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Αυτοµατες µηχανοκινητες θυρες κεντρικου ανοιγµατος ACL
Τεχνικός Φάκελος

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αυτοµατες 2φ κεντρικες θυρες

Η αυτοµατη µηχανοκινητη θυρα κεντρικου ανοιγµατος ACL για ανελκυστηρα σχεδιαζεται και κατασκευαζεται
εξολοκληρου απο την εταιρεια Kalliotis, στις εγκαταστασεις της εταιρειας.
Εχει σχεδιαστει και κατασκευαστει ετσι ωστε να εχει οσο το δυνατον χαµηλοτερο κοστος κατασκευης και
συντηρησης ,στηριζοµενη οµως στα υψηλα standard ποιοτητας της εταιρειας Kalliotis.
Η αυτοµατη πορτα για ανελκυστηρα καλύπτει τις απαιτήσεις που θέτει η οδηγία 95/16/ΕΚ
του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29-6-1995 και ΕΛΟΤ ΕΝ81,, ΕΛΟΤ ΕΝ81,2
Στοιχεια επικοινωνιας
BI.ΠΕ. Θερµης
17 χλµ Θεσσαλονικης - Πολυγυρου (Ν. Ραιδεστος) Τ.Κ 57001, Τ.Θ 60640
Τηλ: 2310466454, fax: 2310466533
www.kalliotis.gr e-mail: kalliotislift@yahoo.com
Τεχνικα χαρακτηριστικα
- Χρηση εξυπνου encoder(παλµογεννητριας) ενσωµατωµενου πανω στον DC κινητηρα ωστε να µπορουµε να
ελεγχουµε την πορτα σε οποιοδηποτε σηµειο της
- Εξυπνη, ευχρηστη και αξιοπιστη πλακετα ελεγχου αυτοµατης πορτας AUDO.100 για την οδηγηση της πορτας.
- Ετοιµη προγραµµατιζοµενη πορτα χωρις την χρηση εξτρα προγραµµατιστη. Οποιαδηποτε αλλαγή γινεται κατευθειαν
στην πλακετα ελεγχου αυτοµατης πορτας AUDO.100
- Γρηγορη, ευκολη εγκατασταση και συντηρηση
- Ενσωµατωµενος απεγκλωβισµος πανω στην πλακετα ελεγχου αυτοµατης πορτας AUDO.100
- Χρηση κοντρας επαναφορας πορτας οταν κατα την κινηση της βρισκει καποιο εµποδιο
- Ενσωµατωµενη υποδοχη, για φωτοκουρτινα,φωτοκυτταρο(µονο η διπλο) πανω στην πλακετα ελεγχου αυτοµατης
πορτας AUDO.100
- Χρηση κοινο πουρακι για την ζωνη και τον απεγκλωβισµο

Θαλαµου
Πορτάκια
Κατασκευάζονται από λαµαρίνα DKP πάχου 1.25 mm. Φέρουν ειδικές νευρώσεις οι οποίες εξασφαλίζουν
στιβαρότητα και αντοχή στις κρούσεις. Η κίνηση γίνεται πάνω σε οδηγό στιβαρής κατασκευής κατασκευασµένο
από αλουµίνιο. Η βαφή γίνεται µε αντισκωριακη πουδρα H/B RAL 7010.
Μηχανισµός
Το άνοιγµα και το κλείσιµο των θυρών γίνεται από µηχανισµό ηλεκτρονικά ελεγχόµενο. Ο µηχανισµός αυτός
λειτουργεί µε κινητήρα ελεγχόµενων και ηλεκτρονικά ρυθµιζόµενων στροφών πλακετα ελεγχου αυτοµατης
πορτας AUDO.100. Υπάρχει δυνατότητα ρύθµισης των ταχυτήτων ανοίγµατος και κλεισίµατος των θυρών.
Το εύρος των ρυθµίσεων αυτών είναι για το άνοιγµα 200…1000 mm/s και για το κλείσιµο 150…600 mm/s.
Η µέγιστη επιτάχυνση κυµαίνεται από 800 έως 1500 mm/s2.Στον µηχανισµό περιλαµβάνονται και οι απαραίτητες
επαναφορτιζόµενες µπαταρίες για την λειτουργία του απεγκλωβισµού σε περίπτωση διακοπής της παροχής ρεύµατος
Η προστασία των ατόµων κατά την είσοδο και την έξοδο από τον ανελκυστήρα επιτυγχάνεται µε τα συνοδευόµενα
φωτοκύτταρα(µονα η διπλα) η µε την χρηση φωτοκουρτινας και µε την λειτουργία της κόντρας επαναφοράς
(ηλεκτρονικά ελεγχόµενης και ρυθµιζόµενης 80…180 Nw). Η πλακετα ελεγχου αυτοµατης πορτας AUDO.100
ρυθµιζεται κατευθειαν µετα κουµπια που διαθετει χωρις την χρηση εξτρα προγραµµατιστει. Η κίνηση και ο έλεγχος
της θέσης θυρών γίνεται ηλεκτρονικά (encoder -παλµογεννητρια ) και όχι µηχανικά, ελαχιστοποιώντας έτσι φθορές
και αποκλίσεις κατά την λειτουργία..

KALLIOTIS Πορτες - Θαλαµοι Ανελκυστηρων

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αυτοµατες 2φ κεντρικες θυρες

Οροφου
Κάσωµα
Κατασκευάζεται από λαµαρίνα DKP πάχους 1.25 mm. Η βαφή γίνεται µε αντισκωριακη πουδρα H/B RAL 7010.
Πορτάκια
Κατασκευάζονται από λαµαρίνα DKP πάχου 1.25 mm. Φέρουν ειδικές νευρώσεις οι οποίες εξασφαλίζουν στιβαρότητα
και αντοχή στις κρούσεις. Η κίνηση γίνεται πάνω σε οδηγό στιβαρής κατασκευής κατασκευασµένο από αλουµίνιο.
Η βαφή γίνεται µε αντισκωριακη πουδρα H/B RAL 7010.
Μηχανισµός
Ο µηχανισµός του ορόφου περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες επαφές ασφαλείας και κλείθρων µανδάλωσης που
προβλέπονται από την οδηγία 95/16/ΕΚ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29-6-1995 και ΕΝ81,1 , ΕΝ81,2
Επενδυση αυτοµατης πορτας
Η επένδυση της αυτόµατης πόρτας γίνεται µε ανοξείδωτη λαµαρίνα πάχους 0.8 mm.
Η συνολική κατασκευή των αυτοµάτων θυρών καλύπτει τις απαιτήσεις που θέτει η οδηγία 95/16/ΕΚ του Συµβουλίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29-6-1995 και ΕΝ81,1, ΕΝ81,2
Ηλεκτρικα Χαρακτηριστικα
Ταση τροφοδοσιας: 20-24V AC
Ονοµαστικη ταση κινητηρα: 24V DC
Μεγιστη ισxυς κινητηρα: 100W (0.134HP)
Μεγιστο ρευµα (Πλακετα + Κινητηρας): 5A
Ονοµαστικη ταση µπαταριας: 24V
Μεγιστο φορτιο µπαταριων: 1,5 Ah
Τροφοδοσια encoder: 5V
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2Φ κεντρικη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ:

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

Βασικες διαστασεις 2Φ κεντρικης

ACL.2C
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Βασικες διαστασεις 2Φ κεντρικης
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ
∆ιαστασεις σε: mm

ΚΛΙΜΑΚΑ:
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ:

2Φ κεντρικη
Βασικες διαστασεις 2Φ κεντρικης
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

2Φ κεντρικη

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ:

Βασικες διαστασεις 2Φ κεντρικης

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
∆ιαστασεις σε: mm

ΚΛΙΜΑΚΑ:

A4

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΣΩΜΑΤΟΣ

Αυτοµατες 2φ κεντρικες θυρες

Κασωµα αυτοµατη πορτας 2φ κεντρικής
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΣΩΜΑΤΟΣ

Αυτοµατες 2φ κεντρικες θυρες

Συναρµολογηση κασας αυτοµατης πορτας
Συνδεουµε την κολωνα 2φ κεντρικη αριστερη (Νο 7) και την κολωνα 2φ κεντρικη δεξια(Νο 8)
µε το κεφαλαρι(Νο 6) συµφωνα µε τις σχεδια Α και B. Στην συνεχεια τα συνδεµουµε τις κολωνες(Νο 7 και No 8)
στο κατωκασι( Νο1) συµφωνα µε τα σχεδια Γ και ∆.
M6X10
M6X10
M6X10

Β
M6X10

Α
Σχεδ.Α

M6X10

M6X10
M6X10
M6X10
M6X10
M6X10

Σχεδ. Β

M8X16
M8X16

M8X16

M8X16

M8X16
M8X16

Σχεδ. Γ

∆

Γ
Σχεδ. ∆
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΣΩΜΑΤΟΣ

Αυτοµατες 2φ κεντρικες θυρες

Τοποθετηση κασας οροφου στον φρεατιο
Συνδεουµε στις κολωνες(Νο 7 και Νο 8) τα στηριγµατα κασωµατος (Νο 2) και στην συνεχεια πανω σε αυτα συνδεουµε τα
επιτοιχια στηριγµατα κασωµατος οροφου(Νο 4). Τα στηριγµατα κασωµατος (Νο 2) που βρισκονται στο πανω µερος καθε
κολωνας τα βιδωνουµε ενω αυτα που βρισκονται στο κατω µερος ειναι κολληµενα πανω το κατωκασι(Νο 1).Συνδεουµε
συµφωνα µε τα σχεδια Ε και Στ. Επισης τα επιτοιχια στηριγµατα κασωµατος πλαγια(Νο9) ειναι προαιρετικη η τοποθετηση
τους. Βλεπε σχεδιο Ζ

Νο 4

Ε

Προαιρετικη τοποθετηση

Νο 9

M8X16

M10X20

M8X16

M8X16
Τετραγωνο παξιµαδι Μ10

Σχεδ. Ζ

Ζ
Σχεδ. Ε

Νο2

Τετραγωνο παξιµαδι Μ10

M10X20

Σχεδ. Ζ

Στ
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΣΩΜΑΤΟΣ

Αυτοµατες 2φ κεντρικες θυρες

Τοποθετηση οδηγου αλουµινιου(sill)
Περναµε τις εξαγωνες φλατζωτες βιδες Μ8Χ16 στα διακενα στο κατω µερος του οδηγου αλουµινιου (σιλ) (Νο 3) και
βιδωνουµε στις αντιστοιχες οβαλ πανω στο κατωκασι (Νο 1). Οσες ειναι ο αριθµος των οβαλ τοσες θα ειναι και ο αριθµος
απο τις βιδες που θα περασουµε µεσα απο το διακενο οπως φαινεται στο σχεδιο Η.
Τελος βιδωνουµε και την ποδια οροφου(Νο 5) πανω στο κατωκασι οπως φαινεται στο σχεδιο Ι

M8X16

M8X16

Σχεδ. Η

M6X16
Το σιλ παταει πανω στο κασωµα

Σχεδ. Ι
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ

Αυτοµατες 2φ κεντρικες θυρες

Μηχανισµος φρεατιου
Τοποθετουµε τον µηχανισµό φρεατιου και τον κρεµαµε πανω στα ειδικα αγκιστρα που υπαρχουν πανω στο
κασωµα και στην συνεχεια βιδωνουµε τον µηχανισµο οροφου πανω στο κασωµα µε 4 εξάγωνες φλατζωτες βιδες
M8X20 οπως φαινεται στο σχεδιο Κ. Οι Μ8Χ16 βιδωνονται πανω στο εγκλωβισµενο περικοχλιο Μ8 µεσα απο τις οριζοντιες
που υπαρχουν παν ωστο κορµο

11

Άγγιστρο πάνω στο κασωµα

12

13
M8X16

Σχεδ. Κ
Νο

Ονοµασία

Τεµ

11

Μηχανισµος φρεατιου

1

12

Πορτακι δεξι

1

13

Πορτακι αριστερο

1
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ

Αυτοµατες 2φ κεντρικες θυρες

Ρυµιση µηχανισµου φρεατιου
Τοποθετουµε τον µηχανισµο φρεατιου στην µεση απο το ανοιγµα µας. σαν σηµειο υπαρχει µι τρυπα µε διαµετρο
D6 οπως φαινεται στο σχεδιο Λ.

Σχεδ. Λ

Σηµειο Μηδεν(0)
Βελακι κεντρο πορτας

KALLIOTIS Πορτες - Θαλαµοι Ανελκυστηρων

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΥΡΟΦΥΛΛΑ ΦΡΕΑΤΟΣ

Αυτοµατες 2φ κεντρικες θυρες

Τοποθετηση θυροφυλλα
Τα θυροφυλλα και τα βιδωνουµε µε 3 εξάγωνες µε φλαντζωτές βιδες M8X16 πανω στο βαγονετο.Αν θελουµε να
ανεβασουµε πιο πανω το θυροφυλλο βιδωνουµε στις κατω τρυπες ενω αν θελουµε να το κατεβασουµε βιδωνουµε στις
πανω τρυπες. Οταν τοποθετησουµε τα θυροφυλλα για µεγαλυτερη ασφαλεια βιδωνουµε και απο απο δυο αυτο
διατρητες βιδες Μ4,2Χ16. Επισης στο κατω µερος απο το θυροφυλλο υπαρχουν γλυσιερες ωστε να «τρεχει» το
θυροφυλλο µεσα στον οδηγο αλουµινιου. Οι γλυσιερες ειναι τοποθετηµενες στα θυροφυλλα. Για πιο πολλες
λεπτοµερειες δειτε τα σχεδια Μ και Ν

αριστερο πορτακι
M8X16

δεξι πορτακι

M8X16

Σχεδ. Μ

M4,2X16

Σχεδ. Ν

Γλυσιερες
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΥΡΟΦΥΛΛΑ ΦΡΕΑΤΟΣ

Αυτοµατες 2φ κεντρικες θυρες

Ρυθµιση θυροφυλλα
Για να λειτουργει η πορτα σωστα θα πρεπει τα θυροφυλλα να εχουν αποσταση απο τον οδηγο αλουµινιου 5 mm και η
πορτα να κλεινει µε την δυναµη του ελατηριου. Το υψος του θυροφυλλου ρυθµιζεται απο τις οβαλ που υπαρχουν πανω
στο θυροφυλλο. Θα πρεπει παντα η πορτα να µπορει να κλεινει µε την δυναµη του ελατηριου. Αν δεν συµβαινει αυτο
τοτε η πορτα δεν θα λειτουργησει σωστα. Αυτο µπορει να συµβαινει ειτε επειδη τα θυροφυλλα ειναι πετσικαρισµενα
ειτε επειδη τα παρακεντρα ροδακια ειναι ειναι πολυ σφιγµενα πανω στο οδηγο κινησης του βαγονετου. Κατα την
τοποθετηση το θυροφυλλο πανω στο βαγονετο θα πρεπει να βλεπουµε µηπως το θυροφυλλο ειναι «πετσικαρισµενο».
Θα πρεπει οταν ειναι τοποθετηµενο το θυροφυλλο πανω να µην «πεταει»απο καµια µερια του βαγονετου. Αν συµβαινει
κατι τετοιο θα πρεπει να «ξεπετσικαρουµε» το θυροφυλλο βαζοντας δυναµη απο την αντιθετη πλευρα απο την µερια
που πεταει. Για πιο πολλες λεπτοµερειες δειτε τα σχεδια Ξ και Ο

10 mm

5-6 mm

Σωστη ρυθµιση υψους θυροφυλλων

Κανονικο υψος

Ανεβασµα θυροφυλλου

Σχεδ. Ξ

Σωστη τοποθετηση θυροφυλλου πανω στο βαγονετο
Βαγονετο
Θυροφυλλο

Λαθος τοποθετηση θυροφυλλου πανω στο βαγονετο
Βαγονετο

Βαγονετο

Θυροφυλλο
Θυροφυλλο «πετσικαρισµενο» ασκουµε
δυναµη δεξια ωστε να το «ξεπετσικαρουµε»
και να ερθει στην σωστη θεση

Θυροφυλλο
Θυροφυλλο «πετσικαρισµενο» ασκουµε
δυναµη αριστερα ωστε να το «ξεπετσικαρουµε»
και να ερθει στην σωστη θεση

Σχεδ. Ο
Ρυθµιση βαγονετου
θα πρεπει το βαγονετο να κινειται οµαλα πανω στον µεταλλικο οδηγο. Αν δεν κινειται οµαλα θα πρεπει να
χαλαρωσουµε τα παρακεντρα ροδακια στο κατω µερος του βαγονετου. Θα πρεπει παντα τα παρακεντρα ροδακια να
ελεγχονται πριν την εκινηση ωστε να ειναι χαλαρα πανω στον µεταλλικο οδηγο. Για περισοτερες λεπτοµερειες δειτε το
σχεδιο Π.
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΥΡΟΦΥΛΛΑ ΦΡΕΑΤΟΣ

Αυτοµατες 2φ κεντρικες θυρες

Παρακετρο ροδακι

Κλειδι allen
για να ρυθµισουµε το ροδακι

Σχεδ. Π
Τα παρακεντρα ροδακια, τα θυροφυλλα και ο µηχανισµος οροφου ρυθµιζονται στο εργοστασιο πριν την παραδοση στον
πελατη αλλα καλο θα ηταν να ελεγχονται και πριν την εκκινηση επειδη υπαρχουν και παραγοντες που δεν µπορουν να
ελεγχθουν οπως η τοποθετηση της πορτα στο φρεατιο. Θα πρεπει για την σωστη λειτουργια της πορτας, η πορτα
φρεατιου οταν ειναι µονη της χωρις τον µηχανισµο θαλαµου, να µπορει να κλεινει µονη της µε την δυναµη του
ελατηριου. Αν δεν συµβαινει αυτο θα πρεπει να ελεγχθει 1) µηπως τα παρακετρα ροδακια ειναι πολυ σφιγµενα και δεν
δινουν σωστη κινηση του βαγονετου πανω στον οδηγο, 2) τα θυροφυλλα ειναι πετσικαρισµενα(ειτε εξαιτιας µη σωστη
τοποθετησης κασωµατος, τοποθετησης µηχανισµου οροφου πανω στο κασωµα). 3) ειτε επειδη το ελατηριο δεν τραβαει
σωστα την πορτα. Τα δυο πρωτα ελεγχονται και λυνονται µε του τροπους που αναφεραµε πιο πανω ενω µπορουµε να
µεγαλωσουµε την δυναµη του ελατηριου ρυθµιζονατς το µηκος του οπως θα δουµε παρακατω
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΡΕΑΤΟΣ

8

12

Αυτοµατες 2φ κεντρικες θυρες

12°

Συστηµα µανταλωσης οροφου
κλειδωµενο
Αποσταση διχαλου επαφης από επαφη
ασφαλειας:8 mm

Συστηµα µανταλωσης οροφου
ανοιχτο

Το συστηµα µανταλωσης οροφου φερει ηλεκτρικη διαταξη ασφαλειας (επαφη) της Γερµανικης εταιρειας Bernstein για
τον ελενγχο και την εξακριβωση της θεσης της µανταλωσης και µας δειχνει ποτε η πορτα του φρεατιου ειναι κλειστη και
πληρει τους ορους που οριζει ο ΕΝ 81.1 και ΕΝ 81.2
Η αποσταση του συστηµατος µανταλωσης και της βασης µανταλωσης ειναι 12 mm. Η µανταλωση πραγµατοποιειται και
διατηρηται µε την χρηση αντιβαρου αλλα και ελατηριου.
Επισης ο µηχανισµος φρεατος φερει και δευτερη ηλεκτρικη διαταξη ασφαλειας ιδιου τυπου µε την αλλη η οποια αφαλιζει και
την αλλη θυρα

Ηλεκτρικες διαταξης ασφαλειας(επαφη)

Αντιβαρο µανταλωσης
12

Αποσταση εµπλοκης µανταλωσης

ελατηριο µανταλωσης
Ηλεκτρικη διαταξη ασφαλειας(επαφη)
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ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΜΑΝΤΑΛΩΣΗ -ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

Αυτοµατες 2φ κεντρικες θυρες

Αποµανταλωση εκτακτης αναγκης
Καθε πορτα οροφου(φρεατιου) φερει ειδικο µηχανισµο τριγωνικης υποδοχης ωστε να µπορει η πορτα να
αποµανταλωνεται απο εξω σε περιπτωση εκτακτης αναγκης µε την βοηθεια ειδικου κλειδιου.

Μηχανισµος τριγωνικης υποδοχης για
αποµανταλωση σε περιπτωση εκτακτης αναγκης

Ελατήριο επαναφορας θυρας φρεατίου
Το ελατηριο επαναφορας της πορτας διασφαλιζει το αυτοµατο κλεισιµο της πορτας του οροφου(φρεατιου), εαν
ανοιξουν για οποιοδηποτε λογο, οταν ο θαλαµος βρισκεται εξω απο την ζωνη αποµανταλωσης.

Ελατηριο επαναφορας πορτας.Πορτα οροφου κλειστη
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ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΜΑΝΤΑΛΩΣΗ -ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

Αυτοµατες 2φ κεντρικες θυρες

Ελατηριο επαναφορας πορτας.Πορτα οροφου ανοιχτη

Ρυθµιση ελατηριο και δυναµης κλεισιµατος
Υπαρχει η δυνατοτητα να ρυθµισουµε την δυναµη επαναφορας του ελατηριου. Η µια ακρη του ελατηριου
τοποθετήται σε σταθερο σηµειο πανω στον κορµο του µηχανισµου φρέατος ενω το αλλο ακρο του ελατηριου µπορει
να τοποθετηθει σε 5 διαφορετικα σηµεια πανω στο βαγονέτο αναλογα µε την δυναµη επαναφορας που θέλουµε. Σε
αυτα τα 5 σηµεια υπαρχουν ετοιµες οπες Μ8 στις οποιες µπορουµε να τοποθετησουµε την µεταλλικη ντίζα Μ8 η
οποια συγκρατει το αλλο ακρο του ελατηριου.Οι οπες αυτες εχουν αποστασει µεταξυ τους 50 mm ωστε να µπορουµε
να αυξοµειωνουµε την δυναµη επαναφορας του ελατηριου
Σταθερο σηµειο τοποθετησης ελατηριου

Ντιζα Μ8

Ελατήριο έλξεως
∆ιαµετρος συρµατος(mm): 1,5
Εξωτερικη ∆ιάµετρος ελατηριου(mm): 14,5
Μεση διαµετρος ελατηριου(mm): 13
Μηκος σωµατος ελατηριου(mm): 285
Ελέυθερο µηκος ελατηριου(mm): 310,3
Συνολικος αριθµος σπειρων: 191
Μεγιστο επιτρεπόµενο µηκος ελατηριου(mm): 1097,348
Μεγιστη επιτρεποµενη διαδροµη ελατηριου(mm): 7873,048

Ιδιοσυχνοτητα συντονισµου(Επαναλ/δευτερ): 17,018
Προενταση ελατηριου(Kp): 0,951
Μεγιστη δυναµη(Kp):10,906
Σταθερα ελατηριου(Kp/mm: 0,013
Υλικο συρµατος: C Class Patentiert DIN 17223
Βαρος ελατηριου(gr): 108,210
Μεγιστη δυναµη για αποφυγη κοπωσης: 9,419
∆ιαδροµη ελατηριου για αποφυγη κοπωσης: 679,723
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ

Αυτοµατες 2φ κεντρικες θυρες

Τοποθετηση µηχανισµου θαλαµου

35

35

5

ΘΥΡΑ ΟΡΟΦΟΥ (ΦΡΕΑΤΙΟΥ)

ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝ. ΥΨΟΣ = 2272

5

ΚΑΘΑΡΟ ΥΨΟΣ = 2000

40

30

40

750

ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ = 2238

ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝ. ΥΨΟΣ = 2400

ΘΥΡΑ ΘΑΛΑΜΟΥ

Κατα την τοποθετηση του µηχανισµου θαλαµου θα πρεπει να προσεξουµε η αποσταση µεταξυ οδηγου αλουµινιο
πορτας φρεατιου (οροφου) και οδηγου αλουµινιου πορτας θαλαµου να ειναι 33 mm. Οταν βαλουµε τις ποδιες
ασφαλειας οροφου και θαλαµου η αποσταση µεταξυ ους θα ειναι 30 mm οπως φαινεται στο παρακατω σχεδιο Ρ

98
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ

Αυτοµατες 2φ κεντρικες θυρες

Κατα την τοποθετηση του µηχανισµου θαλαµου τοποθετουµε
της βασης του µηχανισµου πανω στα καναλια που υπαρχουν
πανω στο καπελο του θαλάµο και βιδωνουµε µε
βιδες εξάγωνες µε φλαντζωτό κεφάλι και εγκοπές
DIN 6921 M10X20.

Στην συνεχεια τοποθετουµε ακριβως µε τον ιδιο τροπο τα
πορτακια και την ποδια προστασιας οπως και στον µηχανισµο φρεατιου

Ελεγχουµε τα παρακεντρα ροδακια και τα θυροφυλλα µε την ιδια διαδικασια που κανουµε και στου οροφου. Πρεπει και εδω ο
µηχανισµος θαλαµου να κινειται οµαλα χωρις να παρεµποδιζεται. Αν για καποιο λογω δεν κινηται οµαλα τοτε χαλαρωνουµε τα
παρακεντρα ροδακια και ελεγχουµε τα θυροφυλλα οπως στου οροφου. Ο µηχανισµος οροφου, θαλαµου και ολα τα επιµερους
εξαρτηµατα οπως βαγονετα, θυροφυλλα κτλ ελεγχονται και ρυθµιζονται στο εργοστασιο πριν την παρδοση. Καλο ειναι οµως
για την σωστη λειοτυργια της πορτας να ελεγχονται και πριν δωθει η εκκινηση της πορτας
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ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ - ΦΩΤΟΚΟΥΡΤΙΝΑ

Αυτοµατες 2φ κεντρικες θυρες

Φωτοκύτταρα - φωτοκουρτνα

2000

227

238

162

Η προστασία των ατόµων κατά την είσοδο και την έξοδο από τον ανελκυστήρα επιτυγχάνεται µε τα συνοδευόµενα
φωτοκύτταρα(µονα η διπλα) IRS 121 η µε την χρηση φωτοκουρτινας και µε την λειτουργία της κόντρας επαναφοράς
(ηλεκτρονικά ελεγχόµενης και ρυθµιζόµενης 80…180 Nw). Τα παραπανω εξαρτήµατα τοποθετούνται στα παραπετα του
θαλαµου και συνδεονται στον µηχανισµο θαλάµου. Τα φωτοκύτταρα ειναι της εταιρείας Optea

70

85
155

800

Φωτοκύτταρο IRS 121
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ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ - ΦΩΤΟΚΟΥΡΤΙΝΑ

Αυτοµατες 2φ κεντρικες θυρες

Πιστοποιητικο IRS 121

OPTEA s.r.l. Via Saragat , 14
40062 Molinella (BO) - ITALY
Tel.: +39 051 665.00.71 Fax.: +39 051 665.00.28

DECLARATION of CONFORMITY
The company OPTEA s.r.l. declares that the following equipment
Equipment name : IRS 121
Type of equipment : AUTOMATIC DOORS SENSOR

It is in agreement with the following standards :
EN51081-1
EN51082-1
the apparatus specified above is declared moreover that it has been tested in typical application
and it complies with the directives : 89/336/EEC

PLACE:Molinella (BO) - ITALY
DECLARING NAME:TOMMASO D'AGOSTINO
COMPANY POSITION :Technical manager

Signature
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ΨΑΛΙ∆Ι

Αυτοµατες 2φ κεντρικες θυρες

8

8

65
182

32
182

Ψαλιδι ανοιχτο

Ψαλιδι κλειστο

- Ψαλιδι ανοιχτο: 65 mm
- Ψαλιδι κλειστο: 32 mm
- Αποσταση stopper-ψαλιδιου: 182 mm
- Αποσταση διχαλου επαφης από επαφη: 8 mm

Ηλεκτρικη διαταξη ασφαλειας(επαφη)

Το συστηµα ψαλιδιου θαλαµου φερει ηλεκτρικη διαταξη ασφαλειας (επαφη) της Γερµανικης
εταιρειας Bernstein ιδια µε αυτη του οροφου για τον ελενγχο και την εξακριβωση της θεσης της
πορτας θαλαµου και πληρει τους ορους που οριζει ο ΕΝ 81.1 και ΕΝ 81.2 . Η ηλεκτρικη διαταξη
ασφαλειας θαλαµου (επαφη θαλαµου) σε συνδιασµου µε ηλεκτρικη διαταξη ασφαλειας
οροφου(φρεατιο) (επαφη οροφου) µας δειχνουν ποτε η πορτα µας (οροφου και θαλαµου)
ειναι κλειστη. Επισης και εδω και τη δευετρη φυρα φερει ηλεκτρικη διαταξη ασφαλειας ιδιου
τυπου γι αµεγαλυτερη ασφαλεια
Ηλεκτρικες διαταξης ασφαλειας(επαφες)
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΨΑΛΙ∆ΙΟΥ

Αυτοµατες 2φ κεντρικες θυρες

Ρυθµιση ψαλιδιου.
Ψαλιδι κλειστο-κλειδωµα οροφου
κλειστο

Ρυθµιση ψαλιδιου.
Ψαλιδι ανοιχτο-κλειδωµα οροφου
ανοιχτο

Αποσταση µπροστα ροδακι κλειδωµατος οροφου – καµα ψαλιδιου: 10 mm.
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V

Kalliotis Lift

V

Doors + Cabins

Εργοστάσιο
ΒΙ.ΠΕ Θέρµης
17 χλµ Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου (Ν.Ραιδεστός)
Τ.Κ 57001, Τ.Θ 60640
Τ: 2310466454 F: 2310466533
e-mail:kalliotislift@yahoo.com

Factory
IN.AR Thermis
17 klm Thessalonikis - Poligirou (N. Redestos)
P.C 57001, PO Box 60640
Τ: +302310466454 F: +302310466533
e-mail:kalliotislift@yahoo.com

Υποκατάστηµα Αθηνών
Σαλαµινοµάχων 23 Πειραιάς
Τ.Κ 18539
Μ:6937394944

Athens branch
Salaminomaxon 23 Peiraus
P.C 18539
Μ:+306937394944

www.kalliotis.gr

