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ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΗ	ΠΟΡΤΑ	ΟΡΟΦΗΣ	
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ	ΧΡΗΣΗΣ	-	ΖΕΥΣ
ΧΩΡΙΣ	ΕΛΑΤΗΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Οι γενικοί όροι και οι προϋποθέσεις των προϊόντων 
έχουν ορισθεί από την ΒΙΟΡΟΛ, είναι διαθέσιμοι 
μετά από ζήτηση και αφορούν τον τρόπο παράδοσης 
και εξόφλησής των.
Οι γενικοί όροι και οι προϋποθέσεις μπορούν να 
αλλάζουν και να τροποποιούνται χωρίς περαιτέρω 
προειδοποίηση.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΗ ΠΟΡΤΑ 
ΟΡΟΦΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΤΗΡΙΑ («ΖΕΥΣ»)
Η βιομηχανική πολύσπαστη πόρτα «ΖΕΥΣ» είναι 
ένα ολοκληρωμένο σύστημα που προορίζεται 
για επαγγελματική και βιομηχανική χρήση. 
Αποτελείται από μεταλλικά, πλαστικά, αλουμινίου 
καθώς και άλλα μέρη και εξαρτήματα τα οποία 
συναρμολογούνται και «συνεργάζονται» μεταξύ 
τους με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελέσουν ένα 
ενιαίο σύνολο. Η πολύσπαστη βιομηχανική πόρτα 
«ΖΕΥΣ»,σύμφωνα με τους νόμους της Ε.Ε., λογίζεται 
ως μηχανή και για το λόγο αυτό εξετάζεται ως 
τέτοια και φέρει σήμανση CE.

ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
 - Μελετείστε τον τύπο της πόρτας που πρόκειται να 
τοποθετήσετε και διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο.

 - Βεβαιωθείτε ότι έχετε παραλάβει όλα τα μέρη της 
πόρτας και δεν λείπει κάτι σχετικό με την στήριξη 
και συναρμολόγησή της.

 - Βεβαιωθείτε ότι έχετε στη διάθεση σας όλα τα 
απαραίτητα εργαλεία.

 - Πάρτε τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και 
ασφαλείας για την αποφυγή ατυχήματος.

 - Φροντίστε να έχετε ικανοποιητικό χρόνο για την 
αποπεράτωση της τοποθέτησης

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
 - Βεβαιωθείτε για την σωστή και ενδεδειγμένη  
χρήση και διαχείριση των εξαρτημάτων και μερών 

της πόρτας.
 - Ακολουθείστε πιστά τα «βήματα» του εγχειριδίου.
 - Αν πρέπει να εργαστείτε στην εσωτερική 
πλευρά του χώρου και δεν υπάρχει άλλο σημείο 
πρόσβασης στον εσωτερικό χώρο, βεβαιωθείτε 
ότι έχετε όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την 
αποπεράτωση των εργασιών. Διασφαλίστε την 
έξοδο από τον χώρο.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
 - Βεβαιωθείτε ότι έχετε χρησιμοποιήσει όλα 
τα εξαρτήματα στις σωστές θέσεις και με τον 
ενδεδειγμένο τρόπο.

 - Αφαιρέστε το προστατευτικό φιλμ (foil) από την 
εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια των πάνελ. Το	
προστατευτικό	φιλμ	πρέπει	να	αφαιρεθεί	το	
αργότερο	10	ημέρες	μετά	την	τοποθέτηση.

 - Απομακρύνεται όλα τα εργαλεία και τυχόν μέρη 
ή  εξαρτήματα που δεν χρησιμοποιήθηκαν. 
Πραγματοποιείστε καθαριότητα και παραδώστε τον 
χώρο στον/στους ιδιοκτήτες σε καλή κατάσταση.

 - Κάντε δοκιμή λειτουργίας της πόρτας και 
επιβεβαιώστε ότι όλα λειτουργούν άψογα.

 - Εκτελέστε το προηγούμενο βήμα με τον ιδιοκτήτη/
παραλήπτη και ενημερώστε τον υπεύθυνο 
παραλαβής για τον τρόπο ασφαλούς λειτουργίας 
και παραδώστε του το σχετικό έντυπο με τις 
οδηγίες χρήσης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
 - Το εγχειρίδιο αυτό απευθύνεται μόνο σε 
εξειδικευμένη εταιρία / τεχνικό. 

 - Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιχειρήσετε 
οποιαδήποτε εργασία εφόσον δεν υπάρχει η 
γνώση και η κατάλληλη εκπαίδευση γι’ αυτό. 

 - Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού!
 - Αν υπάρχει οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία/
αμφιβολία σχετικά με τις οδηγίες εγκατάστασης 
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία 
ΒΙΟΡΟΛ ΑΒΕΕ (Στοιχεία επικοινωνίας στο 
οπισθόφυλλο).

 - Διαβάστε προσεκτικά όλο το εγχειρίδιο πριν από 
την εγκατάσταση του συστήματος πόρτας και 
λάβετε σοβαρά υπόψη τις προειδοποιήσεις. Το 
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παρόν εγχειρίδιο περιέχει πληροφορίες για την 
εγκατάσταση/τοποθέτηση και αποσυναρμολόγηση 
του τύπου πόρτας βιομηχανικής χρήσης «ΖΕΥΣ» 
χωρίς ελατήρια που έχετε παραλάβει. Οι οδηγίες 
τοποθέτησης συνοδεύονται με το εγχειρίδιο 
χρήσης και συντήρησης.

 - Ο συγκεκριμένος τύπος πόρτας έχει κατασκευαστεί 
και ελεγχθεί, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα 
της Ε.Ε. τα οποία αναφέρονται στην ετικέτα CE. 
Σε κάθε περίπτωση επιβεβαιώστε, μετά το πέρας 
της τοποθέτησης, ότι η ετικέτα υπάρχει και έχει 
τοποθετηθεί πάνω στην πόρτα.

 - Ελέγξτε αν τα πρότυπα της Ε.Ε. εναρμονίζονται με 
τα αντίστοιχα τοπικά/εθνικά πρότυπα.

 - Μην πετάτε αυτό το εγχειρίδιο μετά την 
τοποθέτηση αλλά φυλάξτε το με ασφάλεια κοντά 
στην πόρτα για μελλοντική χρήση (π.χ. συντήρηση).

 - Οι διαστάσεις σε αυτό το εγχειρίδιο αναφέρονται 
σε χιλιοστά (mm), εκτός και αν ορίζονται 
διαφορετικά.

 - Το σημείο αναφοράς, κάθε φορά που χρειάζεται 
να ορίσουμε οτιδήποτε σχετικά με την πόρτα ή τα 
εξαρτήματά προτείνεται να είναι κοιτώντας από 
μέσα εκτός και αν αυτό ορίζεται διαφορετικά.

 - Οι πληροφορίες στο παρόν έντυπο μπορεί να 
αποτελούν αντικείμενο μελλοντικών αλλαγών 
των τεχνικών προδιαγραφών χωρίς έγγραφη 
προηγούμενη ειδοποίηση.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 - Αυτό το εγχειρίδιο έχει γραφτεί για χρήση 
μόνο από έμπειρους και εξουσιοδοτημένους 
εγκαταστάτες τεχνικούς και ως εκ τούτου δεν είναι 
κατάλληλο για όσους δεν έχουν εκπαιδευτεί σε 
αυτού του είδους την εγκατάσταση ή για χρήση 
από εκπαιδευόμενους. Ως εκ τούτου το σύστημα 
της πόρτας μπορεί να εγκατασταθεί πλήρως και 
να τεθεί σε λειτουργία μόνο από εκπαιδευμένο, 
εξειδικευμένο, εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

 - Ελέγξτε, βεβαιωθείτε και διασφαλίστε πάντα 
ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος είναι 
απενεργοποιημένη σε όλη τη διάρκεια όπου 
γίνονται εργασίες σε ηλεκτρικά κυκλώματα !

 - Μην ακυρώνετε ή γεφυρώνεται συσκευές και άκρα 
ασφαλείας !

 - Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή/και συνδέσεις 

πρέπει να γίνονται μόνο από αδειούχο 
ηλεκτρολόγο.

 - Μην παραλείπετε, ούτε και να προσθέτετε 
εξαρτήματα διότι αυτό μπορεί να επηρεάσει την 
σωστή και ασφαλή λειτουργία και κατ’ επέκταση 
να ακυρώσει την ισχύ της πιστοποίησης CE αλλά 
και την εγγύηση του προϊόντος. Ο εγκαταστάτης 
είναι υπεύθυνος γ’ αυτό, καθώς επίσης και για την 
ορθή τοποθέτηση σύμφωνα με τις οδηγίες του 
παρόντος εγχειριδίου. Ως εκ τούτου παρεμβάσεις ή 
αποκλείσεις αποθαρρύνονται έντονα.

 - Βεβαιωθείτε ότι κατά την διάρκεια της 
τοποθέτησης δεν βρίσκονται τρίτα άτομα (π.χ. 
παιδιά!) στο χώρο εργασίας. Περιορίστε το χώρο 
εργασίας με ειδική ταινία ασφαλείας.

 - Διασφαλίστε ένα σταθερό και φωτεινό περιβάλλον 
εργασίας για όσο διαρκεί η τοποθέτηση.

 - Να γίνεται χρήση των ενδεδειγμένων και 
κατάλληλων εργαλείων.

 - ΠΡΟΣΟΧΗ! Κάποια μέρη της πόρτας ίσως να είναι 
βαριά ή αιχμηρά και ενδέχεται να προκαλέσουν 
τραυματισμό.

 - Η χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) 
είναι απαραίτητη για την ασφάλεια κατά των 
ατυχημάτων. Φόρμα εργασίας, γάντια, γυαλιά, 
ωτοασπίδες, κράνος, υποδήματα, είναι κάποια από 
τον βασικό εξοπλισμό για την ατομική προστασία 
από κινδύνους που ενδεχομένως να προκύψουν. 
Αν ο τεχνικός κρίνει πως είναι απαραίτητο μπορεί 
να κάνει χρήση και άλλων εξειδικευμένων Μ.Α.Π. 
όπου αυτό κρίνει ότι είναι απαραίτητο.

 - Ένα ΚΙΤ Α’ βοηθειών μπορεί να φανεί χρήσιμο.
 - Αν διαπιστώσετε ή παρατηρήσετε οπτικά 
οποιοδήποτε ζήτημα που έχει σχέση με υλική ζημιά 
πχ. ηλεκτρικά καλώδια, συρματόσχοινα ή άλλο, 
ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε την πολύσπαστη πόρτα. 
Ενημερώστε άμεσα έναν εξειδικευμένο τεχνικό ή 
την εταιρεία.

 - Είναι σημαντικό για την ασφάλεια πως κάθε 
εργασία τοποθέτησης και συντήρησης πρέπει να 
γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό εκτός και 
αν ορίζεται διαφορετικά για πολύ απλές εργασίες 
συντήρησης.
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Όταν	δημιουργείται	αυτή	η	κατάσταση	
ΣΥΣΤΥΝΕΤΑΙ	να	λειτουργείτε	(αυτόματα	ή	
χειροκίνητα)	την	πόρτα	με	μεγάλη	προσοχή	ή	
καθόλου	για	την	αποφυγή	ζημιάς.
Σκίαση	της	πόρτας	θα	βοηθήσει	στην	μείωση	ή/
και	εξάλειψη	του	φαινομένου.
Συστήνεται	η	επιλογή	ανοιχτών	αποχρώσεων.

Σε περιοχές που παρατηρούνται υψηλές διαφορές  
θερμοκρασίας (εσωτερικού-εξωτερικού χώρου) και 
ιδιαίτερες μορφολογίες και προσανατολισμός του 
κτιρίου, συνίσταται η χρήση κοιλοδοκών απόστασης 
ανοίγματος (20-30 mm) και βουρτσάκι στο επάνω 
μέρος.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Η εταιρεία ΒΙΟΡΟΛ Α.Β.Ε.Ε. βάσει της νομοθεσίας 
της Ε.Ε. EN 13241:2003+A2:2016 έχει 
πραγματοποιήσει τις απαραίτητες δοκιμές στον 
κοινοποιημένο φορέα (εργαστήριο- Notified body) 
no 0497. Η εταιρεία διατηρεί τον τεχνικό φάκελο 
CE του προϊόντος και κοινοποιεί τα αποτελέσματα 
των δοκιμών με τα σχετικά έντυπα Δήλωσης 
Συμμόρφωσης (DoC) και Δήλωση Αποδόσεων (DoP)  
Σύμφωνα με τον φάκελο CE η εταιρεία διασφαλίζει, 
για τις πολύσπαστες πόρτες βιομηχανικής χρήσης 
με/χωρίς ανθρωποθυρίδα, τις οποίες παράγει, την 
χρήση εγκεκριμένων εξαρτημάτων και αυτοματισμών 
σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο για τα οποία 
έχει πραγματοποιηθεί η απαραίτητη δοκιμή.

ΥΛΙΚΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
Τα υλικά (βίδες, στριφώνια κλπ) που απαιτείται 
να χρησιμοποιηθούν για την στερέωση της 
βιομηχανικής πολύσπαστης πόρτας στο κτίριο ή 
στη δομική κατασκευή τόσο περιμετρικά όσο και 
στην οροφή ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ! Για τον 
λόγο αυτό δεν υπάρχουν περαιτέρω οδηγίες και 
υποδείξεις σχετικές στο παρόν εγχειρίδιο.
Ο εγκαταστάτης είναι υπεύθυνος για την επιλογή και 
χρήση των σωστών υλικών στερέωσης στην κάθε 
περίπτωση (για σκυρόδεμα, τούβλα, μέταλλο, ξύλο, 
πέτρα) αφού βεβαιωθεί ότι τα δομικά στοιχεία του 
κτιρίου είναι ασφαλή και ισχυρά, ώστε να δεχθούν 
(ενσωματώσουν) την πόρτα και την προσαρμογή/
στερέωσή της.

ΤΟΜEΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓHΣ
Η πολύσπαστη πόρτα βιομηχνικής χρήσης «ΖΕΥΣ» 
προορίζεται για χρήση σε επαγγελματικούς 
βιομηχανικούς χώρους όπου η συχνότητα χρήσης 
είναι έως 50 κύκλους/ημέρα
Μέγιστο πλάτος θώρακα πόρτας: 8000 mm
Μέγιστο ύψος θώρακα πόρτας: 6000 mm
Μέγιστο βάρος θώρακα πόρτας: 715 kg
Μέγιστο εύρος θερμοκρασίας εκτός*:-20°C/+50°C
Σχετική υγρασία: 20% - 90%
Μέγιστες διαστάσεις με ανθρωποθυρίδα (ΠxΥ): 
6000x6000 mm

Οι αποδόσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
προδιαγραφών Ε.Ε., αναφέρονται στο σχετικό 
έντυπο αποδόσεων (DoP) και στην ετικέτα CE.

* Πρέπει να προσέχετε κατά τον χειροκίνητο χειρισμό, καθώς 
υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ζημιάς ή ατυχήματος. Καλό είναι, 
η χειροκίνητη λειτουργία, να γίνεται αργά και ελεγχόμενα. 
Επιπρόσθετη προσοχή σε περιόδους παγετού. Υπάρχει πιθανότητα 
να έχουν κολλήσει τα λάστιχα πάνω στην πόρτα λόγο δημιουργίας 
πάγου.

ΠΑΡΑΜOΡΦΩΣΗ ΠAΝΕΛ – 
ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚH ΕΠIΔΡΑΣΗ
Η υψηλή θερμοκρασία στην εξωτερική επιφάνεια 
(ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες) των πάνελ 
μπορεί να δημιουργήσει την διαστολή του υλικού και 
κατ’ επέκταση την παραμόρφωσή του.
Τα πάνελ αποτελούνται από δύο χαλύβδινες 
επιφάνειες, μία εσωτερικά και μία εξωτερικά οι 
οποίες συνδέονται μεταξύ τους με τον αφρό 
πολυουρεθάνης (ενδιάμεσα) και τα εξαρτήματα 
(μεντεσέδες, μπρακέτα εσωτερικά).
Η μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του 
εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, κυρίως σε 
περιοχές με μεγάλη ηλιοφάνεια και κυρίως τους 
καλοκαιρινούς μήνες, μπορούν προκαλέσουν 
παραμόρφωση (καμπύλη) του πάνελ λόγω της 
έντονης διαστολής της εξωτερικής επιφάνειας σε 
σχέση με την εσωτερική (διμεταλλική επίδραση).
Το φαινόμενο δημιουργείται και επηρεάζεται από 
δύο παράγοντες, τα σκούρα χρώματα και το πλάτος 
της πόρτας. Όσο περισσότερο σκούρη είναι η 
απόχρωση εξωτερικά και όσο μεγαλύτερο το πλάτος, 
τόσο πιο έντονο είναι το φαινόμενο.
Η παραμόρφωση αυτή δεν είναι μόνιμη. Το πάνελ 
επανέρχεται μετά από την μείωση της θερμοκρασίας.
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μαζί με την βιομηχανική πολύσπαστη πόρτα «ΖΕΥΣ» 
θα πρέπει να παραδοθούν στον τελικό χρήστη τα 
παρακάτω έγγραφα (φυλάξτε τα έγγραφα κοντά 
στην πόρτα για μελλοντική χρήση)

• Εγχειρίδιο τοποθέτησης (το παρόν) το οποίο 
περιλαμβάνει οδηγίες για την τοποθέτηση, 
συντήρηση/επισκευή και απεγκατάσταση της 
πόρτας

• Οδηγίες χρήσης
• Εγχειρίδιο συντήρησης (αν δεν είναι 

ενσωματωμένο, αναζητήστε το)
• Δήλωση συμμόρφωσης (DoC) (μόνο στην 

περίπτωση αυτόματης πόρτας )
• Δήλωση απόδοσης (DoP)
• Εγγύηση

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
Η πρώτη χρήση της πολύσπαστης βιομηχανικής 
πόρτας «ΖΕΥΣ» πρέπει να γίνει από τον 
εξειδικευμένο τεχνικό/εγκαταστάτη μετά το πέρας 
όλων των εργασιών εγκατάστασης/τοποθέτησης.
Στη συνέχεια πρέπει να δοθούν οδηγίες χρήσης 
στον τελικό χρήστη από τον τεχνικό τοποθέτησης/
εγκατάστασης και να επιδοθούν τα απαραίτητα 
έγγραφα. Επιπρόσθετα, συστήνεται στον τελικό 
χρήστη να διαβάσει με προσοχή τις oδηγίες χρήσης 
και συντήρησης.

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Ο κινητήρας και οι παρελκόμενοι αυτοματισμοί 
πρέπει να τοποθετηθούν σύμφωνα με τα αντίστοιχα 
εγχειρίδια των κατασκευαστών τους.
Όλοι οι κινητήρες έχουν σύστημα 
απασφάλισης/«ξεκλειδώματος» για την περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης από διακοπή της ηλεκτρικής 
παροχής ρεύματος. Σε μια τέτοια περίπτωση 
χρησιμοποιείστε με προσοχή ΜΟΝΟ! την αλυσίδα ή 
μανιβέλα.
ΣΥΣΤΑΣΗ	για την μη χρήση χειροκίνητης κλειδαριάς 
ή/και σύρτη σε μία αυτόματη πόρτα.
Μην προσαρμόζετε σχοινί/καλώδιο έλξης, σύρτη ή 
κλειδαριά σε μια αυτόματη πόρτα. 

Ρυθμίσεις κινητήρα και αυτοματισμών:
Όλα τα σχετικά παρελκόμενα ηλεκτρικών κινητήρων 
και αυτοματισμών φέρουν σήμανση CE.
Για τις ρυθμίσεις του κινητήρα και των αυτοματισμών 
θα πρέπει να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες 
που επισυνάπτονται με το αντίστοιχο εγχειρίδιο 
των κατασκευαστών και συμπεριλαμβάνεται στις 
αντίστοιχες συσκευασίες.
Αν για οποιοδήποτε λόγο χρησιμοποιηθεί 
διαφορετικός κινητήρας τότε θα πρέπει να γίνουν 
οι απαραίτητες δοκιμές που προβλέπονται από το 
σχετικό πρότυπο δοκιμών «ασφάλεια στην χρήση 
αυτόματων πορτών» “safety in use of power 
operated doors” EN 12445 «μέθοδοι δοκιμών» 
“test method” και EN 12453 “requirements” 
«απαιτήσεις».

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
Η αποσυναρμολόγηση πρέπει να πραγματοποιείται 
μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό/εγκαταστάτη. 
Για την αποσυναρμολόγηση/απεγκατάσταση 
ακολουθείστε την αντίστροφη σειρά σύμφωνα με το 
εγχειρίδιο συναρμολόγησης/εγκατάστασης.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Στην περίπτωση που θέλετε να πετάξετε/απορρίψετε 
τα μέρη μιας πόρτας ή/ως απορρίμματα μπορείτε 
να το κάνετε αφού πρώτα συμβουλευτείτε και 
ενημερωθείτε σχετικά από τις αρμόδιες τοπικές 
υπηρεσίες.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης μερών ή 
εξαρτημάτων της πόρτας χρησιμοποιείστε γνήσια 
ανταλλακτικά ΒΙΟΡΟΛ.
Και σε αυτήν την περίπτωση η εργασίες θα πρέπει να 
γίνονται από εξειδικευμένο τεχνικό

Θραύση/ζημιά	συρματοσχοίνου/νων:
Σε περίπτωση θραύσης, αντικαταστήστε όλα τα 
συρματόσχοινα ταυτόχρονα. 
Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο τοποθέτησης/
εγκατάστασης.
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SECTIONAL	OVERHEAD	DOOR	
FOR	INDUSTRIAL	USE	-ZEUS-
WITHOUT	SPRINGS

GENERAL TERMS AND CONDITIONS
The general terms and conditions of the products, 
established by BIOROL, are available on request 
and concern the way of delivery and payment. 
The general terms and conditions can be changed 
and modified without further notice. 

WHAT IS AN INDUSTRIAL SECTIONAL 
OVERHEAD DOOR WITHOUT SPRINGS 
(“ZEUS“)
The Industrial Sectional Overhead Door “ZEUS“ 
without springs is a complete system, that is 
used to cover openings at industrial buildings 
and in general where there is a high demand for 
increased durability. 
It consists of metal, plastic, aluminum, and 
other parts and components which have to be 
assembled to form a single product.
According to EU norms, the Industrial Sectional 
Overhead Door “ZEUS“ is considered a machine 
and is tested as such. It is CE certified.

BEFORE INSTALLATION
 - Study the type of door you are going to install 
and read the installation manual.

 - Make sure that you have received all the parts of 
the door and that there is nothing missing for its 
assemblation and installation.

 - Make sure you have all the necessary tools at 
your disposal.

 - Take the necessary protection and safety 
measures to avoid an accident.

 - Make sure you have enough time to complete 
the installation.

DURING INSTALLATION
 - Make sure that the accessories and parts of the 
door are used correctly and appropriately.

 - Follow the "steps" of the manual exactly.
 - In case there is no other exit despite the main 
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entrance, make sure you have all the necessary 
tools in order to complete the installation of the 
door. 

 - Secure the exit from the room. 

AFTER INSTALLATION
 - Make sure you place each component 
appropriately and accurately.

 - Remove the protection film from the front and 
the back side of the panels. The protection 
film must be removed at least 10 days after 
installation.

 - Remove all tools and any unused parts or 
components. Clean and hand over the space to 
the owners in good condition.

 - Operate the door in order to confirm that 
everything is working properly.

 - Perform the previous step with the owner/
end-user, inform the owner/end-user of the 
operation’s safety and deliver the relevant user’s 
manual.

GENERAL WARNINGS
 - This manual is only for qualified companies/ 
technicians.

 - Under no circumstances you should try to 
complete the installation without the knowledge 
and training required. If there is any question/
doubt regarding the installation instructions, 
please contact the company BIOROL SA 
(contact information on back cover).

 - There is a high risk of injury.
 - Read the entire manual carefully before 
installing the door system and take seriously the 
warnings.

 - This manual contains information about the 
installation and disassembly of the door type 
industrial without springs (“ZEUS“) you have 
received, and is accompanied by the user's 
manual and the maintenance instructions.

 - This type of door has been manufactured and 
tested, according to current EU standards, which 
are mentioned on the CE marking. In any case, 
after installation confirm that the respective 
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marking has been placed on the door.
 - Check if EU standards comply with the 
respective local/national standards.

 - Do not dispose of this manual after installation 
but keep it near the door for future use (eg 
maintenance).

 - Dimensions in this manual are in millimeters 
(mm), unless otherwise specified.

 - The reference point whenever is needed 
to define anything about the door and its 
accessories is suggested to be viewed from 
inside looking out unless otherwise specified. 

 - The information in this form may be subject to 
future changes to the technical specifications 
without prior written notice.

SAFETY REQUIREMENTS
 - This industrial system may only be mounted, 
connected, and put into operation by qualified 
personnel.

 - Make sure that the electricity is switched off 
and remains switched off while electrical work is 
carried out!

 - Do not set out-of-order devices and safety 
edges!

 - Electrical installations and/or connections must 
be made by a licensed electrician.

 - Do not remove or add parts as this may affect 
the correct and safe operation and consequently 
invalidate the CE certification as well as the 
product warranty. The installer is responsible 
for this, as well as for the correct installation 
according to the instructions in this manual. 
Interventions or exclusions are therefore 
strongly discouraged.

 - Make sure that no other people (e.g. children!) 
are in the workplace during installation. Limitate 
the work area with a special safety tape.

 - Ensure that you work in a stable environment 
during the installation.

 - Use the appropriate tools.
 - CAUTION! Some parts of the door may be 
heavy or sharp and may cause injury.

 - The use of personal protective equipment is 
essential for accident prevention. Workwear, 

gloves, goggles, earmuffs, helmet, and shoes, 
are some of the basic equipment for personal 
protection from possible dangers that may arise. 
If the technician deems it necessary, he can 
use other personal protective equipment where 
necessary.

 - A first aid kit may be helpful.
 - If you notice or visually observe any issue related 
to material damage e.g. electrical cables, ropes, 
or others, DO NOT use the door. Call a qualified 
technician immediately.

 - It is important for safety issues that any 
installation and maintenance work must be 
performed by qualified personnel unless that 
is not required such as in cases of very simple 
maintenance works.

AREA OF APPLICATION
The Industrial Sectional Door “ZEUS“ has been 
developed for use in industrial buildings where the 
frequency of use is generally high (approximately 
50 cycles/day)
Max. door width: 8000 mm
Max. door height: 6000 mm
Max. curtain/armor weight: 715 kg
Max. temperature range outside*:-20 °C /+50 °C
Relative humidity: 20 % - 90%

The performance, according to the requirements 
of the EU standards, is mentioned in the relevant 
document (DoP) and on the CE marking.

* Care must be taken when operating manually, as there is 
a high risk of damage. It is recommended that the manual 
operation is done slowly and in a controlled way. Extra caution in 
hard freeze. There is a possibility that rubbers may stuck on the 
door due to ice.

PANEL DEFORMATION – 
BIMETALLIC EFFECT
The high temperature on the outside surface 
(especially during the summer months) of the 
panels can cause an expansion of the material 
and its deformation. 
The Sectional Door consists of steel panels. The 
panels consist of two steel surfaces, one inside 
and one outside which are connected to each 
other with polyurethane foam (intermediate) 
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REQUIRED DOCUMENTS
The following documents must be delivered to the 
end-user along with the Industrial Sectional Door 
“ZEUS“: 

• Installation manual which includes instructions 
for installing and uninstalling the door

• User‘s manual
• Maintenance manual
• Declaration of Conformity (DoC)
• Declaration of Performance (DoP)
• Troubleshooting
• Warranty

Keep the above documents near the door for 
future use.

FIRST USE
The first use of the Industrial Sectional Door 
“ZEUS“ must be done by the technician after the 
completion of the installation. 
The end user must then be instructed by the 
installation technician. 
In addition, the end user is advised to read the 
User‘s manual carefully.

AUTOMATION AND ADJUSTMENTS
The operator and its accessories must be installed 
in accordance with the respective manufacturers‘ 
manuals. 
All operators have a release lock system in the 
event of an emergency due to a power failure. 
In such a case use carefully the chain/crank for 
manual opening/closing the door.

RECOMMENDATION for not using a manual 
lock and/or latch on an automatic door.  

Operator and automation settings: 
All relevant operator, electric motor and 
automation accessories are CE marked. 
Regarding operator and automation settings, 
the instructions attached to the respective 

and components (hinges, inside brackets). The 
large temperature difference between indoors 
and outdoor, especially in areas with high sun 
exposure and during summer months, can cause 
deformation (curve) of the panel due to the strong 
expansion of the outer surface in relation to the 
inner (bimetallic effect). 
Darker colours and greater widths can cause
the phenomenon to be more intense. 
This deformation is not permanent. The panel‘s 
form returns to its original state after the 
temperature drops.
When	this	situation	occurs,	it	is	
RECOMMENDED,	that	the	door	should	
be	operated	(automatically	or	manually)	
carefully	or	not	at	all	to	avoid	any	damage. 
Shading	the	door	will	help	reduce	and	/	or	
eliminate	the	phenomenon. 
Light	shades	are	strongly	recommended.

In areas with high temperature differences 
(indoor-outdoor) and special building 
morphologies, it is recommended to use metal 
beams (20-30 mm) and a brush on the top.

REGULATIONS
The company BIOROL S.A. according to E.U. norm 
EN 13241:2003+A2:2016 has carried out the 
necessary tests in the notified body no 0497.
The company maintains the CE technical file of 
the product and announces the test results along 
with the relevant Declaration of Conformity (DoC) 
and Declaration of Performance (DoP) documents. 
According to the CE file, the company ensures the 
use of approved components and automations 
according to the above standard for which the 
necessary test has been performed.

FIXING MATERIALS
The materials that are required for fixing the door 
to the building and the roof are NOT INCLUDED! 
For this reason, there are no further instructions 
in this manual. 
The installer is responsible for the selection and 
use of the correct fastening materials in each 
case (concrete, brick, metal, wood, stone) after 
making sure that the building components are 
sturdy and safe for the door‘s fastening.

EN
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manufacturer‘s manual, and included in the 
respective packaging must be strictly followed.

In case a different operator is used, the following 
necessary tests should be conducted:
„safety in use of power doors“ EN 12445 
„test methods“ EN 12453 „requirements“ 

DISASSEMBLY
Disassembly should only be performed by a 
qualified technician/installer. 
In order to disassembly the door follow the 
reverse order of the installation

DISPOSAL OF WASTE
In case you want to dispose industrial door 
parts as waste you can do so by consulting local 
services.

REPLACEMENT OF SPARE PARTS
In any case of replacement of parts or 
components of the door, use original BIOROL 
spare parts. The work should be done by a 
qualified technician.

Breakage	of	steel	cable(s):
In case of breakage, replace all steel cables at 
once. 
Read the installation manual.
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INDUSTRIE-SEKTIONALTOR
„ZEUS“	-	OHNE	TORSIONSFEDERN

ALLGEMEINE 
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen werden 
von BIOROL festgelegt, sind auf Anfrage 
erhältlich und betreffen Lieferung und Zahlung. 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen können 
ohne weitere Ankündigung geändert werden. 

DAS INDUSTRIE-SEKTIONALTOR  
OHNE TORSIONSFEDERN 
Das Industrie-Sektionaltor „ZEUS“ ohne 
Torsionsfedern ist ein komplettes System, welches 
für die Verwendung in Industrie und Gewerbe 
bestimmt ist. Es besteht aus Metall, Kunststoff, 
Aluminium, sowie anderen Teilen und Bauteilen, 
die so zusammengebaut werden, dass ein einziges 
Ganzes entsteht. Das Industrie-Sektionaltor 
„ZEUS“ ohne Torsionsfedern wird nach EU-Recht 
als Maschine eingestuft und ist CE zertifiziert.

VOR DER INSTALLATION
 - Machen Sie sich ein vollständiges Bild von dem 
Tor, welches Sie installieren möchten und lesen 
Sie die Installationsanleitung.

 - Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile des Tors 
erhalten haben und dass für die Montage nichts 
fehlt.

 - Stellen Sie sicher, dass Sie über alle 
erforderlichen Werkzeuge verfügen.

 - Treffen Sie die erforderlichen Schutz- und 
Sicherheitsmaßnahmen, um einen Unfall zu 
vermeiden.

 - Stellen Sie sicher, dass Sie genügend Zeit haben, 
um die Installation abzuschließen.

WÄHREND DER INSTALLATION
 - Verwenden Sie das Zubehör und alle Teile des 
Tors sachgerecht und vorsichtig.

 - Befolgen Sie die Schritte des Handbuchs genau. 
Stellen Sie sicher, dass die Teile und 
Komponenten ordnungsgemäß verwendet 

DE

werden.
 - Wenn Sie im Inneren des Raums arbeiten 
müssen und sich kein anderer Zugang zum Raum 
befindet, stellen Sie sicher, dass Sie über alle 
erforderlichen Werkzeuge verfügen, um den 
Installationsprozess abzuschließen.

NACH DER INSTALLATION
 - Stellen Sie sicher, dass Sie das gesamte Zubehör 
an den richtigen Stellen und auf die richtige 
Weise verwenden.

 - Entfernen Sie die Folie von außen und innen von 
den Panel. Der	Schutzfilm	muss	spätestens	
10	Tage	nach	dem	Aufbau	entfernt	werden.

 - Entfernen Sie alle Werkzeuge und nicht 
verwendeten Teile oder Komponenten. Reinigen 
Sie den Raum und übergeben Sie ihn in gutem 
Zustand an die Eigentümer.

 - Führen Sie einen Funktionstest durch.
 - Führen Sie einen Funktionstest mit dem 
Eigentümer / Empfänger durch und informieren 
Sie die für den sicheren Betrieb verantwortliche 
Person und übergeben Sie das entsprechende 
Beiheft mit der Gebrauchsanweisung.

ALLGEMEINE WARNHINWEISE
 - Dieses Handbuch ist nur für qualifizierte 
Fachkräfte bestimmt.

 - Unter keinen Umständen sollten Sie Arbeiten 
ohne die dafür erforderlichen Kenntnisse und 
Qualifikationen ausführen.

 - Bei Fragen bezüglich der Installation wenden Sie 
sich bitte an die Firma BIOROL SA.

 - Es besteht ernsthafte Verletzungsgefahr.
 - Lesen Sie das gesamte Handbuch sorgfältig 
durch, bevor Sie das Torsystem installieren. 
Beachten Sie stets alle Warnsymbole.

 - Dieses Handbuch enthält Informationen zur 
Installation und Demontage des Tortyps  
INDUSTRIE SEKTIONALTOR „ZEUS“, den Sie 
erhalten haben und wird ergänzt durch das 
Beiheft mit der Nutzungsanleitung und der 
Wartungsanleitung, sowie der Garantie.

 - Dieser Tortyp wurde gemäß den aktuellen EU-
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Standards hergestellt und getestet, die sich auf 
das bereits darauf angebrachte Etikett beziehen.

 - Vergewissern Sie sich in jedem Fall nach der 
Installation, dass ein Etikett vorhanden ist. 

 - Überprüfen Sie, ob die EU-Standards den 
jeweiligen lokalen Standards gerecht werden. 

 - Entsorgen Sie dieses Handbuch nach der 
Installation nicht, sondern bewahren Sie es für 
eine spätere Verwendung sicher in der Nähe des 
Tors auf.

 - Die Abmessungen in diesem Handbuch sind 
in Millimetern (mm) angegeben, sofern nicht 
anders angegeben.

 - Angaben und Bilder in dieser 
Installationsanleitung erfolgen -wenn nicht 
ausdrücklich vermerkt- immer von einem 
Standpunkt innen mit Blick zum Tor. 

 - Die Informationen in diesem Handbuch können 
ohne vorherige schriftliche Ankündigung 
zukünftigen Änderungen der technischen 
Spezifikationen unterliegen.

SICHERHEITSANFORDERUNGEN
 - Dieses Handbuch wurde nur zur Verwendung 
durch erfahrene und autorisierte Installateure 
erstellt und ist daher nicht für Personen 
geeignet, die nicht in dieser Art der Installation 
geschult wurden. Daher kann das Torsystem 
nur von geschultem, spezialisiertem und 
autorisiertem Personal vollständig installiert und 
in Betrieb genommen werden.

 - Stellen Sie unbedingt sicher, dass die 
Stromversorgung immer ausgeschaltet ist, wenn 
Sie an Stromkreisen arbeiten! 

 - Schaltkreise und Schutzvorrichtungen nicht 
überbrücken!

 - Lassen Sie keine Teile weg und fügen Sie 
keine anderen hinzu, da dies den korrekten 
und sicheren Betrieb beeinträchtigen würde 
und folglich die CE-Zertifizierung sowie die 
Produktgarantie ungültig würde. 

 - Der Installateur ist für die korrekte Installation 
gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch 
verantwortlich.

 - Stellen Sie sicher, dass sich während der 

Installation keine weiteren Personen (vor allem 
Kinder!) am Arbeitsplatz befinden. Begrenzen 
Sie den Arbeitsbereich mit einem speziellen 
Sicherheitsband.

 - Führen Sie alle Arbeiten in heller und sicherer 
Arbeitsumgebung aus.

 - Verwenden Sie die entsprechenden und 
geeigneten Werkzeuge.

 - VORSICHT! Einige Teile des Tors können schwer 
oder scharf sein und Verletzungen verursachen. 
Die Verwendung von persönlicher 
Schutzausrüstung M.A.P. ist für die 
Unfallsicherheit unerlässlich.

 - Arbeitskleidung, Handschuhe, Schutzbrille, 
Ohrenschützer, Helm und Schuhe gehören zur 
Grundausstattung für den persönlichen Schutz 
vor möglichen Gefahren. Wenn der Techniker 
dies für erforderlich hält, kann er weitere 
spezielle Schutzausrüstung hinzuziehen.

 - Ein Erste-Hilfe-Koffer sollte vorhanden sein.
 - Verwenden Sie das Tor NICHT, wenn 
Sie Probleme im Zusammenhang mit 
Materialschäden bemerken, z. B. elektrische 
Kabel, Seile oder Andere. Informieren Sie sofort 
einen qualifizierten Techniker.

 - Aus Sicherheitsgründen ist es wichtig, dass 
Installations- und Wartungsarbeiten von 
qualifiziertem Personal durchgeführt werden, 
sofern nicht für sehr einfache Wartungsarbeiten 
anderes angegeben ist.

ANWENDUNGSBEREICH
Das Industrie-Sektionaltor „ZEUS“ ohne 
Torsionsferdern ist für den Einsatz in 
Industrieanlagen vorgesehen, in denen die 
Nutzungshäufigkeit bei ca. 50 Zyklen / Tag liegt. 
Maximale	Breite	(Torblatt): 8000mm 
Maximale	Höhe	(Torblatt): 6000mm
Max.	Gewicht	Torblatt: 715 kg 
Max.	Temperaturbereich	außen	*: -20 °C/ +50 °C 
Relative	Luftfeuchtigkeit: 20 - 90%
Maximale	Torbreite	(mit	Schlupftür): 6000mm

Die Leistung gemäß den Anforderungen der EU-
Spezifikationen ist im entsprechenden Dokument 
(DoP) und auf dem CE-Etikett angegeben.
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RICHTLINIEN
Die Firma BIOROL SA hat nach EU-Recht EN 
13241: 2003 + A2: 2016 die erforderlichen 
Prüfungen in der benannten Stelle Nr. 0497 
durchgeführt. 
Das Unternehmen führt die CE-Kennzeichnung 
des Produkts und übermittelt die Testergebnisse 
mit den entsprechenden Formularen für 
die Konformitätserklärung (DoC) und die 
Leistungserklärung (DoP). 
Gemäß der CE-Kennzeichnung stellt das 
Unternehmen für die von ihm hergestellten 
Industrie-Sektionaltore mit /ohne Schlupftür die 
Verwendung zugelassener Komponenten und 
Automatisierungen gemäß der oben genannten 
Norm sicher, für die die erforderliche Prüfung 
durchgeführt wurde.

BEFESTIGUNGSMATERIALIEN
Befestigungsmaterialien zur Montage des Tors 
am Gebäude/ der Decke werden nicht mitgeliefert.  
Der Installateur ist für die Auswahl 
und Verwendung der jeweils richtigen 
Befestigungsmaterialien (Beton, Ziegel, 
Metall, Holz, Stein) verantwortlich, nachdem 
er sichergestellt hat, dass die Anbringung 
sicher und stabil erfolgen kann und der 
Befestigungsuntergrund geeignet ist. 

ERFORDERLICHE DOKUMENTE
Nach der Installation des Industrie-Sektionaltors 
„ZEUS“ ohne Torsionsfedern müssen an den 
Endnutzer folgende Dokumente übergeben 
werden:
• Installationsanleitung (aktuell) mit der Anleitung 

zu Montage und Demontage
• Betriebsanleitung
• Wartungsanleitung
• Konformitätserklärung (DoC), nur im Fall eines 

elektrisch angetriebenen Tors
• Leistungserklärung (DoP) 
• Aufklärung des Endnutzers über das Vorgehen im 

Falle eines Defekts/ einer Fehlfunktion des Tors.
• Garantie

DE

* Bei manueller Bedienung ist Vorsicht geboten, da ein hohes 
Beschädigungsrisiko besteht. Führen Sie die manuelle Bedienung 
langsam und kontrolliert aus. Besondere Vorsicht bei Frost. 
Es besteht die Möglichkeit, dass die Dichtungen bei sehr 
niedrigen Temperaturen am Tor festfrieren.

VERFORMUNG DER PANEL – 
BIMETALLISCHER EFFEKT
Die hohe Temperatur an der Außenfläche 
(insbesondere in den Sommermonaten) der Panele 
kann dazu führen, dass sich das Material ausdehnt 
und sich folglich verformt. 
Die Panele bestehen aus zwei Stahloberflächen, 
eine innen und eine außen, die mit 
Polyurethanschaum (Zwischenprodukt) und 
den Bauteilen (Scharniere, Halterungen innen) 
miteinander verbunden sind. 
Der große Temperaturunterschied zwischen 
Innen und Außen, insbesondere in Gebieten mit 
starkem Sonnenschein in den Sommermonaten, 
kann aufgrund der starken Ausdehnung der 
Außenfläche gegenüber der Innenfläche 
(Bimetallischer Effekt) zu einer Verformung 
(Krümmung) der Panele führen.
Das Phänomen wird durch zwei Faktoren 
begünstigt: dunkle Farben und die Breite des Tors. 
Je dunkler der Farbton an der Außenseite ist und 
je breiter das Tor, desto intensiver der Effekt. Die 
Wahl heller Farbtöne wird empfohlen. 
Diese Verformung ist nicht dauerhaft. Sinkt die 
Temperatur, erhalten die Panel ihre ursprüngliche 
Form zurück. 
Sollte	der	Fall	der	Verformung	eintreten,	
empfehlen	wir	das	Tor	mit	Vorsicht	oder	gar	
nicht	zubedienen,	um	Beschädigungen	zu	
vermeiden. 
Sorgen	Sie,	wenn	möglich,	für	Schatten	
am	Tor.	Dies	beugt	dem	Effekt	vor	bzw.	
verhindert	ihn.

In Bereichen mit hohen Temperaturunterschieden 
(Innen-Außen) und besonderen 
Gebäudemorphologien wird empfohlen, 
Metallbalken (20-30 mm) und eine Bürste auf der 
Oberseite zu verwenden.
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INBETRIEBNAHME
Die erste Benutzung des Industrie-Sektionaltors 
„ZEUS“ ohne Torsionfedern muss nach Abschluss 
aller Installationsarbeiten vom qualifizierten 
Techniker / Installateur durchgeführt werden. 
Danach sollte der Endbenutzer vom 
Installationstechniker über die Nutzung instruiert 
werden. 
Darüber hinaus wird dem Endbenutzer empfohlen, 
die Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen.

AUTOMATISIERUNG UND 
EINSTELLUNGEN
Der Antrieb und weiteres Zubehör müssen gemäß 
den Handbüchern der jeweiligen Hersteller 
eingebaut werden. 
Alle Antriebe verfügen für den Fall eines 
Stromausfalls über ein Notentriegelungssystem. 
In einem solchen Fall das Tor mit erhöhter 
Vorsicht manuell öffnen /schließen.
EMPFEHLUNG:	Verwenden Sie kein manuelles 
Torschloss/ Verriegelung an einem automatischen 
Tor. 
Befestigen Sie kein Seil / Zugseil, keine 
Verriegelung oder kein Schloss an einem 
elektrischen / automatischen Tor. 

Antriebs- und Automatisierungseinstellungen: 
Alle relevanten Antriebs- und 
Automatisierungszubehörteile sind CE-
gekennzeichnet. 
Für Antreibs- und Automatisierungseinstellungen 
müssen die Anweisungen, die dem jeweiligen 
Herstellerhandbuch beigefügt und in den 
jeweiligen Paketen enthalten sind, genau befolgt 
werden.
Wenn aus irgendeinem Grund ein anderer Antrieb 
verwendet wird, sind die erforderlichen Prüfungen 
durch die einschlägige Prüfnorm „Sicherheit bei 
Verwendung von kraftbetätigten Türen“ EN 12445 
„Prüfverfahren“  und EN 12453  „Anforderungen“ 
vorgesehen.

DEINSTALLATION
Die Deinstallation darf nur von einem 
qualifizierten Techniker / Installateur durchgeführt 
werden. 

Befolgen Sie bei der Demontage/ 
Deinstallationdie umgekehrte Reihenfolge gemäß 
Montage- / Installationshandbuch.

ENTSORGUNG
Wenn Sie Teile des Industrie-Sektionaltors als 
Abfall wegwerfen / entsorgen möchten, können 
Sie dies nach vorheriger Rücksprache und 
Information durch die zuständigen örtlichen 
Dienste tun.

ERSATZTEILE
Verwenden Sie bei jedem Austausch von Teilen 
oder Komponenten des Tors Original-BIOROL-
Ersatzteile. 
In diesem Fall sollte die Arbeit von einem 
qualifizierten Techniker ausgeführt werden

Drahtseilschaden: 
Bei Beschädigung alle Drahtseile gleichzeitig 
austauschen. 
Siehe Installationshandbuch.
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L0 -	καθαρό	άνοιγμα	| clear opening | ganze Öffnung

L1	-	μήκος	πάνελ	| panel length | Panellänge

L3	-	απόσταση	πάνελ	-	καθ.	οδηγού	| distance panel - vert. guide | Abstand Panel - vert. Führungsschiene

L4	-	μήκος	αποστάτη	| length of distance profile | Länge Abstandsprofil

Απαιτούμενος	χώρος	για	τον	κινητήρα	(L5):	400mm 
Required space for the operator (L5): 400mm 
 
Benötigter Platz für den Antrieb (L5): 400mm 

Απαιτούμενος	χώρος	για	τον	κινητήρα	με	χρήση	μηχανισμού	μετάδοσης	κίνησης	(L5):	160mm 
When transmission system is used: required space for the engine (L5): 160mm 
 
Benötigter Platz für den Antrieb bei Verwendung eines Kraft-Übertragungsmechanismus (L5): 160mm

4
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L5	-	απαιτ.	χώρος	για	τον	κινητήρα	| necess. space for motor | benötigter Platz f. d. Antrieb

L6	-	100mm

M κινητήρας	| operator | motore | Antrieb

M
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		NL:

		IL:

• NORMALE LIFTHÖHE, 
HALBSCHRÄGE FÜHRUNG

• NORMALE LIFTHÖHE 
(EINFACHE FÜHRUNGSSCHIENE)

• NORMAL LIFT 
(SINGLE GUIDE)

• INCLINED

• ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 
(ΜΟΝΌΣ	ΟΔΗΓΌΣ)

• ΗΜΙΚΛΙΝΗΣ 

ΚΑΘΕΤΕΣ ΤΟΜΕΣ | VERTICAL SECTIONS 

		HL:

• HÖHERGEFÜHRTER LIFT, 
HORIZONTALE FÜHRUNG 

• HIGH LIFT

• ΗΜΙΚΑΘΕΤΗ

H2>420mm

H2>520mm

H4: semivertical
H2=H4+min 420mm

| VERTIKALE QUERSCHNITTE
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		HLI:

• HÖHERGEFÜHRTER LIFT, 
HALBSCHRÄGE FÜHRUNG 

• INCLINED 
SEMIVERTICAL

• ΗΜΙΚΛΙΝΗΣ 
ΗΜΙΚΑΘΕΤΗ

		VL:

• VERTIKALER LIFT 

• VERTICAL

• ΚΑΘΕΤΗ

H4: semivertical
H2=H4+min 420mm

H2=H1+300mm Η1=Η2

Η2>Η1
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1

2

3

1

ΕΞΟΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΟΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ | INTERNAL/ EXTERNAL VIEW

1. ΟΔΗΓΟΙ
// GUIDES

2. ΑΞΟΝΑΣ
// SHAFT

| AUSSEN- UND INNENANSICHT

// FÜHRUNGSSCHIENEN // WELLE
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2. ΑΞΟΝΑΣ
// SHAFT

4

3. ΠΑΝΕΛ
// PANEL

4. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
// MOTOR

// PANEL // ANTRIEB
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ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ | DOOR PARTS

ΟΔΗΓΟΙ | GUIDES

1

2 3
4

6

5

GR EN

DE

1. Κάθετος οδηγός
2. Καμπύλη οδηγού (κούρμπα)
3. Οριζόντιος οδηγός
4. Αποστάτης
5. Στήριγμα οροφής
6. Ελατήριο επαναφοράς

1. Vertical guide
2. Guide curve
3. Horizontal guide
4. Distance profile
5. Roof bracket
6. Spring bumper

1. vertikale Führungsschiene
2. Kurve der Führungsschiene
3. Horizontale Führungsschiene
4. Abstandsprofil
5. Deckenhalterung
6. Federstoßstange

| FÜHRUNGSSCHIENEN

| TEILE DES TORS

3
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GR EN

DE

1. Βάση στήριξης άξονα/ μοτέρ
2. Έδρανο κύλισης (κουζινέτο ή ρουλεμάν)
3. Ταμπούρο
4. Άξονας/Σωλήνα

1. Shaft support bracket
2. Pillow block bearing
3. Steel cable drum
4. Shaft/ tube

1. Halterung für Welle
2. Wälzlager
3. Drahtseiltrommel
4. Welle/ Rohr

1

2

4

3

1

3

ΑΞΟΝΑΣ | SHAFT | WELLE

4
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1

2

4

5

8

7

6

3

9

3
ΠΑΝΕΛ | PANEL 

GR EN

DE

1. Πάνελ
2. Πάνω αλουμίνιο με λάστιχο
3. Πάνω μεντεσές με ράουλο
4. Μεντεσές ακριανός με ράουλο
5. Μεντεσές μεσαίος
6. Σύρτης
7. Χειρολαβή
8. Κάτω μπρακέτο/Ασφαλιστικό 

σρματοσχοίνου
9. Κάτω αλουμίνιο με λάστιχο

1. Panel
2. Top aluminum profile and rubber
3. Top hinge and roller
4. Side hinge
5. Intermediate hinge
6. Slide bolt
7. Handle
8. Bottom bracket/ steel cable break device
9. Bottom aluminum profile and rubber

1. Panel
2. Aluminiumprofil mit Gummidichtung, oben
3. Oberes Scharnier mit Rolle
4. Seitliches Scharnier
5. Mittlere Scharniere
6. Schiebeverriegelung
7. Handgriff
8. Untere Halterung/ Seilbruchsicherung
9. Aluminiumprofil mit Gummidichtung, unten

| PANEL
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4
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | MOTOR

GR EN

1. Κινητήρας 1. Operator

DE

1. Antrieb

| MOTOR
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DRAWN
CHECKED
ENG APPR
MGR APPR

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN INCHES

ANGLES ±X.X°
2 PL ±X.XX 3 PL ±X.XXX

NAME
Design1

DATE
10/14/20 Solid Edge

TITLE

SIZE

D
DWG NO REV

FILE NAME: ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠDoubleGuideMetalHinges_FOR-MANUAL_ODHGOI-APO-PANO.dft
SCALE: WEIGHT: SHEET 1 OF 1

REVISION HISTORY
REV DESCRIPTION DATE APPROVED

DRAWN
CHECKED
ENG APPR
MGR APPR

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN INCHES

ANGLES ±X.X°
2 PL ±X.XX 3 PL ±X.XXX

NAME
Design1

DATE
10/14/20 Solid Edge

TITLE

SIZE

D
DWG NO REV

FILE NAME: ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠDoubleGuideMetalHinges_FOR-MANUAL_ODHGOI-APO-PANO.dft
SCALE: WEIGHT: SHEET 1 OF 1

REVISION HISTORY
REV DESCRIPTION DATE APPROVED

L4

L0

1

2

DRAWN
CHECKED
ENG APPR
MGR APPR

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN INCHES

ANGLES ±X.X°
2 PL ±X.XX 3 PL ±X.XXX

NAME
Design1

DATE
10/14/20 Solid Edge

TITLE

SIZE

D
DWG NO REV

FILE NAME: ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠDoubleGuideMetalHinges_FOR-MANUAL_APOSTATIS.dft
SCALE: WEIGHT: SHEET 1 OF 1

REVISION HISTORY
REV DESCRIPTION DATE APPROVED

L4
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DE

1

2

DE

Τοποθέτηση	των	κάθετων	και	οριζόντιων	οδηγών

Überprüfung der Öffnungsmaße (L0).
Überprüfen Sie, ob der Boden eben ist. Die vertikalen 
Führungschienen müssen sich nach der Installation auf 
gleicher Ηöhe befinden.
Überprüfen Sie, ob die Seiten der Öffnung im 
Mauerwerk senkrecht sind. 
Ermitteln Sie die richtige Position für die vertikalen 
Führungschienen mittels des Abstandsprofils (L₄).

Überprüfen Sie die Länge des Abstandsprofils: 
einfache/doppelte Rollen: L4 = L0+90mm,  
länger als das Abstansprofil.
Der Abstand zwischen den Führungsschienen soll 
die gleiche Länge haben wie das Abstandsprofil und 
symmetrisch zur Türöffnung sein.

GR EN

Επαλήθευση των διαστάσεων του  
ανοίγματος (L0).
Ελέγχουμε το αλφάδιασμα του δαπέδου ώστε 
το κάτω μέρος των κάθετων οδηγών στις δύο 
πλευρές να είναι στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο.
Ελέγχουμε το αλφάδιασμα στα κάθετα τμήματα 
του ανοίγματος.
Βρίσκουμε τη σωστή θέση των κάθετων οδηγών με 
την χρήση του αποστάτη (L₄).

Verification of dimensions (L0)
Check the leveling of the floor so that the bottom 
of the vertical guides on both sides is in the same 
horizontal level.
Check the leveling in the vertical part of the opening.
Define the correct position of the vertical guides using 
the distance profile.

Επαλήθευση του μήκους του αποστάτη:  
μονά	ή	διπλά	ράουλα:	L4	=	L1+90mm,	 
μεγαλύτερος	από	το	μήκος	του	πάνελ.
Η απόσταση εσωτερικά μεταξύ των κάθετων 
οδηγών να είναι ίση με το μήκος του 
αποστάτη που παραδίδεται μαζί με τους 
οδηγούς και ισομοιρασμένη στο άνοιγμα της 
πόρτας.

GR EN

Check the length of the distance profile: 
single/double roller: L4 = L0+90mm,  
longer than the width of the panel.
The distance internally between the vertical guides 
should be equal to the length of the distance profile 
and symmetrical to the door opening.

Installation of the vertical and horizontal guides

Installation der vertikalen und horizontalen Führungsschienen
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Fix with the appropriate screws to the wall.

Place the rubbers on the two vertical guides. Level 
the first guide on one side of the opening so that it 
is vertical and fasten it.

Platzieren Sie die Dichtungsgummis an den 
vertikalen Führungsschienen. Richten Sie die erste 
Führungschiene vertikal aus und bringen Sie sie an 
der Öffnung in Position.

Mit den entsprechenden Schrauben an der 
Wand befestigen.

GR

Τοποθετούμε τα λάστιχα στους δύο κάθετους 
οδηγούς. Αλφαδιάζουμε τον πρώτο κάθετο 
οδηγό στην μία πλευρά του ανοίγματος, ώστε να 
είναι κατακόρυφος και τον στερεώνουμε.

GR

Στερεώνουμε με τις κατάλληλες βίδες στον 
τοίχο.
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Platzieren Sie die zweite Führungsschiene vertikal. 
Ermitteln Sie mit Hilfe des Abstandsprofils, an zwei 
Punkten entlang der Höhe, den richtigen Abstand 
zwischen den Führungsschienen.

Fixieren Sie die zweite Führungsschiene mit den 
entsprechenden Schrauben an der Wand.

GR EN

Τοποθετούμε τον δεύτερο κάθετο οδηγό 
κατακόρυφα χρησιμοποιώντας τον αποστάτη σε 
δύο σημεία του ύψους του ανοίγματος, για τη 
σωστή απόσταση μεταξύ των οδηγών.

Place the second guide vertically using the distance 
profile at two points in height, to determine the 
correct distance between the guides.

GR EN

Στερεώνουμε με τις κατάλληλες βίδες των 
δεύτερο οδηγό στον τοίχο.

Fix the second vertical guide with the appropriate 
screws to the wall.
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Σταθεροποιούμε και συνδέουμε τον οριζόντιο 
οδηγό με τον κάθετο. Χρησιμοποιούμε ακέφαλη 
βίδα/περικόχλιο (B) για την καμπύλη ενώ 
κασονόβιδα/περικόχλιο (A) για το οριζόντιο 
τμήμα.

Fix the horizontal guide with the vertical one. For 
the curve section fixing (B) use a headless screw 
with nut and for the horizontal section fixing use a 
carriage bolt with nut.

Plazieren Sie die erste horizontale 
Führungsschiene. Achten Sie darauf, dass sich 
die Löcher der horizontalen Führungschiene mit 
den Löchern des Winkelprofils „L“ der vertikalen 
Führungschiene „treffen“.

Verbinden Sie die vertikale mit der horizontalen 
Führungsschiene. Verwenden Sie eine kopflose 
Schraube mit der entsprechenden Mutter für das 
Kurvensegment (B) und eine Schlossschraube mit 
entsprechender Mutter für das horizontale Segment 
(A).

9
GR EN
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Τοποθετούμε τον οριζόντιο οδηγό της άλλης 
πλευράς κατά τον ίδιο τρόπο (βλέπε εικόνα 8).

Place the second horizontal guide on the other 
side in the same way (see figure 8).

Platzieren Sie die zweite horizontale 
Führungsschiene auf der anderen Seite auf die 
gleiche Weise (siehe Bild 8).

GR EN

Τοποθετούμε τον πρώτο οριζόντιο οδηγό 
προσέχοντας να «συναντηθούν» οι οπές που 
υπάρχουν στις άκρες των καμπύλων (κούρμπες) 
με αυτές στην κάσα «L» του κάθετου οδιγού.

Place the first horizontal guide so as to „fit“ the 
holes that exist at the edges of the curve and 
the angle profile «L» of the vertical guide.
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Προσαρμογή αποστάτη στο τελείωμα των 
οριζόντιων οδηγών. 
Ενώνουμε τον αποστάτη στις γωνίες που 
υπάρχουν ήδη στις άκρες των οριζόντιων 
οδηγών.

Place the distance profile at the horizontal guides' 
ends/edges.
Fix the distance profile to the angles that already 
exist at the edges of the horizontal guides.

Montieren Sie das Abstandsprofil. Befestigen Sie 
es an den Winkeln, die bereits an den Enden der 
horizontalen Führungsschienen vorhanden sind.

GR EN

DE

Τελική θέση κάθετων & οριζόντιων οδηγών με 
αποστάτη.
Αναλυτικές οδηγίες για την τοποθέτηση των 
στηριγμάτων οροφής στις σελίδες 70-73.

Final position of the vertical and horizontal 
guide with distance profile. 
Detailed instruction for installing the roof 
mounting brackets on pages 70-73.

Finale Position der vertikalen und 
horizontalen Führungsschienen und des 
Abstandprofils.
Detaillierte Informationen zur Installation der 
Deckenhalterungen auf den Seiten 70-73.

11

10 + BA
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ALTERNATIVELY PLACE SHAFT FIRST
AND THEN GO AHEAD WITH PANELS
(SEE PAGE 58)
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΡΩΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛ
(ΔΕΙΤΕ ΣΕΛΙΔΑ 58)

ALTERNATIV ERST INSTALLATION DER WELLE 
UND ANSCHLIESSEND DER PANEL
(SIEHE SEITE 58)

Τοποθέτηση	των	πάνελ

Η ασφαλή μεταφορά των πάνελ γίνεται σε 
όρθια θέση.

The safe transport of the panels is in an upright 
position.

GR EN

DE

Der sichere Transport der Panel erfolgt in 
aufrechter Position.

12 A B+

Installation of the panels

Installation der Panel
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Η τοποθέτηση της κάθε ενίσχυσης πρέπει να 
γίνει πριν από την τοποθέτηση του κάθε πάνελ, 
σύμφωνα με την εικόνα 13Α.
Αυτός ο τρόπος τοποθέτησης βοηθά επίσης 
στην μείωση της παραμόρφωσης του πάνελ 
(Διμεταλλική επίδραση). 
Η ενίσχυση να ενσωματώνεται πάντα (ανάμεσα) 
με τους μεσαίους μεντεσέδες και το πάνελ 
(βλέπε εικόνα 13Β)

First place all struts on the panels and then go 
ahead with the installation of the panels. This 
method of installation also helps to reduce the 
deformation of the panel (bimetallic effect)(see 
figure 13A). 
The strut should always be placed underneath the 
intermediate hinges (see figure 13B).

GR EN
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Platzieren Sie zuerst alle Metallstreben auf 
den Panel und fahren Sie anschliessend mit der 
Installation fort. Die Installationsmethode in 
Abbildung 13A hilft, dem bimetallischen Effekt 
vorzubeugen. 
Die Metallstrebe soll immer unter den mittleren 
Scharnieren liegen und zusammen mit diesen 
mit dem Panel verschraubt werden.

+

B14 A

ΠΡΟΣΟΧΗ:	κατά την τοποθέτηση των πάνελ!  
Υπάρχει διαφορά στους μεντεσέδες των πάνελ 
πολυουρεθάνης και των πάνελ αλουμινίου. 
Ισχύει για μεσαίους και πλαϊνούς μεντεσεδες.
14.Β ‣ Μεντεσές για χρήση:
- μεταξύ δύο πάνελ πολυουρεθάνης 
- μεταξύ πάνελ πολυουρεθάνης και αλουμινίου
14.C ‣ Μεντεσές για χρήση μεταξύ πάνελ 
αλουμινίου

ATTENTION: during the installation of the panel!
There is a difference between the hinges for PU-panel 
and the hinges for aluminum panel. This applies to 
intermediate and side hinges.
14.Β ‣ Hinge for:
- connecting two PU-panel 
- connecting PU-panel and aluminum panel
14.C ‣ Hinge for connecting two aluminum panel

GR EN

DE

ACHTUNG: während der Panel-Installation!
Die Scharniere für PU-Panel und für Aluminium-
Panel sind unterschiedlich. Dies gilt für Mitten- und 
Seitenscharniere.
14.Β ‣ Scharnier zur Verwendung zwischen:
- zwei PU-Paneln 
- PU-Panel und Aluminium-Panel
14.C ‣ Scharnier zur Verwendung zwischen zwei  
Aluminium-Paneln

+ C+
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Περνάμε το λάστιχο στεγανοποίησης στο 
τερματικό αλουμίνιο του κάτω πάνελ.
Ο ψεκασμός του αλουμινίου με νερό ή ήπιο 
σαπουνόνερο διευκολύνει την ολίσθηση του 
λάστιχου.
Τοποθετούμε το πρώτο πάνελ, και ελέγχουμε με 
αλφάδι την οριζοντίωσή του! 

Put the sealing rubber to the bottom 
aluminum profile at the bottom panel.
Spray water or mild soap water on the 
aluminum to place the sealing rubber more 
easily.
Place the first panel and check its leveling 
(use a spirit level).

Bringen SIe das Dichtungsgummi am unteren 
Aluminiumprofil des unteren Panel an.
Besprühen Sie das Aluminiumprofil mit 
Wasser oder milder Seifenlauge, um das 
Dichtungsgummer leichter zu platzieren.
Platzieren Sie das untere (erste) Panel und 
überprüfen Sie seine Position mit einer 
Wasserwaage.

GR EN
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Τοποθετούμε τα κάτω μπρακέτα με τα 
αντίστοιχα ράουλα μέσα στους οδηγούς, τους 
ακριανούς μεντεσέδες με τα βαγονέτα και 
ράουλα μέσα στους οδηγούς, τους μεσαίους 
μεντεσέδες και τη χειρολαβή. 

Place the lower brackets and the steel cable 
safety device with the corresponding rollers, 
as well as the side and middle hinges with 
their respective rollers and the handle on the 
panel. Make sure the rollers have the correct 
position inside the guides.

Montieren Sie die unteren Halterungen mit den 
Seilbruchsicherungen und den entsprechenden 
Rollen, sowie die seitlichen und mittleren 
Scharniere mit den entsprechenden Rollen 
und den Handgriff am Panel. Achten Sie 
auf die korrekte Position der Rollen in den 
Führungsschienen.

17

15 16+
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Τοποθέτηση - συναρμολόγηση κάτω μπρακέτου 
(ασφαλιστικό συρματόσχοινου) και ράουλου 
μονού.

Installation - assembly of bottom bracket 
(safety device for steel cable) with single 
roller.

Zusammenbau und Installation der unteren 
Halterung mit Seilbruchsicherung.

Τοποθέτηση - συναρμολόγηση ακριανού και 
μεσαίου μεντεσέ και πλαστικών δαχτυλιδιών.

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σε όλους τους   
 μεντεσέδες να βιδωθεί πρώτα η  
 αριστερή βίδα.

Τοποθετούμε την γλυσιέρα (βαγονέτο), πάνω 
στον πλάγιο μεντεσέ, μαζί με το ραούλο. Η 
τελική ρύθμισή τους θα γίνει αργότερα αφού 
τοποθετηθούν όλοι οι πλάγιοι μεντεσέδες.
Διασφαλίζουμε ώστε οι πύροι (Α) των ακριανών 
και μεσαίων μεντεσέδων στο κάθε πάνελ να 
είναι οριζόντιοι και ομόκεντροι.

Installation - assembly of side and 
intermediate hinges with plastic rings.

 IMPORTANT: When placing the  
 intermediate hinges, fix right   
 screw first!

Place slides with rollers on the side hinges. 
The final adjustment must be done after all 
side hinges are installed.
Make sure that the pins (Α) of the side 
and intermediate hinges on each panel are 
horizontal and concentric.

Zusammenbau und Installation der seitlichen 
und mittleren Scharniere.

 WICHTIG: Ziehen Sie beim Anbringen der  
 mittleren Scharniere immer zuerst die  
 rechte Schraube fest.

Platzieren Sie Rollen und Rollenhalter auf den 
seitlichen Scharnieren. Die finale Einstellung 
erfolgt wenn alle Panel und alle seitlichen 
Scharniere platziert sind.

20+
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Οι μεντεσέδες που τοποθετούνται για να 
ενώσουν πάνελ αλουμινίου μεταξύ τους, 
φαίνονται στις διπλανές εικόνες και βοηθούν 
στην καλύτερη λειτουργία.

The hinges that are used to connect two 
aluminum panel are shown in the pictures. 
They help to better function.

Die Scharniere, welche zur Verbindung zweier 
Aluminium-Panel verwendet werden, sind auf 
den Bildern abgebildet. Sie sorgen für optimale 
Funktionalität.

A B C+ +
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Τοποθετούμε το δεύτερο πάνελ. 
Διασφαλίζουμε ότι το πάνελ είναι στη σωστή 
θέση σε σχέση με το κάτω. 
Φροντίζουμε να υπάρχει κενό x=1,5mm μεταξύ 
των πάνελ (21A). 
Ελέγχουμε τη ευθυγράμμιση και οριζόντια θέση 
του δεύτερου πάνελ.

Place the second panel.
Make sure that the second panel is in the 
correct position in relation to the first. 
Make sure there is a gap x = 1.5mm between 
the panels (21A). 
Check the alignment and horizontal position of 
the second panel.

Platzieren Sie das zweite Panel.
Überprüfen Sie die korrekte Position des 
zweiten Panel in Relation zum ersten Panel 
(Wasserwaage).
Die Panel sollen einen Abstand von x = 1,5 mm 
zueinander haben (21A).
Überprüfen Sie, ob das Panel waagerecht ist.

GR EN
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23

Στερεώνουμε το επάνω μέρος των μεσαίων 
μεντεσέδων στο επάνω πάνελ.
Στερεώνουμε το επάνω μέρος των πλάγιων 
μεντεσέδων στο επάνω πάνελ.
Εναλλακτικά μπορεί να προσαρμοστεί διπλό 
ράουλο βαρέως τύπου, όταν υπάρχει (ALT.1 + 
ALT.2)

Fix the top of the intermediate hinges to the 
upper panel.
Fix the top of the side hinges to the upper 
panel.
Alternatively place a heavy-duty double roller, 
when available (ALT.1 + ALT.2).

Fixieren Sie die Oberseite der mittleren 
Scharniere an dem zweiten Panel.
Fixieren Sie die Oberseite der seitlichen 
Scharniere an dem zweiten Panel.
Alternativ kann eine Schwerlast Doppelrolle 
installiert werden (ALT.1 + ALT.2).

24+
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Επαναλαμβάνουμε τα βήματα 19-24 για όλα τα 
ενδιάμεσα πάνελ. 
Ελέγχουμε την οριζοντιότητα των ενδιάμεσων πάνελ 
σε σχέση με τα υπόλοιπα και το δάπεδο.

Τοποθετούμε τον σύρτη και τον βιδώνουμε στο 
πάνελ (συνήθως στο δεύτερο πάνελ). 
Σημαδεύουμε το σημείο επαφής του πύρου 
επάνω στον πλάγιο οδηγό και ανοίγουμε οπή 
κατάλληλης διαμέτρου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: να ενημερωθεί ο χρήστης ότι ο 
σύρτης πρέπει να είναι απασφαλισμένος κατά 
την χρήση μιας αυτόματης πόρτας.

Repeat steps 19-24 for all intermediate panels. 
Check the alignment of the intermediate panels in 
relation to the other ones and the floor.

Place the slide bolt and fix it with screws to the 
panel (usually on the second panel). 
Mark the point of contact of the pin with the 
horizontal guide and open a hole of appropriate 
diameter.
CAUTION: inform the user that the slide bolt must 
be unlocked when using an automatic door.

Wiederholen Sie die Schritte 19-24 für alle mittleren 
Panel.
Überprüfen Sie die richtige Position des letzten 
Panel in Relation zu den Vorherigen und dem Boden.

Platzieren Sie den Schiebebolzen und fixieren Sie 
ihn mit Schrauben am Panel (üblicherweise am 
zweiten Panel). Markieren Sie den Punkt, an dem 
der Bolzen auf die Führungsschiene trifft und 
bohren Sie ein Loch von geeigneter Größe.
ACHTUNG: informieren Sie den Endnutzer, dass 
der Bolzen ungesichert sein muss, wenn das Tor 
automatisch betrieben wird.

25
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Όπου χρειάζεται αντιστρέφουμε το βαγονέτο για 
την προσαρμογή του στον πλάγιο μεντεσέ ώστε να 
προσαρμοστεί το ράουλο μέσα στον οδηγό.

Where necessary, reverse the slide to adjust it 
to the side hinge so that the roller fits inside the 
guide.

Wenn nötig, drehen Sie den Rollenhalter um, 
damit die Rolle die korrekte Position in der 
Führungsschiene hat.

26+
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Τοποθετούμε το τελευταίο (επάνω) πάνελ.
Τοποθετούμε το επάνω μπρακέτο δεξιά/ αριστερά 
με τα ράουλα και τους αποστάτες ("δαχτυλίδια") 
και φροντίζουμε τη θέση του μπρακέτου ώστε το 
ράουλο να βρεθεί στην σωστή θέση μέσα στον 
οδηγό. Αν χρειαστεί αντιστρέφουμε το βαγονέτο.
Εναλλακτικά μπορεί να προσαρμοστεί 
μεγαλύτερο μπρακέτο, όταν υπάρχει (ALT.).

GR EN
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Place the last (top) panel.
Place the left and right top bracket with the 
rollers and the distance rings.
Make sure that the roller is in the correct position 
inside the guide. When necessary reverse the slide.
Alternatively, a larger bracket can be adjusted, 
when available (ALT.).

Platzieren Sie das letzte (obere) Panel.
Platzieren Sie die oberen Halterungen mit den 
Rollen und Abstandsringen.
Überprüfen Sie die korrekte Position der Rollen 
in den Führungsschienen. Wenn notwendig, 
drehen Sie den Rollenhalter um.
Alternativ kann ein längerer Rollenhalter 
angebracht werden, wenn verfügbar.

GR EN
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Ελέγχουμε τα πάνελ ώστε να είναι σε οριζόντια 
θέση. 
Eλέγχουμε την απόσταση μεταξύ πάνελ και 
οδηγών, η οποία πρέπει να είναι ίδια δεξιά και 
αριστερά

Check that all the panels are in a horizontal 
position. 
Check that the distance between the guide 
and panel is the same on the right and left.

Überprüfen Sie die korrekte Position aller Panel.
Überprüfen Sie den gleichmäßigen Abstand der 
Panel rechts und links zu den Führungsschienen.
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Μέρη του άξονα.

Shaft parts.

Wellenteile.

Για την ακριβή θέση τοποθέτησης των 
βάσεων και κατά συνέπεια του άξονα, βρείτε 
την υψομετρική διαφορά μεταξύ οπής μοτέρ 
και οπής κουζινέτου ώστε να διασφαλιστεί η 
απόλυτη οριζοντιότητα του άξονα.
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In order to find the exact position for placing the shaft 
supports and, consequently, the shaft,  you have to find 
the height difference between the shaft hole of the 
motor and of the bearing. In this case, you will have a 
properly horizontally placed shaft.

Um die genaue Position der Wellenhalterungen 
und damit der Welle zu bestimmen, müssen Sie 
den Höhenunterschied zwischen dem Loch (für 
die Welle) des Motors und dem des Lagers finden. 
Stellen Sie die absolute Horizontalität der Welle 
sicher.

+ 32

1. βάση
2. έδρανο κύλισης (κουζινέτο ή ρουλεμάν)
3. ταμπούρο αριστερό (κόκκινο σήμα)

4. σφήνες (ταμπούρα)
5. σωληνωτός άξονας με ακραξόνια 
6. ταμπούρο δεξί (μαύρο σήμα)

7. κινητήρας
8. σφήνα (κινητήρας)
9. βάση

1. shaft support
2. pillow block bearing
3. steel cable drum, left (red marked)

4. wedges (steel cable drums)
5. tubular shaft with flanged side shafts
6. steel cable drum, right (black marked)

7. motor
8. wedge (motor)
9. shaft support

1. Wellenhalterung für Welle
2. Welzlager
3. Drahtseiltrommel links (rot markiert)

4. Keil (Drahtseiltrommel)
5. Hohlwelle mit geflanschten Seitenwellen 
6. Drahtseiltrommel rechts (schwarz markiert)

7. Antrieb
8. Keil (Antrieb)
9. Wellenhalterung für Welle

Τοποθέτηση	του	άξονα
Installation of the shaft

Installation der Welle
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Προσαρμόζουμε στον άξονα τα ταμπούρα, 
ρουλεμάν και κινητήρα.
Τοποθετούμε σφήνες στα ταμπούρα και στον 
κινητήρα ώστε να τα „κλειδώσουμε“ με τον άξονα.

GR EN

DE

Fit the drums, bearings and motor to the shaft. 
Place wedges on the drums and the motor to 
"lock" them to the shaft.

Bringen Sie die Seiltrommeln, das Kugellager 
und den Antrieb auf der Welle an. 
Platzieren Sie Keile an Drahtseiltrommeln und 
Antrieb, um diese mit der Welle zu fixieren.

Βρίσκουμε την σωστή θέση για το κέντρο του 
άξονα και κατ‘ επέκταση το σημείο τοποθέτησης 
των βάσεων. 
Στερεώνουμε τις βάσεις καλά. Οι βάσεις φέρουν 
υψηλό φορτίο και όλο το βάρος της πόρτας.
Ο άξονας πρέπει να τοποθετηθεί πάνω από το 
επίπεδο του οριζόντιου οδηγού και σε τέτοιο 
σημείο ώστε να μην εμποδίζει την κίνηση των 
πάνελ.

GR EN
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Find the correct position for the center of the 
shaft and further the mounting point of the shaft 
supports. 
Secure the shaft supports well. They carry a high 
load and the entire weight of the door. 
The shaft must be placed above the level of the 
horizontal guide and at such a point that it does 
not hinder the operation of the panels.

Finden Sie die richtige Position für die Mitte 
der Welle und damit den Befestigungspunkt der 
Wellenhalterungen. 
Befestigen Sie die Wellenhalterungen gut. Sie 
tragen eine hohe Last und das gesamte Gewicht 
des Tors. 
Die Welle muss über der horizontalen Führung 
platziert werden, so, dass sie den Lauf des 
Torblatts nicht behindert.

34
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Τοποθετούμε τον άξονα στις βάσεις.
Φροντίζουμε για την κατάλληλη θέση του 
άξονα, ώστε η περιφέρια των ταμπούρων να 
είναι ευθυγραμισμένη στο σημείο κίνησης του 
συρματόσχοινου έτσι ωστε το τελευταίο να 
κινείται ελεύθερα.

GR EN
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Place the shaft on the supports.
Take care of the proper position of the shaft, so 
that the circumference of the drums is aligned 
with the point of movement of the steel cable, so 
that it can move freely.

Platzieren Sie die Welle auf den Wellenhalterungen.
Achten Sie auf die korrekte Position der Welle. 
Achten Sie auf die Position der Drahtseiltrommeln, 
diese dürfen nicht die freie Bewegung des Drahtseils 
stören. Drahtseil und Trommel sollen eine Vertikale 
bilden.

Σταθεροποιούμε το κουζινέτο στη βάση με 
τις βίδες/περικόχλια.
Το σταθεροποιούμε με τον άξονα σφίγγοντας 
την βίδα «Αllen» που βρίσκεται πάνω σε αυτό.
Επίσης σφίγγουμε την βίδα «Αllen» που 
βρίσκεται στην περιφέρεια του κάθε ταμπούρου 
ώστε αυτά να ασφαλίσουν με τον άξονα.
Σταθεροποιούμε τον κινητήρα στη βάση με τις 
βίδες/περικόχλια.
Ελέγχουμε ότι όλες οι σφήνες είναι 
ασφαλισμένες.

GR EN
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Fix the bearing to the corresponding shaft support 
using screws and nuts.
Fix the bearing to the shaft by tightening the 
screw ""Allen"" on its outside.
Also fix the screws ""Allen"" which exist on the 
outside of the steel cable drums, for locking them 
to the shaft.
Fix the motor to the support with screws and 
nuts.
Check if all the wedges are secured.

Befestigen Sie das Lager mit Schrauben und 
Muttern an der entsprechenden Wellenhalterung. 
Fixieren Sie das Lager mit der Welle, indem Sie 
die Inbusschraube an der Außenseite festziehen. 
Fixieren Sie auch an den Außenseiten 
der Drahtseiltrommeln vorhandenen 
Inbusschrauben, um diese mit der Welle zu 
fixieren. 
Befestigen Sie den Motor mit Schrauben und 
Muttern an der Wellenhalterung. 
Überprüfen Sie, ob alle Keile sicher fixiert sind.

35
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Μέρη του άξονα mod. 254
1. κινητήρας
2. σφήνα (κινητήρα)
3. βίδες (κινητήρα)
4. βάση
5. ταμπούρο αριστερό (κόκκινο σήμα)
6. σφήνα (ταμπούρου)

7. άξονας
8. σφήνα (ταμπούρου)
9. ταμπούρο δεξί (μαύρο σήμα)
10.  βάση
11.  κουζινέτο
12.  βίδες και περικόχλια (κουζινέτο)

Parts of shaft mod. 254
1. motor
2. wedge (motor)
3. scews (motor)
4. shaft support
5. left cable drum (red marked)
6. wedge (cable drum)

7. shaft
8. wedge (cable drum)
9. right cable drum (black marked)
10. shaft support
11. bearing
12. screws and nuts (bearing)

Wellenteile für Wellenmodel 254
1. Antrieb
2. Keil (Antrieb)
3. Schrauben (Antrieb)
4. Wellenhalterung für Welle
5. linke Kabeltrommel (rot markiert)
6. Keil (für Drahtseiltrommel)

7. Welle
8. Keil (für Drahtseiltrommel)
9. rechte Kabeltrommel (schwarz markiert)
10. Wellenhalterung für Welle
11. Kugellager
12. Schrauben und Muttern (Kugellager)

Τοποθέτηση	του	άξονα	mod.	254
Installation of the shaft mod.254

Installation der Welle mod.254
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Οι βάσεις του άξονα mod.254 τοποθετούνται 
ομόκεντρα, ενώ η εξωτερική πλευρά κάθε 
βάσης πρέπει να είναι στην ίδια ευθεία με τον 
οριζοντιο οδηγό (C). Το ύψος των βάσεων να 
είναι τέτοιο ώστε το ταμπούρο να μην "ενοχλεί" 
την κίνηση των πάνελ.
Όταν απαιτείται πρέπει να τοποθετηθεί έξτρα 
βάση στο κέντρο του άξονα.

GR EN

DE

39

The supports for the shaft mod.254 are placed 
concentrically, while the outer side of each support 
must be in line with the horizontal guide (C). The 
height of the supports should be such that the drum 
does not "disrupt" the movement of the panels. 
When required, an extra support has to be placed in 
the center of the shaft.

Die Wellenhalterungen für die Welle Mod.254 werden 
konzentrisch angebracht, wobei die Außenseite 
jeder halterung mit der horizontalen Führung eine 
Senkrechte bilden soll (C). 
Die Höhe der Wellenhalterungen muss so gewählt 
sein, dass nach Installation die Seiltrommeln den 
Lauf des Torblatts nicht stören. 
Bei Bedarf muss eine zusätzliche Wellenhalterung in 
der Mitte der Welle platziert werden.

Τοποθετούμε τα ταμπούρα στον άξονα. 
ΕΛΕΓΧΟΣ:
κόκκινο → αριστερά
μαύρο → δεξιά

GR EN
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Place the cable drums on the shaft.
CHECK:
red → left
black → right

Platzieren Sie die Kabeltrommeln auf der Welle.
KONTROLLE:
rot → links
schwarz → rechts

40
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Τοποθετούμε και σταθεροποιούμε το ρουλεμάν 
στη βάση με βίδες και περικόχλια.
Σταθεροποιούμε το ρουλέμαν με τον άξονα 
σφίγγοντας την βίδα "Allen".

GR EN
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Place and fix the bearing on the support using 
screws and nuts.
"Lock" the bearing to the shaft by tightening the 
screw "Allen".

Platzieren Sie das Lager auf der Wellenhalterung 
und fixieren Sie mit Schrauben und Muttern. 
Befestigen Sie das Lager an der Welle, indem Sie 
die Inbus-Schraube anziehen.

Τοποθετούμε τον άξονα στις βάσεις.
Ωθούμε τα ταμπούρα προς τη μέση του άξονα,
ώτσε να μην εμποδίζουν την σύνδεση ρουλεμάν 
και κινητήρα.

GR EN
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Place the shaft on the supports.
Push the steel cable drums towards the middle 
of the shaft, so that they do not obstruct when 
mounting the bearing/ the motor.

Platzieren Sie die Welle auf den 
Wellenhalterungen. Schieben SIe die 
Drahtseiltrommeln Richtung Wellenmitte, sodass 
sie bei der Fixierung von Lager und Antrieb nicht 
stören.

42 A B+
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Τοποθετούμε και σταθεροποιούμε τον κινητήρα 
στη βάση με τις βίδες/περικόχλια.
Τοποθετούμε την σφήνα ώστε να 
σταθεροποιήσουμε τον κινητήρα μαζί με τον 
άξονα.
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Place an fix the motor to the support plate using 
screws and nuts.
Place a wedge to "lock" the motor to the shaft.

Platzieren Sie den Antrieb und fixieren Sie ihn mit 
Schrauben und Muttern.
Platzieren Sie einen Keil um den Antrieb mit der 
Welle zu fixieren.

Φροντίζουμε για την κατάλληλη θέση του 
άξονα, ώστε η περιφέρια των ταμπούρων να 
είναι ευθυγραμμισμένη στο σημείο κίνησης του 
συρματόσχοινου έτσι ωστε το τελευταίο να 
κινείται ελεύθερα.
Ελέγχουμε ότι ο άξονας είναι σωστά 
αλφαδιασμένος.
Αν χρειαστεί τον ρυθμίζουμε από τις βάσεις.
Συνεχίζουμε με την τοποθέτηση των ταμπούρων 
βάζοντας τις σφήνες ώστε αυτά να κλειδώσουν 
με τον άξονα.

Place the shaft on the supports.
Take care of the proper position of the shaft, so 
that the circumference of the drums is aligned 
with the point of movement of the steel cable, so 
that it can move freely.
Check the shaft for its correct leveling.
When necessary, adjust it from the supports.
Place wedges on the steel cable drums for locking 
them to the shaft.

Platzieren Sie die Welle auf den 
Wellenhalterungen.
Achten Sie auf die korrekte Position der Welle. 
Achten Sie auf die Position der Drahtseiltrommeln, 
diese dürfen nicht die freie Bewegung des 
Drahtseils stören. Drahtseil und Trommel sollen 
eine Vertikale bilden.
Stellen Sie die absolute Horizontalität der Welle 
sicher.
Wenn nötig, über die Wellenhalterungen einstellen.
Platzieren Sie Keile an den Drahtseiltrommeln, um 
diese mit der Welle zu fixieren.

GR EN

DE
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Place the supports, taking care of the height 
difference they must have. In order to find the 
exact position for placing the shaft supports 
and, consequently, the shaft, you have to find the 
height difference between the shaft hole of the 
motor and of the bearing. In this case, you will 
have a properly horizontally placed shaft.

Platzieren Sie die Wellenhalterungen unter 
Beachtung des erforderlichen Höhenunterschieds.
Um die genaue Position der Wellenhalterungen 
und damit der Welle zu bestimmen, müssen Sie 
den Höhenunterschied zwischen dem Loch (für 
die Welle) des Motors und dem des Lagers finden. 
Stellen Sie die absolute Horizontalität der Welle 
sicher.

Τοποθετούμε τις βάσεις.
Για την ακριβή θέση τοποθέτησης των βάσεων 
και κατά συνέπεια του άξονα, βρείτε την 
υψομετρική διαφορά μεταξύ οπής μοτέρ και 
οπής κουζινέτου ώστε να διασφαλιστεί η 
απόλυτη οριζοντιότητα του άξονα.

A B C+ +

Τοποθέτηση	"άξονα	χωρίς	ελατήρια"	χαμηλά	σε	πόρτα	κάθετης	κίνησης	(VL)
Installation of the "shaft without springs" down at a vertical door (VL)

Installation der "Welle ohne Torsionsfedern", unten, an einem Tor mit vertikaler Führung (VL)
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The components of the shaft are the same as 
those of a horizontal door (see p. 58/59), except 
for the motor.
For further assembly information see pp. 58-63.

Die Komponenten der Welle sind, bis auf den 
Motor, die gleichen wie bei einem Tor mit 
horizontaler Torblattführung (siehe S. 58/59). 
Weitere Montagehinweise siehe S. 58-63.

Τα εξαρτήματα του άξονα είναι ίδια με αυτά μιας 
οριζόντιας πόρτας (βλέπε σελ. 58/59), εκτός από 
τον κινητήρα.  
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
συναρμολόγηση βλέπε σελ. 58-63.

GR EN
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Place the shaft on the supports.
Take care of the proper position of the shaft, so 
that the circumference of the drums is aligned 
with the point of movement of the steel cable, 
so that it can move freely.

Platzieren Sie die Welle auf den 
Wellenhalterungen.
Achten Sie auf die korrekte Position der 
Welle. Achten Sie auf die Position der 
Drahtseiltrommeln, diese dürfen nicht die freie 
Bewegung des Drahtseils stören. Drahtseil und 
Trommel sollen eine Vertikale bilden.

Τοποθετήστε τον άξονα στις βάσεις.
Φροντίζουμε για την κατάλληλη θέση του 
άξονα, ώστε η περιφέρια των ταμπούρων να 
είναι ευθυγραμισμένη στο σημείο κίνησης του 
συρματόσχοινου έτσι ωστε το τελευταίο να 
κινείται ελεύθερα.

47
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For the correct adjustment and routing of the 
steel cable, place the special bolt on the side 
hinges of the 1st panel. 
To adapt the steel cable to the bottom safety 
bracket and the steel cable drum see pp. 78/79.

Für die richtige Einstellung und Führung des 
Drahtseils setzen Sie den Spezialbolzen auf die 
Seitenscharniere des 1. Panels. 
Zum Anpassen des Drahtseils an die untere 
Drahtseilsicherung und die Seiltrommel siehe 
Seite 78/79.

Για την σωστή προσαρμογή και οδήγηση του 
συρματόσχοινου τοποθετείστε τον ειδικό πύρο 
στους ακριανούς μεντεσέδες του 1ου πάνελ.
Για την προσαρμογή του συρματόσχοινου στο 
ασφαλιστικό συρματοσχοίνου και στο ταμπούρο 
δείτε σελ. 78/79.

GR EN
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Σταθεροποιούμε το κουζινέτο στη βάση με τις 
βίδες/περικόχλια.
Το σταθεροποιούμε με τον άξονα σφίγγοντας 
την βίδα "Αllen" που βρίσκεται πάνω σε αυτό.
Επίσης σφίγγουμε την βίδα «Αllen» που 
βρίσκεται στην περιφέρεια του κάθε ταμπούρου 
ώστε αυτά να ασφαλίσουν με τον άξονα.
Σταθεροποιούμε τον κινητήρα στη βάση με τις 
βίδες/περικόχλια.και τοποθετούμε σφήνα.
Ελέγχουμε ότι όλες οι σφήνες είναι 
ασφαλισμένες.

Fix the bearing and the motor to their respective 
mounts.
Fix the bearing to the corresponding shaft support 
using screws and nuts.
Fix the bearing to the shaft by tightening the screw 
""Allen"" on its outside.
Also fix the screws ""Allen"" which exist on the 
outside of the steel cable drums, for locking them to 
the shaft.
Fix the motor to the support with screws and nuts 
and place a wedge.
Check if all the wedges are secured.

49 Α Β

50

+

Befestigen Sie das Lager mit Schrauben und 
Muttern an der entsprechenden Wellenhalterung.
Fixieren Sie das Lager mit der Welle, indem Sie 
die Inbusschraube an der Außenseite festziehen.
Fixieren Sie auch an den Außenseiten der 
Drahtseiltrommeln vorhandenen Inbusschrauben, 
um diese mit der Welle zu fixieren.
Befestigen Sie den Motor mit Schrauben und 
Muttern an der Wellenhalterung und platzieren 
Sie einen Keil.
Überprüfen Sie, ob alle Keile sicher fixiert sind.
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Ξεκινούμε την τοποθέτηση του συρματόσχοινου 
πάντα από το κάτω μέρος της πόρτας. 

Προσαρμόζουμε το συρματόσχοινο στο κάτω 
μπρακέτο ασφαλιστικό που φέρει „μαχαίρι“ 
ασφαλείας.

Στην συνέχεια φροντίζουμε να “οδηγηθεί“ 
ενδιάμεσα από τα πάνελ και τον οδηγό στο κενό 
που δημιουργείτε πίσω από τα ράουλα.

Επίσης τοποθετούμε κατάλληλα το 
συρματόσχοινο γύρω από τα ταμπούρα και το 
σταθεροποιούμε στην εξωτερική ή εσωτερική 
πλευρά του, ανάλογα με τον τύπο ταμπούρου, 
ασφαλίζοντάς το.

Το συρματόσχοινο πρέπει να είναι τεντωμένο.

Always start the installation of the steel 
cable from the bottom of the door.

Attach the steel cable to the bottom safety 
bracket, that has a "safety knife".

Make sure that the steel cable is led between 
the panels and the guide and through the gap 
that is created behind the rollers.

Place the steel cable around the steel 
cable drum and fix it on the in- or outside, 
depending on the type of steel cable drum.

The steel cable must be under taut. 

Beginnen Sie mit der Installation des Drahtseils 
immer unten am Tor.
Befestigen Sie das Drahtseil an der unteren 
Seilbruchsicherung, welche über ein 
"Sicherheitsmesser" verfügt.
Führen Sie das Drahtsein zwischen Panel und 
Führungschiene nach oben. Stellen Sie sicher, 
dass es hinter den Rollen verläuft.
Führen Sie das Drahtsein um die Seiltrommel 
und fixieren Sie es an der Innen- oder 
Aussenseite, je nach Typ der Seiltrommel.
Das Seil darf nicht locker "hängen" und sollte 
unter leichter Spannung stehen.

B C+ +A

Τοποθέτηση	του	συρματόσχοινου
Installation of the steel cable

Installation des Drahtseils
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Χρησιμοποιύμε την διάτρητη γωνία για να 
κατασκευάσουμε κατάλληλα τριγωνικά 
στηρίγματα οροφής για την στήριξη των 
οριζόντιων οδηγών διασφαλίζοντας την 
σταθερότητα και το βάρος ανάρτησής των.
Ανάλογα με την απόσταση των οριζόντιων 
οδηγών από την οροφή το τρίγωνο μπορεί να 
διαφέρει από την διπλανή εικόνα [52] και να 
είναι περισσότερο ενισχυμένο.

Use the perforated angles to make suitable 
triangular roof brackets to fix and support the 
horizontal guides, ensuring their stability and 
the weight of their suspension.
Depending on the distance of the horizontal 
guides from the ceiling, the triangle may differ 
from the image [52] and be more reinforced.

Erstellen Sie passende dreieckige 
Deckenhalterungen um die horizontalen 
Führungsschienen zu stabilisienen und ihre 
Stabilität zu garantieren. 
Bei größerem Abstand der horizontalen 
Führungsschienen zur Decke kann die 
Deckenhalterung vom gezeigten Beispiel 
abweichen und stabiler konstruiert sein.

Προσαρμόζουμε και σταθεροποιούμε τα 
στηρίγματα ανάρτησης στους οριζόντιους 
οδηγούς και στην οροφή.
Κατά την λειτουργία της πόρτας οι οριζόντιοι 
οδηγοί δεν θα πρέπει να ταλαντώνονται.

Adjust and secure the brackets to the 
horizontal guides and the roof.
During operation of the door, the horizontal 
guides should not oscillate.

Befestigen Sie die Halterungen an der Decke und 
an den horizontalen Führungsschienen.
Während des Torbetriebs dürfen die horizontalen 
Führungsschienen nicht schwingen.
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Τοποθετούμε δύο στηρίγματα οροφής κατά 
μήκος σε κάθε οριζόντιο οδηγό. Διαμοιράζουμε 
τις αποστάσεις ώστε το βάρος ανάρτησης να 
κατανέμετε ομοιόμορφα.
Πριν από την τελική στερέωση των στηριγμάτων 
οροφής ελέγχουμε την οριζόντια κίνηση της 
πόρτας με ίσες αποστάσεις από τους οριζόντιους 
οδηγούς εκατέρωθεν. (Οι αποστάσεις των 
στηριγμάτων στις εικόνες είναι ενδεικτικές)

Place two roof brackets lengthwise on each 
horizontal guide. Divide the distances so that the 
suspension weight is evenly distributed. 
Before the final fastening of the roof supports 
check the horizontal movement of the door. The 
distance of the horizontal guides must be equal. 
(The distances of the support brackets in the 
figures are indicative)

Platzieren Sie auf jeder Seite zwei 
Deckenhalterungen entlang der horizontalen 
Führungschienen. Teilen Sie die Abstände so auf, 
dass das Gewicht der Aufhängung gleichmäßig 
verteilt wird.
Führen Sie vor der entgültigen Fixierung der 
Halterungen eine Öffnung des Tors durch, um 
sicher zu stellen, dass sich die Führungsschienen 
in korrekter Position befinden. Der Abstand 
der Führungsschienen muss gleichmässig sein. 
(Die Positionen der Deckenhalterungen in den 
Abbildungen sind Beispielhaft.)

Place the spring bumpers at the end of each 
horizontal guide. When the door is open, the 
spring should be "energetically charged" to 
slightly push the door when it starts to close.

Installieren Sie an den Enden der horizontalen 
Führungsschienen jeweils Federpuffer. Wenn das 
Tor geöffnet ist , sollten die Federn durch das 
Torblatt leicht eingedrückt sein, sodass sie das 
Tor beim Schliessvorgang sanft anstossen.

Τα ελατήρια ώθησης τοποθετούνται στο τέλος 
κάθε οριζόντιου οδηγού. Η βάση καθώς και οι 
βίδες για το κάθε ένα περιλαμβάνονται στην 
συσκευασία. Η θέση του ελατηρίου ώθησης να 
είναι τέτοια ώστε να „φορτίζεται δυναμικά“ στην 
τελική θέση ανοίγματος για να βοηθά την πόρτα 
κατά την εκκίνηση.
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1. Εγκατάσταση της κάτω βάσης A
2. Εγκατάσταση της πάνω βάσης B

Installation of lower fixing bracket
Installation of upper fixing bracket

Εγκατάσταση της μεσαίας βάσης 

ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΤΩΠΗ 
Εγκατάσταση των βάσεων της Μετώπης 

Εγκατάσταση της Μετώπης 

Τοποθέτηση	Κάθετων	Κοιλοδοκών	και	Μετώπης

1 2

3

4 5

+
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Installation of middle fixing bracket
GR EN

DE
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HORIZONTAL FRAME 
Installation of the Horizontal frame fixing bracket

GR

EN

DE

Installation of the Horizontal frame

Montage der unteren Befestigungshalterung
Montage der oberen Befestigungshalterung

Montage der mittleren Befestigungshalterung

HORIZONTALER METALLRAHMEN 
Montage der Halterung f. Frontrahmen

Installation der Halterung für den Frontrahmen

Installation of the Hollow section with the horizontal metal frame

Installation des Hohlprofils mit horizontalem Metallrahmen
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Τοποθέτηση	Κάθετων	Κοιλοδοκών	και	Μετώπης

Στερέωση των Κοιλοδοκών.
Έλεγχος με αλφάδι και έλεγχος διαγωνίου.

Συναρμολόγηση όλων των κομματιών.

1

GR EN

DE

Put all sections together.

2 3 4+ +

GR EN

DE

Fixing the Hollow section.
Check with level and diagonal.

Fügen Sie alle Abschnitte zusammen.

Fixieren des Hohlprofils. 
Überprüfen Sie mit einer 
Wasserwaage und einem Winkel.

Installation of the Hollow section with the horizontal metal frame

Installation des Hohlprofils mit horizontalem Metallrahmen
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ΜΕΤΩΠΗ	ΑΠΟ	ΠΑΝΕΛ

Συναρμολόγηση των τεμαχίων της μετώπης 
από πάνελ πολυουρεθάνης. 
Βιδώστε τις γωνίες στήριξης πάνω στον 
κάθετο κοιλοδοκό σε απόσταση ίση με 
το ύψος ττης μετώπης, ώστε αυτά να 
εισχωρήσουν στα κενά (Β).
Ενώστε την μετώπη με τον κάθετο κοιλοδοκό 
βιδώνοντας και σταθεροποιώντας τα τμήματα.

GR EN

DE

Assembly of the front frame made from 
polyurethane panels. 
Screw the support angles onto the vertical beam 
at a distance equal to the height of the front, so 
that they fit the gaps (B). 
Fix the front frame with the hollow section by 
screwing and stabilizing the sections.

Montage des Frontrahmens aus 
Polyurethanplatten. 
Schrauben Sie die Auflagewinkel im Abstand der 
Frontrahmenhöhe auf den Vertikalträger, so dass 
diese in die vorhandenen Lücken passen (B). 
Fixieren Sie den Frontrahmen mit dem Hohlprofil 
durch Verschrauben.

STIRNVERKLEIDUNG AUS PANELN

PANEL FRAME MADE OF PU PANEL
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ΜΕΤΩΠΗ	ΑΠΟ	ΠΑΝΕΛ

Ακολουθείστε τα βήματα συναρμολόγησης όπως 
φαίνονται στις εικόνες. Βιδώστε επάνω και κάτω 
για την ένωση της μετώπης με τους κάθετους 
κοιλοδοκούς (εικόνες 3, 4, 5, 6).

Βιδώστε εσωτερικά στην μετώπη την ειδική 
βάση όπου πάνω σε αυτήν θα σταθεροποιηθούν 
οι βάσεις των ασφαλιστικών ελατηρίων. 
Επιπρόσθετα οι ειδικές βάσεις για τον άξονα 
εσωτερικά πρέπει να σταθεροποιηθούν στην 
οροφή (εικόνες 7, 8).

GR EN

DE

Follow the assembly steps as shown in the 
pictures. Fix with screws to connect the hollow 
sections with the front frame (images 3, 4, 5, 
6).

Screw the special brackets inside the front 
frame on which spring break safety devices 
will be fixed. 
In addition shaft’s special brackets must be 
fixed to the roof (images 7, 8).

Befolgen Sie die Montageschritte wie in den 
Bildern gezeigt. Mit Schrauben befestigen, 
um die Hohlprofile mit dem Frontrahmen zu 
verbinden (Bilder 3, 4, 5, 6).

Schrauben Sie die speziellen Halterungen in 
den Frontrahmen. An diesen wird später die 
Federbruchsicherungen befestigt. 
Außerdem müssen die speziellen Halterungen 
an der Decke befestigt werden (Bilder 7, 8).

STIRNVERKLEIDUNG AUS PANELN

PANEL FRAME
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PEDESTRIAN DOOR „HERA“ FOR SECTIONAL DOORS
ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΡΙΔΑ „ΗΡΑ“ ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΗΣ

SCHLUPFTÜR „HERA“ FÜR SEKTIONALTORE

Τοποθέτηση	Μοντέλο	„ΗΡΑ“	 	 	 σελ.		 98-115

Τοποθέτηση	Μοντέλο	„ΚΛΕΙΩ“	 	 	 σελ.		 116-119

Installation Model „HERA“   page 98-115

Installation des Modells „HERA“   Seiten 98-115

Installation Model „CLIO“   page 116-119

Installation des Modells „CLIO“   Seiten 116-119
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ΟΔΗΓΙΕΣ	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ	ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΡΙΔΑΣ	“ΗΡΑ”	(ΝΕΟ ΠΡΟΙΟΝ)

1.	 Φέρνουμε την ελεύθερη πλευρά των 
μεντεσέδων σε επαφή με την κάσα, ούτως ώστε 
οι ανοιγμένες οπές στους μεντεσέδες και την 
κάσα να είναι ομόκεντρες. Στερεώνουμε τους 
μεντεσέδες με τρείς βίδες σε κάθε πάνελ.

1.	Place the side of the hinges on the front frame, so 
that the hinge and frame openings are concentric. 
Fix the hinges with three screws on each panel.

GR EN

DE

1.	 Setzen Sie die Scharnierseiten so auf 
den Frontrahmen, dass die Scharnier- und 
Rahmenöffnungen konzentrisch sind. Befestigen 
Sie die Scharniere mit drei Schrauben an jedem 
Panel.

INSTALLATION DER SCHLUPFTÜR “HERA” (NEUES MODELL)

INSTALLATION INSTRUCTIONS OF PASS DOOR “HERA” (NEW TYPE)
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3A. Posizionare la sezione di gomma 
dove è stata rimossa la sezione cava. 
3Β. Gomma con angolo di 45°

2A. Αφαιρούμε τις βίδες που συγκρατούν τον 
κοιλοδοκό στην ανθρωποθυρίδα.
2B. Αφαιρούμε τον κοιλοδοκό από την 
ανθρωποθυρίδα (χρησιμεύει μόνο για την 
μεταφορά της).

2A. Remove the screws holding the hollow section 
(OR tubular steel beam) on the pass door.
2B.	Remove the hollow section from the pass door 
(used only for its transport).

3A. Place the rubber section where the 
hollow section was removed.
3Β. Rubber with 45°angle

GR EN

DE

GR EN

DE

2A. Entfernen Sie die Schrauben, die das Hohlprofil 
(ODER Stahlrohrträger) an der Schlupftür halten.
2B.	Entfernen Sie den Hohlabschnitt von der 
Durchgangstür (nur für den Transport verwendet).

3A. Plazieren Sie das Gummiprofil dort, 
wo zuvor das Hohlprofil befestigt war.
3Β. Gummi mit 45° Winkel
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Χαμηλό	Κατωκάσι

Μια ειδική ενίσχυση τοποθετείτε οταν το πάνω μέρος της ανθρωποθυρίδας βρίσκεται στο τελευταίο πάνελ.

A special metal strut is placed when the top section of the pass door is on the top panel. 

Low	threshold	aluminum	profile

Eine spezielle Metallstrebe wird angebracht, wenn die Schlupftür bis zum obersten Panel reicht.

*

Profil	für	Niedrigschwelle

4. Τοποθετούμε την ενίσχυση στο πανω μέρος της 
ανθρωποθυρίδας κατά μήκος της πόρτας.
4A. Βιδώνουμε τις βίδες που συγκρατούν την 
ενίσχυση.
4Β. Για τη στήριξη ανοίγουμε οπές Φ4 οπου 
βιδώνουμε βίδες 6,3x19 (DIN6928)
4C. Σε περίπτωση που υπάρχει χαμηλό κατωκάσι, 
η ενίσχυση μπαίνει μόνο στο πάνω μέρος της 
ανθρωποθυρίδας κατά μήκος της πόρτας.

4. Place the metal strut at the top of the pedestrian door 
along the sectional door.
4A.	Screw the metal strut.
4Β. For support open Φ4 holes and screw 6.3x19 
(DIN6928) screws
4C. In case of a low deck, the metal strut is only attached 
at the top of the pedestrian door.

GR EN

DE

4. Platzieren Sie die Metallstrebe oben an der Schlupftür 
entlang des Sektionaltors.
4A.	Schrauben Sie die Metallstrebe fest.
4Β. Bohren Sie zusätzlich 4 Löcher Φ4 und verschrauben 
Sie sie mit 6.3x19 (DIN6928) Schrauben
4C. Im Falle eines Niedrigsturzes wird nur oben an der 
Schlupftür eine Metallstrebe befestigt.
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5A-5B. Τοποθετούμε και στερεώνουμε 
την ενίσχυση αλουμινίου στο πάνω 
και κάτω μέρος της ανθρωποθυρίδας 
κατά μήκος της πόρτας. Για τη στήριξη 
ανοίγουμε οπές Φ4 όπου βιδώνουμε 
βίδες 6,3x19 (DIN6928)

H Eνίσχυση τοποθετείτε όταν υπάρχει ολόκληρο πάνελ πάνω από την ανθρωποθυρίδα.

5A-5B. Place and fix the aluminum strut 
at the top and bottom of the pass door.
Open Φ4 holes whenever 6.3x19 screws 
are required.

The aluminum strut is installed, when there is a whole panel above the pedestrian door.

GR EN

DE

5A-5B. Plazieren und befestigen Sie 
die Aluminiumstrebe oben und unten 
an der Schlupftür.
Bohren Sie Φ4 Löcher, wenn 6,3 x 19 
Schrauben erforderlich sind.

Die Aluminiumstrebe wird eingebaut, wenn sich über der Fußgängertür ein ganzes Paneel befindet.
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6. Κλειδαριά ασφαλείας τριών σημείων. Προσφέρει 
τη μέγιστη ασφάλεια με 3 σημεία κλειδώματος.
6A. Πάνω πύρος κλειδώματος.
6B. Κλειδαριά ασφαλείας.
6C. Κάτω πύρος κλειδώματος.

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΤΡΙΩΝ	ΣΗΜΕΙΩΝ

6. Three point security lock. Offers maximum safety 
with 3 locking points.
6A. Top locking pin.
6B. Safety lock.
6C. Bottom locking pin.

THREE POINT SECURITY LOCK

GR EN

DE

6. Drei-Punkt-Sicherheitsschloss. Bietet maximale 
Sicherheit mit drei Verriegelungspunkten.
6A. Sicherungsstift oben
6B. Sicherheitschloss
6C. Sicherungsstift unten

DREI-PUNKT-SICHERHEITSSCHLOSS
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ΜΑΓΝΗΤΙΚH	ΠΑΓIΔΑ

7A. Τοποθετούμε την μαγνητική παγίδα στην κάσα 
της ανθρωποθυρίδας και τον μαγνήτη στην πόρτα.
7B. Καλώδιο προς πίνακα. Εξασφαλίζουμε οτι 
δεν θα λειτουργήσει η πόρτα αν δεν κλείσει η 
ανθρωποθυρίδα.

8A. Μπάρα πανικού (όψη από μέσα).
8B. Μπάρα πανικού (όψη από έξω).

MAGNETIC ALARM SENSOR

7A. Place the magnet alarm sensor on the pass door and 
the magnet on the sectional door.
7B. Cable to control panel. Make sure the sectional door 
does not work unless the pass door closes.

8A. Panikstange (Innenansicht)
8B. Panikstange (Außenansicht)

GR EN

DE

GR EN

DE

7A. Platzieren Sie den Magnetalarmsensor an der 
Schlupftür und den Magneten am Sektionaltor.
7B. Kabel zum Bedienfeld. Stellen Sie sicher, dass das 
Sektionaltor nicht in Betrieb ist, bis  die Schlupftür 
geschlossen ist.

8A. Panic bar (view from inside).
8B. Panic bar (view from outside).

MAGNETISCHER ALARMSENSOR 
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10

10Α

10Β
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10. Μηχανισμός Επαναφοράς εξωτερικός.
10Α. Τοποθετούμε τον μηχανισμό επαναφοράς 
στο πάνω μέρος της κάσας της ανθρωποθυρίδας. 
Στερεώνουμε με βίδες. 
10Β. Βιδώνουμε στην πόρτα τον οδηγό και 
τοποθετούμε την λάμα στην γλυσιέρα. Κάνουμε 
τις απαραίτητες ρυθμίσεις και τοποθετούμε το 
λάστιχο. 
Συμβουλευτείτε τις οδηγίες εγκατάστασης
του μηχανισμού επαναφοράς.

10. Free-swing retractor.
10Α. Place the free-swing retractor at the top of the 
pass door frame. Fix with screws.
10Β. Screw the slider on the door and insert the 
blade to the slider. Make the necessary adjustments 
and place the pass door seal.
Consult the installation instructions of the free-
swing retractor.

GR EN

DE

10.Obertürschliesser.
10Α. Platzieren Sie den Schliessmechanismus oben 
am Schlupftürrahmen. Mit Schrauben befestigen.
10Β. Schrauben Sie den Schieber an die Tür und 
führen Sie die Klinge in den Schieber ein. Nehmen Sie 
die erforderlichen Einstellungen vor und platzieren Sie 
die Schlupftürdichtung.
Beachten Sie die Installationsanleitung des 
Obertürschliessers.
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11. Σημεία τοποθέτησης του πλαστικού ασφαλείας 
της κάσας της ανθρωποθυρίδας.
11Α. Τοποθετούμε το πλαστικό ασφαλείας της κάσας 
στη θέση του από την εξωτερική πλευρά κάσας της 
ανθρωποθυρίδας.
11Β. Ασκούμε δύναμη ώστε να εισχωρήσει στην 
προκαθορισμένη θέση.
11C. Πλαστικό ασφαλείας της κάσας στη θέση τους

11.	Placement of the pass door security plastic.
11Α.	Place the security plastic in position at the outside 
of the pass door.
11Β.	Apply force on the security plastic to put in position.
11C. Safety plastic in proper position.

GR EN

DE

11.	Platzierung des Sicherheitskunststoffs der Schlupftür.
11Α.	Platzieren Sie den Sicherheitskunststoff an der 
Außenseite der Schlupftür.
11Β.	Wenden Sie Kraft auf den Sicherheitskunststoff 
an, um ihn in Position zu bringen.
11C. Sicherheitskunststoff in richtiger Position.
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12

12B

12C

12A
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12-12A. Πλαστικό σωληνάκι για μεντεσέ στη 
θέση του και σημεία τοποθέτησης του
12Β-12C. Ασκούμε δύναμη στο πλαστικό 
σωληνάκι ώστε να εισχωρήσει στην 
προκαθορισμένη θέση..

12-12A.	Plastic tube for hinge in proper place and mounting 
points.
12Β-12C. Apply force on safety plastic tube to put in 
proper position.

GR EN

DE

12-12A.	Kunststoffrohr für Scharniere an richtiger Stelle 
und Befestigungspunkte.
12Β-12C. Üben Sie Kraft auf das Sicherheitskunststoffrohr 
aus, um es in die richtige Position zu bringen.
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1.	Φέρνουμε την ελεύθερη πλευρά των 
μεντεσέδων σε επαφή με την κάσα, ούτως 
ώστε οι ανοιγμένες οπές στους μεντεσέδες με 
τρία περτσίνια σε κάθε πάνελ
2.	Αφαιρούμε την γωνία από την 
ανθρωποθυρίδα (χρησιμεύει μόνο για την 
μεταφορά της)
3.	Ξετρυπάμε τα περτσίνια που συγκρατούν 
την γωνία στην ανθρωποθυρίδα (ένα σε κάθε 
πάνελ)
4.	Τοποθετούμε περτσίνια στις οπές των 
περτσινιών που ξετρυπήσαμε

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟ „ΚΛΕΙΩ“ /// ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΡΙΔΑ 

1.	We bring the free side of the hinges in contact 
with the frame so that the openings in the hinges 
can be fixed with three rivets on each panel
2.	Remove the corner from the pedestrian door 
(only needed for transport)
3.	We excavate the rivets that hold the corner in 
the manhole (one in each panel)
4.	Place rivets on the drill holes you have drilled

GR EN

DE

1.	Bringen Sie die freie Seite der Scharniere 
in Kontakt mit dem Rahmen. Fixieren Sie die 
Scharniere mit drei Nieten an jedem Panel.
2.	Entfernen Sie das Hohlprofil von der Schupftür 
(wurde nur für den Transport benötigt)
3.	Ziehen Sie die Nieten, die das Profil gehalten 
haben (eine in jedem Panel)
4.	Plazieren Sie Nieten in den Löchern.

INSTALLATION DES MODELLS „CLIO“/// SCHLUPFTÜR

INSTALLATION OF MODEL „CLIO“ /// PEDESTRIAN DOOR
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5A.	Τοποθετούμε και στερεώνουμε την 
Ενίσχυση Αλουμινίου στο πάνω και κάτω 
μέρος της ανθρωποθυρίδας κατά μήκος της 
γκαραζόπορτας Για τη στήριξη ανοίγουμε οπές 
Φ4 όπου βιδώνουμε βίδες 6,3x19 (DIN6928)
5B.	Σε περίπτωση που υπάρχει χαμηλό 
κατωκάσι, η Ενισχυση Αλουμινίου μπαίνει μόνο 
στο πάνω μέρος της ανθρωποθυρίδας κατά 
μήκος της γκαραζόπορτας.

GR EN

DE

5A.	We place and fix the aluminum strut at the 
top and at the bottom of the pedestrian door 
over the entire width of the sectional door. For 
mounting we open holes Φ4 where we screw 
6,3x19 screws (DIN6928). 
5B.	If there is a low threshold, the Aluminum 
Strut is installed only at the top of the manhole 
over the entirte width of the garage door.

5A.	Wir platzieren und befestigen die 
Aluminiumstrebe oben und unten an der 
Schlupftür über die gesamte Breite des 
Sektionaltors. Zur Montage öffnen wir Löcher 
Φ4, in die wir 6,3x19 Schrauben (DIN6928) 
einschrauben.
5B.	Bei niedriger Schwelle wird die Aluminium-
Strebe nur oben am Schacht über die gesamte 
Breite des Garagentors montiert.
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