανοκίνητη πόρτα ή πύλη πρέπει να είναι παρόμοια με 
αυτή που υποδεικνύεται παρακάτω.

• Ο τεχνικός εγκατάστασης επιβεβαιώνει πλήρως τις μετρήσεις και τις λεπτομέρειες όλων των 
λειτουργικών ελέγχων και δοκιμών που αναφέρονται παραπάνω.

• Ο Πελάτης, υπογράφοντας την παρούσα έκθεση:

• Επιβεβαιώνει την καταλληλότητα και τη λειτουργικότητα του προϊόντος στα συγκεκριμένα 
αιτήματά του, καθώς και την αποδοχή του.

• Δηλώνει ότι λαμβάνει τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης αυτού του προϊόντος, να τις 
διαβάσει και να τις διαθέσει σε όλους όσους θα εξουσιοδοτηθούν να τις χρησιμοποιούν. 
Δηλώνει επίσης ότι έχει λάβει όλες τις κανονιστικές πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω 
χρήση.

• Αναλαμβάνει να επιβάλει τη σωστή χρήση του προϊόντος και να διατηρήσει το σωστό επίπεδο 
καλής λειτουργίας και συντήρησης, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης.

• Δηλώνει ότι λαμβάνει τη Δήλωση Συμμόρφωσης CE (συμμορφώνεται με το Παράρτημα ΙΙΑ 
της Οδηγίας 2006/42 / ΕΚ).

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ
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Τόπος και Διεύθυνση 

______________________________________________________________________________________________

Υπογραφή εγκαταστάτη

________________________________________

Υπογραφή πελάτη

________________________________________

(*) ΓΡΑΨΤΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΤΙΚΕΤΑ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ

...................................................................................................

...................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................
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9  I  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Επωνυμία και διεύθυνση της εταιρείας εκτέλεσης  (ή σφραγίδα)

Ημερομηνία παρέμβασης:____/_____/_________

Περιγραφή παρέμβασης: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Αντικατάσταση:  (  ) ναι         (  ) όχι

Λόγος αντικατάστασης: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Αντικαταστάθηκε υλικό:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Ημερομηνία
                        _____/_____/_____________

Υπογραφή εγκαταστάτη

________________________________________

Υπογραφή πελάτη

______________________________________

Παρέμβαση 1
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Επωνυμία και διεύθυνση της εταιρείας εκτέλεσης  (ή σφραγίδα)

Ημερομηνία παρέμβασης:____/_____/_________

Περιγραφή παρέμβασης: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Αντικατάσταση:  (  ) ναι         (  ) όχι

Λόγος αντικατάστασης: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Αντικαταστάθηκε υλικό:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Ημερομηνία
                        _____/_____/_____________

Υπογραφή εγκαταστάτη

________________________________________

Υπογραφή πελάτη

______________________________________

Παρέμβαση 2
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Επωνυμία και διεύθυνση της εταιρείας εκτέλεσης  (ή σφραγίδα)

Ημερομηνία παρέμβασης:____/_____/_________

Περιγραφή παρέμβασης: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Αντικατάσταση:  (  ) ναι         (  ) όχι

Λόγος αντικατάστασης: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Αντικαταστάθηκε υλικό:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Ημερομηνία
                        _____/_____/_____________

Υπογραφή εγκαταστάτη

________________________________________

Υπογραφή πελάτη

______________________________________

Παρέμβαση 3
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Επωνυμία και διεύθυνση της εταιρείας εκτέλεσης  (ή σφραγίδα)

Ημερομηνία παρέμβασης:____/_____/_________

Περιγραφή παρέμβασης: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Αντικατάσταση:  (  ) ναι         (  ) όχι

Λόγος αντικατάστασης: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Αντικαταστάθηκε υλικό:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Ημερομηνία
                        _____/_____/_____________

Υπογραφή εγκαταστάτη

________________________________________

Υπογραφή πελάτη

______________________________________

Παρέμβαση 4
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10  I  ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Για να αποφύγετε προβλήματα, είναι σημαντικό να πραγματοποιείτε απλούς ελέγχους συντήρησης στον αυτοματισμό 
σας σε μηνιαία βάση. Μερικές βασικές οδηγίες για τη συντήρηση του αυτοματισμού σας υποδεικνύονται στο κεφάλαιο 4 
αυτού του εγχειριδίου. Παρακάτω θα βρείτε έναν συνοπτικό πίνακα για να καταγράψετε τις επαληθεύσεις σας.

ΕΤΟΣ:____________________________ Ι Φ M A M Ι Ι A Σ O N Δ

Ελέγξτε ότι τα φωτοκύτταρα λειτουργούν σωστά κατά τη διάρκεια του 
ανοίγματος.
Ελέγξτε ότι τα φωτοκύτταρα λειτουργούν σωστά κατά τη διάρκεια του 
κλεισίματος.

Καθαρίστε τα φωτοκύτταρα

Εξαλείψτε οποιαδήποτε βλάστηση στο εύρος δράσης των 
φωτοκυττάρων ή που θα μπορούσε να εμποδίσει τον αυτοματισμό.

Απασφαλίστε τη μηχανοκίνητη πόρτα ή την πύλη.

Λιπάνετε τους πείρους / μεντεσέδες και άλλα κινούμενα μέρη

Ελέγξτε τη λειτουργία των ευαίσθητων άκρων

ΕΤΟΣ:____________________________ Ι Φ M A M Ι Ι A Σ O N Δ

Ελέγξτε ότι τα φωτοκύτταρα λειτουργούν σωστά κατά τη διάρκεια του 
ανοίγματος.
Ελέγξτε ότι τα φωτοκύτταρα λειτουργούν σωστά κατά τη διάρκεια του 
κλεισίματος.

Καθαρίστε τα φωτοκύτταρα

Εξαλείψτε οποιαδήποτε βλάστηση στο εύρος δράσης των 
φωτοκυττάρων ή που θα μπορούσε να εμποδίσει τον αυτοματισμό.

Απασφαλίστε τη μηχανοκίνητη πόρτα ή την πύλη.

Λιπάνετε τους πείρους / μεντεσέδες και άλλα κινούμενα μέρη

Ελέγξτε τη λειτουργία των ευαίσθητων άκρων

ΕΤΟΣ:____________________________ Ι Φ M A M Ι Ι A Σ O N Δ

Ελέγξτε ότι τα φωτοκύτταρα λειτουργούν σωστά κατά τη διάρκεια του 
ανοίγματος.
Ελέγξτε ότι τα φωτοκύτταρα λειτουργούν σωστά κατά τη διάρκεια του 
κλεισίματος.

Καθαρίστε τα φωτοκύτταρα

Εξαλείψτε οποιαδήποτε βλάστηση στο εύρος δράσης των 
φωτοκυττάρων ή που θα μπορούσε να εμποδίσει τον αυτοματισμό.

Απασφαλίστε τη μηχανοκίνητη πόρτα ή την πύλη.

Λιπάνετε τους πείρους / μεντεσέδες και άλλα κινούμενα μέρη

Ελέγξτε τη λειτουργία των ευαίσθητων άκρων
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11  I  ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΔΥΝΑΜΗ

1400 Ν

400 Ν

150 Ν

25 Ν

ΔΥΝΑΜΗ
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ

0,75  s
5  s

ΣΤΑΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ
ΣΥΝΘΛΙΨΗ

ΧΡΟΝΟΣ

Το φύλλο δεδομένων μέτρησης δύναμης είναι ένα σημαντικό έγγραφο για την πιστοποίηση σύμφωνα με 
την Οδηγία CE. Είναι σημαντικό οι δυνάμεις που ασκούνται από την αυτόματη πύλη να είναι εντός των 
επιτρεπόμενων τιμών.

Για την εκτέλεση αυτής της δοκιμής, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα βαθμονομημένο και συμβατό όργανο 
δοκιμής δύναμης. Το συνημμένο φύλλο σάς επιτρέπει να αναλύσετε το καθαρό πέρασμα, μαζί με τους 
πίνακες στους οποίους θα καταγράψετε τα αποτελέσματα της δοκιμής.

 Έχουμε επίσης παράσχει καθοδήγηση σχετικά με το πού να μετρηθούν οι δυνάμεις. Κάθε δοκιμή πρέπει να 
επαναλαμβάνεται τουλάχιστον 3 φορές για να έχετε ένα μέσο αποτέλεσμα.

Ο αριθμός των προς μέτρηση θέσεων ποικίλλει ανάλογα με την κατάσταση. Οι μετρήσεις πρέπει να 
γίνονται σε οποιοδήποτε σημείο όπου η πύλη θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα σημείο σύνθλιψης.

Σε μια συρόμενη πύλη οι δυνάμεις πρέπει να μετρούνται στο άκρο κλεισίματος και στο άκρο ανοίγματος, 
και σε όλα εκείνα τα σημεία όπου η πύλη μπορεί να αποτελεί κίνδυνο σύνθλιψης ή παγίδευσης.

Έχουμε προγραμματίσει περίπου 13 πίνακες στους οποίους θα καταγράφονται τα δεδομένα μέτρησης, 
ωστόσο, μπορεί να μην είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε κάθε πίνακα. Είναι σημαντικό ο εγκαταστάτης 
να αποφασίσει πόσες δοκιμές απαιτούνται για κάθε εγκατάσταση. 

Άκρο ασφαλείας
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12  I  ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ

Σύστημα:  .................................................................................................................

Ημερομηνία δοκιμής............................................................................................

Εργαλείο μέτρησης:  ..........................................................................................

Σειριακός αριθμός: .............................................................................................

Ημερομηνία της τελευταίας βαθμονόμησης: ..........................................

ΣΗΜΕΙΟ #1      ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΟΚΙΜΗΣ: 
                        ΘΕΤΙΚΟ (  )       ΑΡΝΗΤΙΚΟ (  )

ΤΕΣΤ Fd (N) Td (s) Fs (N) Fe (N)

1

2

3

ΜΕΣΗ

ΣΗΜΕΙΟ #1      ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΟΚΙΜΗΣ: 
                        ΘΕΤΙΚΟ (  )       ΑΡΝΗΤΙΚΟ (  )

ΤΕΣΤ Fd (N) Td (s) Fs (N) Fe (N)

1

2

3

ΜΕΣΗ

ΣΗΜΕΙΟ #1      ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΟΚΙΜΗΣ: 
                        ΘΕΤΙΚΟ (  )       ΑΡΝΗΤΙΚΟ (  )

ΤΕΣΤ Fd (N) Td (s) Fs (N) Fe (N)

1

2

3

ΜΕΣΗ

ΣΗΜΕΙΟ #1      ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΟΚΙΜΗΣ: 
                        ΘΕΤΙΚΟ (  )       ΑΡΝΗΤΙΚΟ (  )

ΤΕΣΤ Fd (N) Td (s) Fs (N) Fe (N)

1

2

3

ΜΕΣΗ

ΣΗΜΕΙΟ #1      ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΟΚΙΜΗΣ: 
                        ΘΕΤΙΚΟ (  )       ΑΡΝΗΤΙΚΟ (  )

ΤΕΣΤ Fd (N) Td (s) Fs (N) Fe (N)

1

2

3

ΜΕΣΗ

ΣΗΜΕΙΟ #1      ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΟΚΙΜΗΣ: 
                        ΘΕΤΙΚΟ (  )       ΑΡΝΗΤΙΚΟ (  )

ΤΕΣΤ Fd (N) Td (s) Fs (N) Fe (N)

1

2

3

ΜΕΣΗ

ΣΗΜΕΙΟ #1      ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΟΚΙΜΗΣ: 
                        ΘΕΤΙΚΟ (  )       ΑΡΝΗΤΙΚΟ (  )

ΤΕΣΤ Fd (N) Td (s) Fs (N) Fe (N)

1

2

3

ΜΕΣΗ

ΣΗΜΕΙΟ #1      ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΟΚΙΜΗΣ: 
                        ΘΕΤΙΚΟ (  )       ΑΡΝΗΤΙΚΟ (  )

ΤΕΣΤ Fd (N) Td (s) Fs (N) Fe (N)

1

2

3

ΜΕΣΗ

ΣΗΜΕΙΟ #1      ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΟΚΙΜΗΣ: 
                        ΘΕΤΙΚΟ (  )       ΑΡΝΗΤΙΚΟ (  )

ΤΕΣΤ Fd (N) Td (s) Fs (N) Fe (N)

1

2

3

ΜΕΣΗ

ΣΗΜΕΙΟ #1      ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΟΚΙΜΗΣ: 
                        ΘΕΤΙΚΟ (  )       ΑΡΝΗΤΙΚΟ (  )

ΤΕΣΤ Fd (N) Td (s) Fs (N) Fe (N)

1

2

3

ΜΕΣΗ
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13  I  ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE (σύμφωνα με το Παράρτημα II Α της Οδηγίας για τα Μηχανήματα 2006/42 / ΕΚ)

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας:

Δηλώνει με δική της ευθύνη ότι το(τα) προϊόν(α) με την ονομασία:

Συμμορφώνονται με την εθνική νομοθεσία που μεταφέρει τις ακόλουθες κοινοτικές οδηγίες: 
(Όπου ισχύει συγκεκριμένα)

 - Machinery directive: 2006/42/EC
 - Low Voltage: 2014/35/EU
 - Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU
 - Directive RTT&E 2014/53/EU

Τα προϊόντα που καλύπτονται από αυτή τη δήλωση κατασκευάζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα μέρη των παρακάτω προτύπων:

 - EN 13241-1  Industrial, commercial and garage doors and gates - Product standard
 - EN 12453  Industrial, commercial and garage doors and gates - Safety in use of power operated doors - Requirements
 - EN 12445  Industrial, commercial and garage doors and gates - Safety in use of power operated doors - Test methods

Η εγκυρότητα αναφέρεται σε ό,τι εκτελεί και χρησιμοποιεί ο Δηλωτής, για την κατασκευή και λειτουργία του 
αναφερόμενου προϊόντος.

Η ισχύς λήγει στις περιπτώσεις που ορίζονται από τα ακόλουθα σημεία:
1. Τροποποιήσεις γίνονται στο προϊόν, μη εξουσιοδοτημένες από τον Διασαφιστή;
2. Σε αναμονή οι υποχρεώσεις συντήρησης που θέτει ο Διασαφιστής, σχετικά με τη διατήρηση επαρκών προτύπων ασφάλειας και 

καλής λειτουργίας, όπως ορίζει ο νόμος.
3. Σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης του προϊόντος.

Νόμιμος εκπρόσωπος:

Επωνυμία

Νόμιμη έδρα

ΑΦΜ

Τηλέφωνο E-mail

Όνομα και διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου για τη σύνταξη του τεχνικού φακέλου

Αντικειμενική περιγραφή Παρτίδα και σειριακός αριθμός:

Τοποθεσία εγκατάστασης

Ονομα αναφοράς

Τηλέφωνο E-mail

Όνομα

Θέση Υπογραφή

Επισυνάπτεται η τεχνική τεκμηρίωση
ΑΦΜ.:

Ημερομηνία αυτής της δήλωσης




