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Μεραληζκόο πξόκελεο Πόξηαο 

Οδεγίεο Υξήζεο & Δγθαηάζηαζεο 
 
 

Ο παξψλ κεραληζκφο ζπληζηάηαη λα ηνπνζεηεζεί απφ έκπεηξν ηερληθφ πξνζσπηθφ 

πνπ γλσξίδεη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

κεραληζκνχ γηα ηελ απνθπγή ηπρφλ αηπρεκάησλ ή βιαβψλ επί ηνπ κεραληζκνχ  
γηα ηα νπνία νπδεκία επζχλε θέξεη ν αληηπξφζσπνο θαη/ή ν πσιεηήο. 

 

 

 

 

 

Σν παξφλ έγγξαθν είλαη κφλν πιεξνθνξηαθφ θαη δελ πξφθεηηαη λα απνηειέζεη κέξνο νπνηαζδήπνηε 

ζχκβαζεο. χκθσλα κε ηελ πνιηηηθή καο ζπλερνχο βειηίσζεο ησλ πξντφλησλ, νη πξνδηαγξαθέο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ έληππν ππφθεηληαη ζε αιιαγέο ρσξίο εηδνπνίεζε.  
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 Μεραληζκνί ζπξφκελσλ & αλνηγφκελσλ ζπξψλ 
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1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΑΦΑΛΔΙΑ 
Γηαβάζηε πξνζεθηηθά θαη αθνινπζήζηε φιεο ηηο πξνθπιάμεηο αζθάιεηαο θαη πξνεηδνπνίεζεο πξηλ θαη θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραληζκνχ γηα ζπξφκελεο πφξηεο SG-S 500. Δγθαηαζηήζηε ην 
κεραληζκφ εμαιείθνληαο πηζαλνχο θηλδχλνπο ζθεθηφκελνη φηη απηνί πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πφξηα δελ ζα 

γλσξίδνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ πηζαλφλ λα ππάξρνπλ θαη λα νδεγήζνπλ ζε ζνβαξφ ηξαπκαηηζκφ! 
 

 

 

 

 
 Ο κεραληζκφο πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί απφ θαηαξηηζκέλν θαη έκπεηξν ηερληθφ πξνζσπηθφ. 

 
 Πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ κεραληζκνχ πξέπεη απαξαίηεηα λα είλαη έηνηκε ε βάζε απφ κπεηφλ θαη ε παξνρή 

ξεχκαηνο απηνχ ζην ζεκείν, θαζψο θαη ε θαισδίσζε ησλ (πξναηξεηηθψλ) θσηνθπηηάξσλ. 
 

 Σα παηδηά δελ πξέπεη πνηέ λα παίδνπλ κε ή θνληά ζηνλ εμνπιηζκό. 
 

 Πξηλ από νπνηαδήπνηε εξγαζία ζηνλ εμνπιηζκφ πξέπεη ε παξνρή θχξηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο λα έρεη 
απνκνλσζεί θαη απνδεηρζεί αλελεξγή (αζθάιεηα ειεθηξηθνχ πίλαθα θιεηζηή). 

 (Κίνδςνορ ηλεκηποπληξίαρ).  

 
 Καιψδην παξνρήο:                                                                                                                              

NYY re 3x1,5 γηα εμσηεξηθνχο ρψξνπο εληφο ζπηξάι pvc                                                                  
Καιψδην θσηνθπηηάξσλ:   
UTP εληφο ζπηξάι pvc ή A-2Y(L)2Y θαηά DIN VDE 0816, 2 δεπγψλ γηα εμσηεξηθή ηνπνζέηεζε                                                                                                                          

1 δεχγνο × 0.6-0.8 mm γηα ζχλδεζε πνκπνχ θαη δέθηε                                       
2 δεχγε × 0.6-0.8 mm γηα ζχλδεζε δέθηε θαη πίλαθα ειέγρνπ                                                                              
Γηα ιεπηνκέξεηεο επηθνηλσλήζηε κε ηνλ αληηπξφζσπν. 
 

 Ο εμνπιηζκφο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί καθξηά απφ ηηο πεξηνρέο πνπ είλαη πξνζηηέο ζηνπο πεδνχο. ηηο 
πεξηπηψζεηο φπνπ απηφ δελ είλαη δπλαηφ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζεκάλζεηο γηα λα πξνεηδνπνηήζνπλ θαη 

λα πξνζηαηεχζνπλ ηνπο πεδνχο. 
 

 Απαγνξεύεηαη νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ζε απηφ ην πξντφλ. Πηζαλή ηξνπνπνίεζε ζα κπνξνχζε λα 
νδεγήζεη ζε ζνβαξφ ηξαπκαηηζκφ. 
 

 Η ιεηηνπξγία ηεο απηφκαηεο αλαζηξνθήο πξέπεη λα είλαη ελεξγνπνηεκέλε γηα λα εμαζθαιηζηεί ε αλαζηξνθή 

θαηεχζπλζεο ηεο πφξηαο. Όηαλ ε πφξηα θιείλεη θαη ζπλαληήζεη εκπφδην ζα αλνίμεη πάιη θαη φηαλ ε πφξηα 
αλνίγεη θαη ζπλαληήζεη εκπφδην ζα ζηακαηήζεη . Η δχλακε πνπ απαηηείηαη γηα λα πξνθαιέζεη 

άλνηγκα/ζηακάηεκα κπνξεί λα ξπζκηζηεί.  
 

 Πξαγκαηνπνηείζηε ηαθηηθά έιεγρν απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο. 
 

 Όηαλ ε πφξηα αλνίγεη ή θιείλεη, δελ πξέπεη λα πεξλνχλ πεδνί ή νρήκαηα (Κίνδςνορ αηςσήμαηορ). 

 
 Ο κεραληζκφο πξέπεη λα είλαη γεησκέλνο. 

 
 Καηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραληζκνχ, κελ πιεζηάδεηε ηα ρέξηα ζαο ζην γξαλάδη ή ηελ θξεκαγηέξα 

(Κίνδςνορ ζοβαπού ηπαςμαηιζμού).    
 

 Μελ ηνπνζεηείηε πξφζζεηνπο δηαθφπηεο ρεηξηζκνχ ζε ζεκεία φπνπ ν ρεηξηζκφο ηνπο γίλεηαη δηακέζνπ ηεο 

πφξηαο.  
 

 Η ζπληήξεζε θαη νη επηζθεπέο πξέπεη λα αλαιακβάλνληαη από  πεπεηξακέλνπο θαη 
θαηαξηηζκέλνπο ηερληθνύο.  

 
 Ο θαηαζθεπαζηήο ή/θαη ν αληηπξφζσπνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αιιάμεη νπνηαδήπνηε ή φια ηα ζρέδηα θαη 

ηηο πξνδηαγξαθέο απηνχ ηνπ εμνπιηζκνχ ρσξίο πξνγελέζηεξε αλαθνίλσζε. 
 

 Ο θαηαζθεπαζηήο ή/θαη ν αληηπξφζσπνο δε θέξεη νπνηαδήπνηε επζχλε γηα ηπρφλ δεκηά ηνπ κεραληζκνχ ή 
ηξαπκαηηζκφ εμ νηαζδήπνηε αηηίαο θαη ελδεηθηηθά ιφγσ ιαλζαζκέλεο εγθαηάζηαζεο,  ιεηηνπξγίαο, ρξήζεο ή 
θαθήο ζπληήξεζε ηνπ κεραληζκνχ θιπ.  
 

 Ππιν από ηην σπήζη ηος μησανιζμού διαγπάτηε και επαναππογπαμμαηίζηε όλα ηα 

ηηλεσειπιζηήπια. 
 

 ΟΣΑΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΔΙΣΔ ΣΗΝ ΠΟΡΣΑ ΝΑ ΔΥΔΣΔ ΠΑΝΣΑ ΟΠΣΙΚΗ ΔΠΑΦΗ ΜΔ ΑΤΣΗ 
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2. ΔΙΑΓΩΓΗ  
 

Ο κεραληζκφο SG-S 500 πξννξίδεηαη γηα ρξήζε ζε ζπξφκελεο πφξηεο κε βάξνο σο 500 Kg. Ο πίλαθαο 

ειέγρνπ ηνπ κεραληζκνχ έρεη επηπιένλ δπλαηφηεηεο: 

  

 λα ζπλδεζεί κε θσηνθχηηαξα αζθαιείαο, 

 ιεηηνπξγία απηφκαηεο αλαζηξνθήο ζε πεξίπησζε εκπνδίνπ,  

 δπλαηφηεηα κεξηθνχ αλνίγκαηνο γηα ηελ δηέιεπζε πεδψλ θαη 

 λα θιείλεη απηφκαηα ηελ πφξηα. 

 

Οη παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο είλαη πξναηξεηηθέο  

 

3. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 

 

Σάζε ιεηηνπξγίαο  

  

220 VAC, 50Hz  

ηξνθέο θηλεηήξα  1400 r/min.  

Σαρύηεηα αλνίγκαηνο/θιεηζίκαηνο 10,5 m/min  

Ιζρύο  160 Watts  

Ρνπή  ≥14 N.m.  

Βάξνο κεραληζκνύ 12,5Kg  

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο -20°C ~+50°C  

Μέγηζην βάξνο πόξηαο  500Kg  

 

Ο κεραληζκφο SG-S 500 είλαη εθνδηαζκέλνο κε ζεξκηθή πξνζηαζία. ε πεξίπησζε πνπ ε ζεξκνθξαζία 

μεπεξάζεη ηνπο 120°C ζηακαηάεη απηφκαηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνχ θαη φηαλ ε ζεξκνθξαζία 

πέζεη θάησ απφ ηνπο 85°C±5°C μεθηλάεη θαη πάιη. 

 

 

4. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ  
 

ηε ζπζθεπαζία πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη εμαξηήκαηα : 

 

θνπκπηά Πεξηγξαθή Πνζόηεηα 

1  Μεραληζκφο ζπξφκελεο πφξηαο 1  

2  Κιεηδί απαζθάιηζεο  2  

3  Βάζε ηνπνζέηεζεο 1 

4  M12 ζηξηθψληα ζηήξημεο 4  

5  Παμηκάδηα  4  

6  Απνζηάηεο 12  

7  Σεξκαηηθά θξεκαγηέξαο 2 

8  Κξεκαγηέξα 4  

9  Φσηνθχηηαξα 2  

10  Οδεγίεο εγθαηάζηαζεο 1  
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5. ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

 

 

ε όιε ηελ δηάξθεηα ηεο εγθαηάζηαζεο, ε παξνρή θύξηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, ΠΡΔΠΔΙ λα 

έρεη απνκνλσζεί θαη απνδεηρζεί αλελεξγή (Αζθάιεηα ειεθηξηθνύ πίλαθα θιεηζηή). 

Παξαθαιψ δηαβάζηε απηέο ηηο νδεγίεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζρέδην ηεο εηθφλαο 2 πνπ αθνινπζεί.  

 

Γηα ιφγνπο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ν κεραληζκφο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζην εζσηεξηθφ (αζθαιήο 

πιεπξά) ηεο πφξηαο. 

 

Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ κεραληζκνχ απαηηείηαη κηα ζηεξεή βάζε απφ κπεηφλ.  

Απηή ε βάζε πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ 300mm X 200mm X 200mm (Μ, Π, Β) θαη πξέπεη λα πεξηέρεη ηνπο 

θαηάιιεινπο αγσγνχο, γηα λα επηηξέςεη λα πεξάζνπλ φια ηα θαιψδηα πνπ απαηηνχληαη γηα λα ζπλδεζεί 

ν κεραληζκφο κε ηελ παξνρή ξεχκαηνο. 

ην ζεκείν απηφ δελ πξέπεη λα ιηκλάδνπλ ή λα δηέξρνληαη λεξά. Αλ ζπκβαίλεη απηφ ζα 

πξέπεη λα ηνπνζεηήζεηε κία επηπιένλ βάζε ψζηε ν κεραληζκφο λα ππεξπςσζεί θαηάιιεια. 
 

Σα παξερφκελα ζηξηθψληα, κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηε βάζε απφ κπεηφλ φηαλ εγρχεηαη ή κπνξνχλ 

λα ηνπνζεηεζνχλ αξγφηεξα θαηά ηελ έλαξμε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ κεραληζκνχ. Δγθαηαζηήζηε ην 

κεραληζκφ φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 2 πάλσ ζηελ βάζε απφ κπεηφλ. Διέγμηε αλ ν κεραληζκφο είλαη 

ζηελ ίδηα επζεία (παξάιιεια) κε ηελ πφξηα ζε φιν ην κήθνο ηεο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βεβαησζείηε φηη ε πφξηα είλαη ηνπνζεηεκέλε ζσζηά, φηη είλαη επίπεδε θαη ζηαζεξή. 

ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζηε ηελ θξεκαγηέξα ζηελ πφξηα. Γηα λα γίλεη απηφ ζα πξέπεη πξψηα λα 

απαζθαιίζεηε ηνλ κεραληζκφ: α) Σνπνζεηήζηε ην θιεηδί ζηελ θιεηδαξηά θαη γπξίζηε ην δεμηφζηξνθα  

(Βι. Δηθ.4) β) Αλνίμηε ην πνξηάθη ψζηε λα είλαη απφιπηα θάζεην. ε απηή ηε ζέζε ν κεραληζκφο έρεη 

απαζθαιηζηεί, δειαδή ην γξαλάδη ηνπ κπνξεί λα πεξηζηξαθεί ρεηξνθίλεηα. Ο κεραληζκφο ζα κείλεη ζε 

απηή ηελ θαηάζηαζε κέρξη λα νινθιεξψζεηε ηελ ηνπνζέηεζε ηεο θξεκαγηέξαο 

Αλνίμηε θαη θιείζηε ηελ πφξηα κε ην ρέξη γηα λα βεβαησζείηε φηη θηλείηαη εχθνια θαη ρσξίο εκπφδηα. 

 

Η θξεκαγηέξα παξέρεηαη πιήξεο κε ηνπο νδεγνχο απνζηάηεο. Ο αξηζκφο ησλ ηεκαρίσλ θξεκαγηέξαο πνπ 

απαηηνχληαη εμαξηάηαη απφ ην κήθνο ηεο πφξηαο θαη πξέπεη λα παξαγγειζεί πξηλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε. 

(Ο κεραληζκόο πξνζθέξεηαη κε 4 ηεκάρηα θξεκαγηέξαο 1 κέηξνπ ε θαζεκία).  

 

Σνπνζεηήζηε ηνπο ηξεηο απνζηάηεο (παξερφκελνη) επάλσ ζηελ θξεκαγηέξα. ηεξίμηε ηελ θξεκαγηέξα 

πάλσ ζην γξαλάδη ηνπ κεραληζκνχ, ηνπνζεηήζηε αλάκεζα ζηα δφληηα ηνπ γξαλαδηνχ θαη ζηα δφληηα ηεο 

θξεκαγηέξαο έλα θαξθί πεξίπνπ 1-1,5 mm παρχ γηα λα δεκηνπξγήζεηε ην απαξαίηεην δηάθελν θαη 

1 

Βάζε κπεηφλ 
Μ: 260 mm 

Π: 200 mm 

B: 200 mm 

Tνπνζέηεζε Νν. 1 
Σνπνζέηεζε Νν. 2 

Παμηκάδη & ξνδέια 

4 παξιμάδια για  

πύθμιση ύψοςρ 

  ηξηθψλη   Παμηκάδη  πηξάι PVC    Καιψδην παξνρήο 
 Δηθ.2 
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θνιιήζηε ηνλ πξψην απνζηάηε πάλσ ζηελ πφξηα. Αθαηξέζηε ην θαξθί θαη θηλήζηε ηελ πφξηα κε ην ρέξη 

εκπξφο, ειέγρνληαο φηη ην πξψην θνκκάηη ηεο θξεκαγηέξαο  ζηεξίδεηαη ειεχζεξα ζην γξαλάδη ηνπ 

κεραληζκνχ θαη θνιιήζηε ηνλ δεχηεξν θαη ηνλ ηξίην απνζηάηε βάδνληαο θαη πάιη ην θαξθί αλάκεζα ζηα 

δφληηα ηνπ γξαλαδηνχ θαη ηεο θξεκαγηέξαο.  

 
 

Κνιιήζηε ηνπο απνζηάηεο 
πάλσ ζηελ πφξηα 

 
Δηθ.3 

  

ηεξεψζηε έλα θνκκάηη ηεο θξεκαγηέξαο αλάπνδα θάησ απφ ην πξψην θνκκάηη. Υξεζηκνπνηήζηε απηφ, 

γηα λα επζπγξακκίζεηε ην επφκελν θνκκάηη πνπ ζα ηνπνζεηήζεηε πάλσ ζηελ πφξηα. Αθνινπζήζηε ηηο 

νδεγίεο γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε, φπσο παξαπάλσ, εμαζθαιίδνληαο πάληα κηα απφζηαζε 1-1,5 mm 

κεηαμχ ηεο θξεκαγηέξαο θαη ηνπ γξαλαδηνχ ηνπ κεραληζκνχ.  

Σν βάξνο ηεο πόξηαο δελ πξέπεη λα πέθηεη πάλσ ζην γξαλάδη.  

 

Μφιηο ηνπνζεηεζνχλ φια ηα θνκκάηηα ηεο θξεκαγηέξαο θαη κε ηνλ κεραληζκφ  ζηελ ρεηξνθίλεηε ζέζε, 

ζπξψμηε ηελ πφξηα πξνο ηα εκπξφο θαη πξνο ηα πίζσ. Σν γξαλάδη ηνπ κεραληζκνχ πξέπεη λα γπξίζεη 

ρσξίο λα κπινθάξεη ή λα θισηζήζεη ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν. Δάλ δελ θηλείηαη ζσζηά ξπζκίζηε ηελ 

θξεκαγηέξα γηα λα δηνξζψζεηε ηπρφλ δηαθπκάλζεηο. 

 

εκείσζε: Γελ είλαη απαξαίηεην ε θξεκαγηέξα λα είλαη απφιπηα παξάιιειε κε ην έδαθνο ή ην έλα 

       θνκκάηη κε ην άιιν λα είλαη πιήξσο αιθαδηαζκέλα. 

                 Σν ζεκαληηθφ είλαη ηα δφληηα ηνπ θάζε θνκκαηηνχ ηεο θξεκαγηέξαο λα ζπλεξγάδνληαη άςνγα    

                 κε ην γξαλάδη ηνπ κνηέξ. 

 

Μνριφο 
Απαζθάιηζεο 

Κιεηδαξηά 

Σξαβήμηε 90° 

 

πκπιέθηεο 
 

 

Δηθ.4 

 

Δγθαηαζηήζηε ηα ηεξκαηηθά γηα ηνλ δηαθφπηε νξίνπ(Βι. Δηθ.4). Ο δηαθφπηεο νξίνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

λα θαζνξίζεη ηελ αλνηθηή θαη θιεηζηή ζέζε ηεο πφξηαο. Απειεπζεξψζηε ην ζπκπιέθηε θαη ζπξψμηε ηελ 

πφξηα ζηελ πιήξσο αλνηγκέλε ζέζε. Σνπνζεηήζηε ην ηεξκαηηθφ επάλσ ζηελ θξεκαγηέξα. Θα πξέπεη λα 

ζπξψρλεη ηνλ δηαθφπηε νξίνπ (ειαηήξην) . Κάλεηε ην ίδην πξάγκα γηα ην ηεξκαηηθφ ζηελ θιεηζηή ζέζε 

ηεο πφξηαο.  

 

Αζθαιίζηε ην ζπκπιέθηε (Βι. Δηθ.4) θαη ελεξγνπνηήζηε ηνλ κεραληζκφ ειεθηξηθά αθνχ πξψηα 

βεβαησζείηε φηη ε πνιηθφηεηα ηνπ κεραληζκνχ είλαη ζσζηή (ππώηη κίνηζη άνοιγμα βλ.ζελ.8) . 

Ρπζκίζηε ηα ηεξκαηηθά  γηα λα ιάβεηε ηηο ζσζηέο αλνηθηέο/θιεηζηέο ζέζεηο.  

 

Πξνζνρή! Πξέπεη πξψηα λα θάλεηε ηηο ζπλδέζεηο ησλ ηπρψλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ θαη ζην ηέινο 

                λα θάλεηε ηε ζχλδεζε ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο. 
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6.    ΠΙΝΑΚΑ ΔΛΔΓΥΟΤ - πλδεζκνινγία:  
 

1.  Παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο 220 V AC:  Δ (γείσζε), Ν (Οπδέηεξνο), L (Φάζε). 

2.  Φαλόο πξνεηδνπνίεζεο ή ιακπηήξαο 220 V: κεηαμύ ησλ ηεξκαηηθώλ `D’ θαη `D’.  

     
 

3. Έμνδνο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο 24V: AC 24 V.  

4. Έμνδνο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο 12V: +12 (+12 V DC), COM (COM), I.R. (θσηνθύηηαξα N.C.)  

5. Δμσηεξηθόο δηαθόπηεο ρεηξηζκνύ : OPEN, CLOSE, STOP, COM(νπδέηεξνο), OSC 

     
         

1.  Μηθξνδηαθόπηεο πξνγξακκαηηζκνύ: DIP SW 

7. Κεξαία: ΑΝΣ 

     
 

  8. Μπνπηόλ πξνγξακκαηηζκνύ: LEΑRΝ   

  9. Έλδεημε ιεηηνπξγίαο: LED 1.  

10. Έλδεημε πξνγξακκαηηζκνύ: LED 2  

11. Ρύζκηζε απηόκαηεο αλαζηξνθήο  : Γεμηόζηξνθα +, αξηζηεξόζηξνθα -.                               

     
 

 

Ο πίλαθαο ειέγρνπ θαη ν ππθλσηήο είλαη ήδε ζπδεδεκέλνη ζύκθσλα κε ηα εμήο: U (COM),      

V (ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΣΑ), W (ΚΛΔΙΙΜΟ ΠΟΡΣΑ), Δ (ΓΔΙΩΗ) θαη C (ΠΤΚΝΩΣΗ). 
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7. ΡΤΘΜΙΔΙ 
 
Οη παξαθάησ ξπζκίζεηο αθνξνύλ ηνλ πίλαθα ειέγρνπ. Δάλ έρεηε νπνηαδήπνηε απνξία 

απεπζπλζείηε ζηνλ αληηπξόζσπν.  

 

Οη ζπλδέζεηο ηνπ κνηέξ, ηνπ ππθλσηή, ηεο θεξαίαο θαη ησλ ηεξκαηηθψλ ηνπ κνηέξ κε ηνλ πίλαθα 

ειέγρνπ είλαη ήδε έηνηκεο. Απιά ειέγμηε ην ζθίμηκν ησλ βηδψλ πνπ ζπγθξαηνχλ ηα θαιψδηα. 

 
 

 
ΜΙΚΡΟΓΙΑΚΟΠΣΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ  
    (Βιέπε Δηθ.5 DIP SW) 

 

 

 

   Θέζε ON                     Θέζε ΟFF 

               Δηθ.5 

     

 

 

 

         
 

         
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο διακόπηηρ 4 είναι ανενεπγόρ.  

 

 

Έιεγρνο ηεο θαηεύζπλζεο: Δάλ ε πφξηα δελ ιεηηνπξγήζεη πξφο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε (ππώηη 

κίνηζη άνοιγμα) ,ε πνιηθφηεηα ηνπ κεραληζκνχ ζα πξέπεη λα αληηζηξαθεί. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ 

ελαιιαγή ζέζεσλ ζηα θαιψδηα ζηα ηεξκαηηθά V θαη W θαη ηα θαιψδηα OP θαη CL ησλ δηαθνπηψλ νξίνπ 

ηεο πιαθέηαο ειέγρνπ. 

 

 

 

 

 

* Βεβαηωζείηε όηη ο κηθροδηαθόπηες “2” βρίζθεηαη πάληα ζηε ζέζε OFF. Γηα πιεροθορίες ζτεηηθά κε ηε 

ιεηηοσργία ηοσ επηθοηλωλήζηε κε ηολ αληηπρόζωπο.  

 

 

 

 

 

 

 

Η αξρηθή θίλεζε ηεο πφξηαο ζα 
είλαη θιείζηκν (N.C.) 

Λεηηνπξγία απηφκαηνπ 
θιεηζίκαηνο πφξηαο (ON) 

 

Πξνγξακκαηηζκφο αλνηθηφο 

(ON) 

Λεηηνπξγία απηφκαηνπ 

θιεηζίκαηνο πφξηαο (OFF) 
Εργοζηαζηαθή ρύζκηζε. 

 Η αξρηθή θίλεζε ηεο πφξηαο 
ζα είλαη άλνηγκα (N.O.) 

Πξνγξακκαηηζκφο θιεηζηφο 
(OFF) 
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ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ: 

ε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη ε πφξηα λα ιεηηνπξγεί ρσξίο επηηήξεζε. 

 

 

 

Ρύζκηζε αλνίγκαηνο δηάβαζεο γηα πεδνύο:  

Απηή ε ξχζκηζε επηηξέπεη ζηελ πφξηα λα αλνίμεη κεξηθψο γηα λα επηηξέςεη ηελ είζνδν ζηνπο πεδνχο 

ρσξίο λα επηηξέπεη ηελ είζνδν νρεκάησλ. Πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο βεβαησζείηε φηη 

έρεηε ζπληνλίζεη θαη ηα 4 θνπκπηά ηνπ ηειερ/ξίνπ (παξ.13 ζει.13). 

Σν άλνηγκα ηεο πφξηαο είλαη ξπζκηδφκελν κεηαμχ 0.3-1.5 κέηξα. 

Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε απηήλ ηελ ιεηηνπξγία αλνίμηε ηνπο δηαθφπηεο ξχζκηζεο 2 θαη 3 (ζέζε ΟΝ) 

(Δηθ.5). Πηέζηε ην θνπκπί 4 ζην ηειερεηξηζηήξην γηα λα αλνίμεη ε πφξηα. Πεξηκέλεηε έσο φηνπ ε πφξηα 

έρεη δηαλχζεη ηελ απφζηαζε πνπ ζέιεηε (κεηαμχ 0.3-1.5M) θαη έπεηηα παηήζηε πάιη ην θνπκπί 4 ζην 

ηειερεηξηζηήξην γηα λα ζηακαηήζεηε ηελ θίλεζε ηεο πφξηαο. Παηήζηε ην θνπκπί 4 γηα λα επηζηξέςεη ε 

πφξηα ζηελ θιεηζηή ηεο ζέζε.  βήζηε  ηνπο δηαθφπηεο ξχζκηζεο 2 θαη 3 (ζέζε OFF) ακέζσο.  

 

Η ιεηηοσργία ρύζκηζες αλοίγκαηος ηες πόρηας γηα πεδούς είλαη ηώρα ελεργοποηεκέλε.  

Μπορείηε ηώρα λα τρεζηκοποηήζεηε ηο θοσκπί 4 ηοσ ηει/ρίοσ γηα ηελ δηάβαζε πεδώλ. 

 

 

Αθύξσζε αλνίγκαηνο δηάβαζεο πεδώλ: 

Γηα λα απελεξγνπνηήζεηε απηήλ ηελ ιεηηνπξγία αλνίμηε ηνπο δηαθφπηεο ξχζκηζεο 2 θαη 3 (ζέζε ΟΝ) 

(Δηθ.5). Πηέζηε ην θνπκπί 4 ζηνλ ηειερεηξηζηήξην, ε πφξηα ζα αλνίμεη εληειψο.  

Πεξηκέλεηε έσο φηνπ θιείζεη απηφκαηα ε πφξηα κεηά απφ 45 πεξίπνπ δεπηεξφιεπηα. 

βήζηε ηνπο δηαθφπηεο ξχζκηζεο 2 θαη 3 (ζέζε OFF) ακέζσο. 

 

Η λειτοσργία ρύθμισης ανοίγματος της πόρτας για πεζούς είναι τώρα απενεργοποιημένη. 

                                                               

 

 
εκείσζε: Ο κεραληζκόο δηαζέηεη ιεηηνπξγία απηόκαηνπ θιεηζίκαηνο ηεο πόξηαο θαη 

απηόκαηνπ θιεηζίκαηνο ηεο δηάβαζεο πεδνύ. Οη ιεηηνπξγίεο απηέο είλαη απελεξγνπνηεκέλεο 

θαη δελ ζπληζηάηαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπο, γηα απνθπγή αηπρήκαηνο. Αλ επηζπκείηε ηελ 

ελεξγνπνίεζή ηνπο ειάηε ζε επαθή κε ηνλ αληηπξόζσπν γηα νδεγίεο. Η ελεξγνπνίεζε απηώλ 

ησλ ιεηηνπξγηώλ είλαη δπλαηή κόλν ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ηνπνζέηεζε θσηνθπηηάξσλ 

αζθαιείαο θαη πξνππνζέηεη ηνλ έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο απηώλ από ην ρξήζηε ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

 

Λεηηνπξγία απηόκαηεο αλαζηξνθήο:  

Απηή ε ιεηηνπξγία αλαζηξέθεη ηε θίλεζε ηεο πφξηαο ζε πεξίπησζε εκπνδίνπ. 

Όηαλ ε πφξηα θιείλεη θαη ζπλαληήζεη εκπφδην ζα αλνίμεη πάιη θαη φηαλ ε πφξηα 

αλνίγεη θαη ζπλαληήζεη εκπφδην ζα ζηακαηήζεη . Η δχλακε πνπ απαηηείηαη γηα λα 

πξνθαιέζεη άλνηγκα/ζηακάηεκα κπνξεί λα ξπζκηζηεί.* 

 
Δάλ ε θαηεχζπλζε απηφκαηεο αλαζηξνθήο είλαη ιάζνο, ζα πξέπεη λα θάλεηε 

ελαιιαγή ζηα θαιψδηα ησλ  ηεξκαηηθψλ V θαη W (Δηθ.5 ζέζε 19)θαη ΟΡ,CL. 

 

* Η ιεηηνπξγία απηόκαηεο αλαζηξνθήο επεξεάδεηαη από ηελ θαηάζηαζε ησλ ηξνρώλ θύιηζεο 

ηεο πόξηαο θαη από ηηο απμνκεηώζεηο ηάζεσο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο.  

Οηαλ δίλεηε εληνιή γηα θιείζηκν ηεο πόξηαο βεβαησζείηε όηη ε πόξηα έρεη θιείζεη εληειώο πξίλ 

απνκαθξπλζείηε.  
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ε πεξίπησζε πνπ ε πόξηα αλαζηξέςεη (όηαλ θιείλεη) ή ζηακαηήζεη (όηαλ αλνίγεη) ρσξίο 

πξνθαλή ιόγν νη αηηίεο κπνξεί λα είλαη α) δπζθνιία θύιηζεο ησλ ηξνρώλ (ιηπάλεηέ ηνπο), β) 

απόηνκε αύμεζε ε κείσζε ηεο ηάζεο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο (πεξηκέλεηε κέρξη ε ηάζε λα 

ζηαζεξνπνηεζεί), γ) πνιύ κεγάιε επαηζζεζία ζηε ξύζκηζε (απμήζηε ηελ απαηηνύκελε δύλακε 

αλαζηξνθήο). 

ε θάζε πεξίπησζε ζπληζηάηαη θαη πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε θσηνθπηηάξσλ αζθαιείαο θαη ε 

απελεξγνπνίεζε ηεο απηόκαηεο αλαζηξνθήο ή ε ξύζκηζή ηεο θνληά ζην ΜΑΥ. 

 

        

8. ΦΩΣΟΚΤΣΣΑΡΑ ΑΦΑΛΔΙΑ 

 
ύλδεζε Φσηνθπηηάξσλ Αζθαιείαο: 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

* Ππίν πποσυπήζεηε ζηη ζύνδεζη ηυν θυηοκςηηάπυν αθαιπέζηε ηο λεςκό καλώδιο (γέθςπα) 

από ηη θίζα ηος μησανιζμού. 

 

 

9.  ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΓΙΑΚΟΠΣΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ 

 
ύλδεζε εμσηεξηθνύ δηαθόπηε ρεηξηζκνύ: 

 

Ο κεραληζκφο SG-S 500 κπνξεί λα ζπλδεζεί κε εμσηεξηθφ δηαθφπηε ρεηξηζκνχ δχν ηχπσλ: 

Απιφ ΟΝ/OFF ή 

Σξηπιφ ON/OFF/STOP   

 

 

 

Απιφο δηαθφπηεο Σξηπιφο δηαθφπηεο Πίλαθαο ειέγρνπ   Πίλαθαο ειέγρνπ 
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10. πληήξεζε  

 

πζηήλνπκε νη έιεγρνη ζπληήξεζεο λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ηεηξακεληαία δηαζηήκαηα θαη ηα ηπρφλ 

θζαξκέλα εμαξηήκαηα λα αληηθαζίζηαληαη ακέζσο. Απηφ κεηψλεη ηνλ θίλδπλν κφληκεο βιάβεο ηνπ 

κεραληζκνχ.  

 

 Ληπαίλεηε ηαθηηθά ηνπο νδεγνχο θχιηζεο (ξφδεο) ηεο πφξηαο ψζηε λα επηηχρεηε ηελ αβίαζηε  

θαη ειεχζεξε θίλεζή ηεο.  

 

 Δμαζθαιίζηε φηη ν κεραληζκφο ηεο πφξηαο είλαη θαιά ζηεξεσκέλνο ζηελ βάζε ηνπ θαη δελ 

θηλείηαη φηαλ ιεηηνπξγεί ε πφξηα. 

  

 Κξαηήζηε ην εζσηεξηθφ ηνπ κεραληζκνχ θίλεζεο ρσξίο ξχπνπο, ζθφλε θαη ηζηνχο αξάρλεο. 

 

 

 
11.  Αληηκεηώπηζε πηζαλώλ πξνβιεκάησλ. 
  

Πξόβιεκα  Πηζαλή αηηία  Λύζε  

Ο κεραληζκφο θηλεί ηελ 

πφξηα κφλν πξφο κηα 

θαηεχζπλζε.  

Η ειεθηξηθή ζχλδεζε ηνπ 

κεραληζκνχ έρεη 

απνζπλδεζεί.  

Διέγμηε ηα θαιψδηα θαη ηηο 

ζπλδέζεηο. Η ζχλδεζε πξέπεη λα 

είλαη ζηελ ππνδνρή Υ7.  

                                         Η ζχλδεζε ηνπ ηεξκαηηθνχ 

                                         δηαθφπηε έρεη απνζπλδεζεί                                                                                         

Διέγμηε ηελ ζχλδεζε ηνπ 

ηεξκαηηθνχ δηαθφπηε ζηελ 

ππνδνρή Υ9  

                                         Τπάξρεη ειεθηξηθφ ζθάικα 

                                        ζηνλ θεληξηθφ πίλαθα ειέγρνπ 

Αληηθαηαζηήζηε ηα Q5, Q6, Q7 ή 

νιφθιεξν ηνλ πίλαθα ειέγρνπ  

Η πφξηα θιείλεη απηφκαηα 

αληί λα ζηακαηήζεη  

Ο ρξφλνο απηφκαηνπ 

θιεηζίκαηνο είλαη πνιχ 

ζχληνκνο  

Ρπζκίζηε ηνλ ρξφλν απηφκαηνπ 

θιεηζίκαηνο  

Η πφξηα αλνίγεη κφλν 

κεξηθψο  

Η ξχζκηζε αλνίγκαηνο 

πφξηαο γηα πεδνχο είλαη 

ελεξγνπνηεκέλε  

Ρπζκίζηε ή απελεξγνπνηήζηε ηελ 

ιεηηνπξγία αλνίγκαηνο ηεο 

πφξηαο γηα πεδνχο 

Η πφξηα νχηε αλνίγεη νχηε 

θιείλεη  

Η ζχλδεζε ηνπ ηεξκαηηθνχ                                    

δηαθφπηε έρεη απνζπλδεζεί                                                                                         

Διέγμηε ηελ ζχλδεζε ηνπ 

ηεξκαηηθνχ δηαθφπηε ζηελ 

ππνδνρή Υ9  

                                        Καηεζηξακκέλα ή ραιαξά 

                                        θαιψδηα  

Διέγμηε θαη αληηθαηαζηήζηε ηα 

θαιψδηα  

                                        Τπάξρεη ειεθηξηθφ ζθάικα 

                                        ζηνλ θεληξηθφ πίλαθα ειέγρνπ  

Αληηθαηαζηήζηε ηα Q5, Q6, Q7 ή 

νιφθιεξν ηνλ πίλαθα ειέγρνπ  

Η πφξηα ζηακαηάεη ή 

αληηζηξέθεηαη ελδηάκεζα  

Η ιεηηνπξγία απηφκαηεο 

αλαζηξνθήο έρεη ξπζκηζηεί 

πνιχ ρακειά  

Διέγμηε θαη ξπζκίζηε ηελ 

ιεηηνπξγία απηφκαηεο 

αλαζηξνθήο (VR1)  

                                        Η πφξηα έρεη εκπφδην  Μεηαθηλήζηε ην εκπφδην  

Η πφξηα δελ κεηαθηλείηαη  Ο κεραληζκφο δελ 

ηξνθνδνηείηαη κε ξεχκα  

Διέγμηε θαη απνθαηαζηήζηε ηελ 

παξνρή ξεχκαηνο  

Η δχλακε αλνίγκαηνο / 

θιεηζίκαηνο κεηψλεηαη  

Υακειή ηάζε ξεχκαηνο ή 

θακέλνο ππθλσηήο  

Διέγμηε ηελ παξνρή ξεχκαηνο ή 

αληηθαηαζηήζηε ηνλ ππθλσηή  
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12.   Υεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία: 
 
ε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεχκαηνο ην θιεηδί ρεηξνθίλεηεο απειεπζέξσζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ην άλνηγκα ή ην θιείζηκν ηεο πφξηαο κε ην ρέξη. 

  

 Σνπνζεηήζηε ην θιεηδί ζηελ θιεηδαξηά  

  

 Γπξίζηε ην θιεηδί θαη ηξαβήμηε ην κνριφ 90° γηα λα απνζπλδέζεηε ην κεραληζκφ. (Μελ αζθείηε 

ππεξβνιηθή δχλακε θαη κελ κεηαθηλήζηε ηνλ κνριφ απαζθάιηζεο πάλσ απφ 90°   δεδνκέλνπ φηη 

απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε βιάβε).  

 

 Μεηαθηλήζηε ηελ πφξηα ζηελ αλνηθηή ή θιεηζηή ζέζε αλαιφγσο.  

 

 Η πφξηα κπνξεί έπεηηα λα θιεηδσζεί  κε ηελ επαλαθνξά ηνπ κνρινχ απαζθάιηζεο ζηελ αξρηθή 

ζέζε θαη θιεηδψλνληαο κε ην θιεηδί.  

    

     

 

 
Δηθ.6 
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13.  ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΣΗΡΙΑ  

 
ΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΘΗΚΗ. 

 

          
 

 Με θάζε πάηεκα νπνηνπδήπνηε θνπκπηνχ ηνπ ηει/ξηνπ, ε πφξηα ζα θάλεη ηηο εμήο θηλήζεηο: 

ΑΝΟΙΓΜΑ- STOP-ΚΛΔΙΙΜΟ- (STOP CYCLE) 

 

 Οη εληνιέο πνπ δίλνπλ ηα θνπκπηά 1, 2 θαη 3 είλαη νη ίδηεο. Σν θάζε έλα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα ΑΝΟΙΓΜΑ- STOP-ΚΛΔΙΙΜΟ ηεο πφξηαο. 

Σν θνπκπί 4 ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ιεηηοσργία αλοίγκαηος ηες πόρηας γηα πεδούς. 

Μπνξείηε λα πξνγξακκαηίζεηε ηα θνπκπηά 1, 2, 3 θαη 4 μερσξηζηά επαλαιακβάλνληαο ηελ 

δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί 

 

 Πξνζζήθε ηει/ξησλ (Λεηηνπξγία εθκάζεζεο): 

 

Παηήζηε ζηηγκηαία ην θνπκπί LEARN ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ. H θφθθηλε ιπρλία LED ζα αλάςεη θαη 

ζα ζβήζεη.  

Παηήζηε ηψξα ην θνπκπί ηνπ ηει/ξηνπ (1, 2, 3 ή 4) ην νπνίν ζέιεηε λα ξπζκίζεηε. Η θφθθηλε 

ιπρλία LED ζα αλάςεη μαλά θαη ζα ζβήζεη.  

Αθνινπζήζηε ηελ ίδηα δηαδηθαζία γηα ηα ππφινηπα θνπκπηά ηνπ ηειερεηξηζηεξίνπ (1,2,3,4). 

 

Ο πξνγξακκαηηζκφο ηειείσζε. 

 

Διέγμηε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηει/ξίνπ.  

 

εκείσζε: Μπνξείηε λα πξνγξακκαηίζεηε έσο θαη 25 ηει/ξηα. 

 

 

 Γηαγξαθή ηει/ξηνπ από ηελ κλήκε: 

 

Αλ ζέιεηε λα δηαγξάςεηε φια ηα ηει/ξηα απφ ηελ κλήκε, παηήζηε θαη θξαηείζηε παηεκέλν ην 

θνπκπί LEARN ηνπ πίλαθα ειέγρνπ, ψζπνπ ε θφθθηλε ιπρλία LED λα ζβήζεη. 

 

Όια ηα ηει/ξηα έρνπλ ηψξα δηαγξαθεί απφ ηελ κλήκε θαη ζα πξέπεη λα επαλαπξνγξακκαηηζηνχλ, 

αλ ζέιεηε λα ηα ρξεζηκνπνηήζεηε μαλά. 
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14.  ΔΓΓΤΗΔΙ: 
 
Πξνυπνζέζεηο γηα λα ηζρχεη νπνηαδήπνηε εγγχεζε γηα νπνηνδήπνηε πξντφλ είλαη:  

 Η παξνπζίαζε ηνπ απνδεηθηηθνχ αγνξάο.  

 Η εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε ηνπ λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηελ θνηλή πξαθηηθή γηα πξντφληα ηεο θαηεγνξίαο ηνπ. 

 Η βιάβε ή δπζιεηηνπξγία λα κελ νθείιεηαη ζε απξφβιεπηνπο εμσγελείο παξάγνληεο (πρ θαθή 

ηξνθνδνζία ξεχκαηνο, βαλδαιηζκφ, αθξαία θπζηθά θαηλφκελα φπσο ππξθαγηέο, θεξαπλνχο, 

πιεκκχξεο, αηπρήκαηα θιπ). ηελ πεξίπησζε πξντφλησλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κε άιιεο 

θαηαζθεπέο, εάλ ε βιάβε πξνθιεζεί ζην πξντφλ απφ ηηο ηειεπηαίεο, ηφηε απηέο ζεσξνχληαη 

επίζεο απξφβιεπηνη εμσγελείο παξάγνληεο πξφθιεζεο βιάβεο. Γηα παξάδεηγκα: εάλ ν 

κεραληζκφο απηνκαηνπνίεζεο κίαο ζπξφκελεο ζχξαο πάζεη βιάβε επεηδή ε ζχξα κπινθάξεη, ε 

βιάβε ζεσξείηαη φηη πξνέξρεηαη απφ εμσγελή παξάγνληα (απφ ηελ δπζιεηηνπξγία ηεο πφξηαο). Η 

έλλνηα ηνπ “απξφβιεπηνπ” αθνξά νπνηνλδήπνηε παξάγνληα πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή αλαθνξηθά κε ηηο απνδεθηέο ζπλζήθεο ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

ηνπ πξντφληνο. 

 Να κελ έρεη γίλεη νπνηαδήπνηε απφπεηξα επηζθεπήο ηνπ πξντφληνο ή αιιαγή ζηε ζπλδεζκνινγία ή 

ηηο ξπζκίζεηο ηνπ, ρσξίο ηνπιάρηζηνλ δηθή καο πξφηεξε έγθξηζε. 

 Να κελ έρεη αθαηξεζεί, παξαπνηεζεί ή θαηαζηξαθεί ν ζεηξηαθφο αξηζκφο (serial number), ηα 

δηαθξηηηθά ζήκαηα ηνπ πξντφληνο θαη ηπρφλ εηηθέηεο αληη-παξαβίαζεο (tamper-proof labels), 
ηνπνζεηεκέλεο είηε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή είηε απφ εκάο. 

Σα πξντφληα ρσξίδνληαη, απφ πιεπξάο εγγχεζεο, ζηα θαζαπηφ πξντφληα θαη ζε αλαιψζηκα κέξε.  

Σα θαζαπηφ πξντφληα:  

 Καιχπηνληαη απφ ηε δηθή καο εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο, ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ. 

 Οξηζκέλα πξντφληα ή αθφκε θαη κέξε πξντφλησλ θαιχπηνληαη απφ εγγχεζε ηνπ θαηαζθεπαζηή κε 

αθφκε κεγαιχηεξε δηάξθεηα. 

Σα αλαιψζηκα κέξε:  

 Καιχπηνληαη απφ μερσξηζηή εγγχεζε πνπ ζπλήζσο αθνξά αξηζκφ θχθισλ ιεηηνπξγίαο, ρξνληθφ 

δηάζηεκα ή ζπλδπαζκφ απηψλ. 

Αλαιψζηκα π.ρ. είλαη νη δηάθνξεο κπαηαξίεο.  

Αλαιφγσο ηνπ πξνβιήκαηνο ή ειαηηψκαηνο ηνπ πξντφληνο, ε εθπιήξσζε ηεο εγγχεζεο κπνξεί λα 

αθνξά ηελ κεξηθή (κφλν ζπγθεθξηκέλα εμαξηήκαηα) ή νιηθή (φιν ην πξντφλ) αληηθαηάζηαζή ηνπ ή ηελ 

επηζθεπή ηνπ. Γηα θάπνηα πξντφληα (εηδηθά γηα φζα, ιφγσ απφζηαζεο ε εγθαηάζηαζε δελ έρεη γίλεη απφ 

ζπλεξγείν καο), απαηηείηαη ε επηζηξνθή ηνπο ζε εκάο. Γηα φζα πξντφληα, απηφ δελ είλαη εθηθηφ, 

πξνγξακκαηίδνπκε επηηφπνπ επίζθεςε. Δθφζνλ δηαπηζηψλεηαη φηη δελ πξφθεηηαη γηα βιάβε πνπ νθείιεηαη 

ζε θαθή εγθαηάζηαζε, ρξήζε ή απξφβιεπηνπο εμσγελείο παξάγνληεο, ν πειάηεο δελ επηβαξχλεηαη κε 

θφζηνο πιηθψλ θαη εξγαζίαο. Δάλ φκσο απαηηείηαη θάπνηα κεηαθνξά, ν πειάηεο επηβαξχλεηαη κε ηα έμνδα 

ηεο.  

 

 

 

 

        Ηκεξνκελία αγνξάο.............................. 

 

 

                                  ζθξαγίδα πσιεηή             
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