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Επιμζτρθςθ για τθν ςωςτι Παραγγελία Γκαραηό Ρολό Αλουμινίου
Measurements to order a Aluminium Garaz Door

1.Πλάτοσ απο Λαμπά D ςε λαμπά E εςωτερικά (Α)
Μετράμε 3 πλάτθ (Κάτω Μζςθ & Ανω) δίνουμε το μικρότερο
Αν ι πλάτθ των οδθγϊν πατάει πάνω ςτα D & E το (Α) ειναι εντάξει.
Αν οι οδθγοι πλαγιάηουν πάνω ςτα Ζ & Η το πλάτοσ (Α) ειναι + οδθγοφσ
** φμφωνα με το Πλάτοσ (Ζ) & (Ε) κα κρυφτεί όλοσ ο Οδθγόσ ι μζροσ του.
2.Τψοσ απο δάπεδο ςε Λαμπά G εςωτερικά (Β)
Μετράμε 3 Τψθ( Αριςτερά Μζςθ & Δεξιά ) δίνουμε το μικρότερο
Αν το κουτί μπαίνει κάτω απο τον Λαμπά G (Σομι 3) το (Β) είναι εντάξει
Αν το κουτί μπαίνει πάνω απο τον Λαμπά G (Σομι 1-2-4-5) το (Β) είναι + Κουτί
** φμφωνα με το Τψοσ (C) κα κρυφτεί όλο το Κουτί ι μζροσ του Κουτιοφ.
1.Width (A) from (D) to (E) internally
Measure Down center Up and give the lowest
If back of Drivers seats to (D) & (E) then width (A) Okay
If corper of Drivers lays to (Z) & (H) then width (A) is plus Drivers
According width of (Z) & (H) will the the Drivers hide all or part of them
2.Height (B) from Floor to (G) internally
Measure Left center Right and give the lowest Height
If Box is INSTALLED to (G) section-3 then Height (B) Okay
If Box is mounted to (C) then Height (B) (Sections 1-2-4-5) is plus Box Height
**According Height of (C) will the the Box hide all or part of it.

3

Σρόποι τοποκζτθςθσ ‘’Γκαραηόπορτασ ρολοφϋϋ
Ways to Install Aluminium ‘’Rolo GarazDoor’’
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Ειδοσ & Τλικά ‘’Γκαραηόπορτασ ρολοφ
Kind and materials Aluminium ‘’Rolo GarazDoor’’

Λίγα λόγια απο εμάσ για το προιόν μασ αυτό :
Ειναι μια Γκαραηόπορτα για Οικιακι χριςθ και μικρά ωσ μεςαία ανοίγματα
υγκεκριμζνα Εωσ πλάτοσ 4,2 μετρα & Τψοσ εωσ 3,5 μζτρα (Ορια)
ε ςθμεία Ορεινά με ανζμουσ ορίων Πλάτοσ 3,5 μετρα Τψοσ εωσ 3 μζτρα.
Μπορεί να κάνει ωσ 30 κφκλουσ θμεριςια Αλλά μζςα ςε μια ωρα 10 Κφκλουσ.
Αξιοπρεπζςτατθ και ακόρυβθ .
Σο ςφςτθμα κίνθςθσ & χειροκίνθςθσ που φοράει αν δεν υποςτθρίηεται απο
εναλακτικι πόρτα ωςτε να χειρίηεται απο μζςα ςε περίπτωςθ διακοπισ,
Σότε χρειάηεται κουτί με κλειδί για τθν απόκρυψθ τθσ μανιβζλασ απο ζξω.
Διατίκεται εξτρα.
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Κινθτιρασ & Εξαρτιματα / Motor Other materials

Δυνατότθτεσ Πίνακα:
Λειτουργία με Φάρο
Λειτουργία με Φωτοκφτταρα
Λειτουργία με Κυλιόμενο κωδικό
Λειτουργία με Μπουτόν

:ΝΑΙ (Δεν Περιζχεται)
: ΝΑΙ (Περιζχεται 1 ετ )
: ΝΑΙ (Περιζχονται 2 Σθλεκοντρόλ)
: ΝΑΙ (Περιζχεται 1 Μπουτόν)

Abilities for Automation Board:
Function with Flash Light
Function with Photocells
Function with Rolling Code
Function with Button also

: YES (Not Included)
: YES ( Included)
: YES ( Included 2 Pcs Remotes)
: YES ( Included)

A few words for our product:
Is a Garaz Door for home use for small till middle dimensions
Specific Width till 4,2 meters & Height till 3,5 meters (Limits)
To mountain areas with winds to limits Width till 3,5 m & Height till 3 m
For 30 circles per day and 10 per hour dignified and quite
The hand crank system when there is not alternative entrance to use it in case
Electro interruption you need a key box to hide the crank outside.
Extra to buy.
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Η Εταιρεία Γρθγοριάδθ Ράνια & ΙΑ Ο.Ε Λ. Καραμανλι 54 τ.κ 13671 Αχαρναι
Αττικισ Σθλ 210 2441140
Fax 210 2441171 E mail: info@familyrolls.gr

ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΟΡΦΩΗ
Δθλϊνει με αποκλειςτικι τθσ ευκφνθ ότι :
Tα προϊόντα ρολά 9x39, 12x52, 19x77 αλουμινίου/πολυουρεκάνθσ
& 9x40, 8x30, 8x25, 10x40, 10x38, 10x55, 13x55,19x77 αλουμινίου,
Αποκλειςτικά για οικιακι χριςθ, ςτα οποία αναφζρεται θ διλωςθ
αυτι, ςυμμορφϊνονται πλιρωσ προσ τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ
Δομικϊν Τλικϊν 89/106/ΕΟΚ.
Είναι ςφμφωνα με τα πρότυπα:
ΕΝ 13659:2004+Α1 : Εξϊφυλλα - Απαιτιςεισ επιδόςεων και αςφάλειασ
ΕΝ 1932:2001: Μζκοδοσ Δοκιμισ για Αντοχι ςε Ανεμοπίεςθ
ΕΝ 13527:1999: Μζκοδοσ Δοκιμισ Εφαρμοηόμενθσ Δφναμθσ Λειτουργίασ
ΕΝ 12045:2000: Ηλεκτροκίνθτα ρολά – Αςφάλεια ςτθ χριςθ – Μζτρθςθ τθσ
μεταδιδόμενθσ δφναμθσ .

Σα θλεκτρικά ρολά, ςυμμορφϊνονται επιπροςκζτωσ και με τισ
οδθγίεσ:
1. 2006/95/ΕΕ για τθν Χαμθλι Σάςθ και τα ςχετικά εναρμονιςμζνα
πρότυπα: ΕΝ 60335-1:2002, ΕΝ 60335-2:2006, ΕΝ 50366:2003 +
Α1:2006 2. 2004/108/ΕΕ για τθν Ηλεκτρομαγνθτικι υμβατότθτα και
τα ςχετικά εναρμονιςμζνα πρότυπα: ΕΝ 55014-1:2006, ΕΝ 550142:1997, ΕΝ 61000-3-2:2006, ΕΝ 61000-3-31995 + Α1:2001 + Α2:2005
3. 1995/5/ΕΚ για το Ραδιοεξοπλιςμό και Σθλεπικοινωνιακοφ
Σερματικοφ Εξοπλιςμοφ και τα ςχετικά εναρμονιςμζνα πρότυπα: ΕΝ
301489-03, ΕΝ 300440-1
4. 2006/42/ΕΕ για τισ μθχανζσ και τα ςχετικά εναρμονιςμζνα
πρότυπα: EN ISO 14121-1:2007, EN ISO 14121-2:2007
Η παροφςα διλωςθ εκδίδεται υπό τθν αποκλειςτικι ευκφνθ του καταςκευαςτι.

Αχαρναί Αττικισ 01/10/2010
Γρθγοριάδθσ Ιςαάκ
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Εγγφθςθ
Για τθν καταςκευι & καλι λειτουργία :
5 Ετισ
Για το Μοτερ :
5 Ετισ
Για τον Πίνακα αυτοματιςμου :
1 Ετισ
Για τθν Βαφι αλουμινίων :
5 Ετισ
(ε περίπτωςθ παρακαλάςςιασ κζςθσ πρζπει να δθλϊνεται
Τπάρχει περίπτωςθ μικρισ προςάυξθςθσ)
Για τθν τοποκζτθςθ :
5 Ετισ
το ζντυπο υπογράφει ο υπζυκυνοσ Εγκαταςτάτθσ

Warranty
For the construction & the well function :
5 Years
For the Motor :
5 Years
For the Automation Board :
1 Year
For the aluminium colors :
5 Years
(In case sea coastal charge necessarily state there is a case for a small
extra charge)
For the installation :
5 Years
(To the form must sign the responsible installer)

8

τοιχεία του προιόντοσ :
Ημερομθνία καταςκευισ ----------------------------------20
Πελάτθσ--------------------------------------------------------------Οικιακι χριςθ------------------------------------------------------Κινθτιρασ -----------------------------------------------------------Πίνακασ Σθλεχειριςμοφ------------------------------------------Σθλεκοντρόλ--------------------------------------------------------Φωτοκφτταρα------------------------------------------------------Φανόσ λειτουργίασ-----------------------------------------------Κουτί απόκρυψθσ μανιβζλλασ--------------------------------Χρϊμα----------------------------------------------------------------ε παρακαλάςςια περιοχι ------------------------------------ε ςθμείο οριακϊν καιρικων φαινομ-----------------------Οδθγίεσ τοποκζτθςθσ & Ρφκμιςθσ ςτθν Διζυκ: www.familyrolls.gr

Product Data
Construction Date---------------------------------------------20
Customer-------------------------------------------------------------For home use-------------------------------------------------------Motor-----------------------------------------------------------------Automation board-------------------------------------------------Remotes--------------------------------------------------------------Photocells------------------------------------------------------------Flash Light------------------------------------------------------------Crank hide box------------------------------------------------------Color-------------------------------------------------------------------Sea side area--------------------------------------------------------Limit weather area------------------------------------------------Installation & regulation guide to : www.familyrolls.gr

Τπζυκυνοσ / Responsible
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Οδθγίεσ Σοποκζτθςθσ / Install Guide

1. Ελζξτε το προιόν κατα τθν παραλαβι Μετρα χρϊμα κ.λ.π
Check Product mesure – color e.t.c
2. Ελζξτε τα μζτρα ςτο ςθμείο τοποκζτθςθσ
Check measure to install place
Κακαρίςτε τυχον προεξοχζσ ελζξτε με αλφάδι τα ςθμεία
Σοποκζτθςθσ.
Clear any obstacles and check with spirit lever the surfaces

3. Ελεγχοσ ςτα βουρτςάκια των οδθγϊν (χ 1)
Φροντίςτε να μθν ξεςυρταρϊνουν
Check brushes right is can not out slide (Section 1).
4. Σοποκετθςθ του κουτιοφ και ςτθρθξθ των πλαινϊν του
Ολο το βάροσ ςε ζνα ρολό πζφτει ςτα πλαινά του (χ 2)
Δϊςτε ςθμαςία ςτο υλικό που βιδϊνετε μπετο τουβλο κλπ
Χρθςιμοποιιςτε τα κατάλλθλα βφςματα & βίδεσ
Σο να βιδϊςετε το κουτί ςε άλλα ςθμεία χριςιμο είναι αλλά
Σο βάροσ ζδραςθσ να είναι ςτισ ακρεσ του

Install the Box & screw the side parts of the Box
All pressure of a rolo goes to the side parts so must be
Very good screwed with the proper screws for the proper material
Concrete brick e.t.c
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5. Σοποκετιςτε τουσ οδθγοφσ (χ 3) βάηοντασ τουσ απο κάτω
Προσ τα πανω ςτθν αρχθ λοξά μζςα ςτα ποδια του κουτιοφ
Οι γλυςτρεσ να κουμπϊςουν ςτον Οδθγο ςωςτά.
Install drivers (Section 3) inclined at first to the foots of Box
Attention to sliders must apply correct to Drivers

6. Βιδϊςτε τουσ οδθγοφσ με χριςθ αλφαδιοφ
Σο πλικοσ βιδϊν (κατ ελάχιςτο ) (χ 5)
Screw drivers use spirit level
Mind the quantitie of screws min (Section 5)

7. Ρφκμιςθ του μοτερ (ιδθ ρυκμιημενο απο το εργοςτάςιο)
Δζςτε το ζντυπο του εκάςτοτε κινθτιρα
Motor regulation (all ready regulated from Factory)
But if in case needed read motor brochure
8. Ρφκμιςθ και ςυντονιςμόσ του Πίνακα αυτοματιςμοφ
Δείτε το Φφλάδιο οδθγιϊν του Πίνακα
Coordination & regulation for Automation Board
See Data brochure
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Μελετθμζνα δθμιουργιματα
τα μζτρα ςασ
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