
Συστήματα 
αυτοματισμού
θυρών
Ανοιγόμενες
Συρόμενες
Οροφής

Aprimatic είναι ένα από τα πιο σημαντικά εμπορικά σήματα στον τομέα των συστημάτων αυτοματισμού θυρών 
πρόσβασης για οικιστικά και εμπορικά κτίρια, βιομηχανικά συγκροτήματα και κοινόχρηστους χώρους.
Έχοντας καθιερωθεί ως ηγέτης της βιομηχανίας ήδη από το 1985 (έτος ίδρυσης της εταιρείας), η εταιρεία διαθέτει μια 
ολοκληρωμένη γκάμα τεχνολογικών συστημάτων και μηχανισμών για αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο θυρών, 
παντζουριών, θυρών επάνω και κάτω, τυποποιημένες πόρτες, περσίδες, παράθυρα.
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Εξωτερική 
τοποθέτηση

Εξωτερική 
τοποθέτηση

Υπόγεια 
τοποθέτηση

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ 
ΤΥΠΟΙ

Τυπική σύνθεση του συστήματος
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Γραμμικοί χειριστές                     
Απλή εγκατάσταση με βραχίονες
ασφαλισμένους στην πόρτα. Το πιο 
διαδεδομένο μεταξύ των 
συστημάτων ανοιγόμενης θύρας.

Αρθρωτοί βραχίονες                   
Όταν ο παραδοσιακός εξωτερικός 
κινητήρας δεν μπορεί να 
εγκατασταθεί λόγω έλλειψης 
χώρου.

Υπόγειοι χειριστές                        
Είναι σχεδόν αόρατοι και δεν 
επηρεάζουν το στυλ σχεδιασμού
πύλης.Δεν περιορίζει το καθαρό 
πλάτος της διαδρομής.

Φως με Flash: η φωτεινή ένδειξη ότι η πόρτα κινείται.
Φωτοκύτταρα: συσκευές ασφαλείας που σταματούν 
την κίνηση της πύλης αν εντοπιστεί  εμπόδιο. 
Μονάδα ελέγχου: επιτρέπει την ενεργοποίηση της 
κίνησης της πύλης μέσω μηχανικού ή ηλεκτρονικού 
κλειδιού.
Ηλεκτρική κλειδαριά: να συμπεριληφθεί με βάση το 
πλάτος της πτέρυγας πύλης.

5.  
6. 
 

7.  

8.  

Βραχίονες: συσκευή που επιτρέπει, με εξωτερική 

πληροφορίες στη μονάδα ελέγχου.
Κεραία: συσκευή που αυξάνει τη λήψη των 
σημάτων που αποστέλλονται από τον πομπό.

τροφοδοσία, να μετακινείται μια πύλη.

Πομπός: ασύρματος εξοπλισμός που μεταδίδει 

Μονάδα ελέγχου: ηλεκτρονική μονάδα για το χειρισμό   
της κίνησης του βραχίονα.

1.  

2.  

3.  
 

4. 
 



AP 350 230
Vac350

3
m

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΘΥΡΕΣ

Βραχίονας για ανοιγόμενες θύρες.
Οικιακή χρήση για θύρες μέχρι 3m 
350kg

41628/001  δέκτη 433.92Mhz

Θερμοκρασία λειτουργίας -20° +70° C

Πυκνωτής 8ųF
Βάρος 6 Kg

Τεχνικά χαρακτηριστικά AP 350

Τροφοδοσία 230 Vac

Μέγιστο μήκος ανά θύρα 3 mt 

Μέγιστο βάρος ανά θύρα                                              350 Kg    

Θερμική προστασία 150° C
Χρήσιμη διαδρομή Max. 400 mm
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Δυνατότητα δημιουργίας συστημάτων μονής ή διπλής
θύρας
Απλή εγκατάσταση - Εύκολη απελευθέρωση σε περίπτωση
διακοπής ρεύματος. Ανθεκτικό στις υψηλές και 
χαμηλές θερμοκρασίες.

Κατάλληλο για φύλλα περιστροφής αριστερά και δεξιά 
Μέγιστο άνοιγμα φύλλου 350kg μήκος 3 mt

Οριζόντια διαδρομή 400mm 
Τροφοδοσία 230Vac

Μέγιστοι αριθμός ανοιγμάτων                                   50/ημέρα
Βαθμός προστασίας                                                       IP 44

Κατανάλωση ισχύς                                                        290 W

41035/002    Δεξιός περιστροφένος βραχίονας θύρας AP350
41035/001    Αριστερός περιστρεφόμενος βραχίονας θύρας AP350 

BA230- Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου με ενσωματωμένο

Ταχύτητα (cm/s) 1,8 cm/s

Κατανάλωση ρεύμα                                                     1,3 A
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ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ 
ΤΥΠΟΙ
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Ένας μεγάλος αριθμός κινητήρων 
για οικιακή χρήση είναι διαθέσιμος, 
για ελαφριά φύλλα μέχρι 400 κιλά 
και για βαριά φύλλα έως 2.000 κιλά. 
εγκατάσταση συστημάτων "επί 
παραγγελία".

Βραχίονες: συσκευή που επιτρέπει, με εξωτερική 
τροφοδοσία, να μετακινείται μια πύλη.
Μονάδα ελέγχου: ηλεκτρονική μονάδα για το 
χειρισμό της κίνησης του χειριστή.
Πομπός: ασύρματος εξοπλισμός που μεταδίδει 
πληροφορίες στη μονάδα ελέγχου.
Κεραία: συσκευή που αυξάνει τη λήψη των 
σημάτων που αποστέλλονται από τον πομπό.
Φως που αναβοσβήνει: η φωτεινή ένδειξη ότι η 
πόρτα κινείται

Τυπική σύνθεση του συστήματος

κίνηση της πύλης αν εμφανιστεί εμπόδιο.                          
Μονάδα ελέγχου: επιτρέπει την ενεργοποίηση της 
κίνησης της πύλης μέσω μηχανικού ή ηλεκτρονικού 
κλειδιού.
Άκρη ασφαλείας: ευαίσθητη άκρη που χρησιμοποιείται 
για την πρόληψη του κινδύνου κρούσης λόγω της 
κίνησης της πύλης. Σε περίπτωση επαφής, το σύστημα 
αυτοματισμού αναστρέφει την κίνηση και εμποδίζει τη 
βλάβη ανθρώπων και ιδιοκτησίας.

1.  

2.  

3.  

4. 

5. 
 

7.  

6.Φωτοκύτταρα: συσκευές ασφαλείας που σταματούν την 

8.  

Οικία                                 Βιομηχανική 

Για βιομηχανική χρήση, είναι δυνατή ηαυτοματοποίηση 
βαρέων πύλων για μεγάλες εισόδους (όπως στην 
περίπτωσηεμπορικών κέντρων, κλπ.), Για πύλες με φύλλα 
μέχρι 12.000 kg. Σχεδιασμένογια να εξασφαλίζει μέγιστη 
ασφάλεια σε λειτουργία και αξιόπιστη απόδοση με την 
πάροδο του χρόνου, και να αντέχει σε όλες τις καιρικές 
συνθήκες.



41623/001

41180/064

ONDA 623

Τεχνικά χαρακτηριστικά ONDA 623

Τροφοδοσία 230 V - 50 Hz

Μέγιστα κιλά 600 kg

Αριθμός ανοιγμάτων 100 cycles/day

Βαθμός προστασίας IP44

Μέγιστη κατανάλωση ισχύς 1,3 A

Μέγιστη κατάνάλωση ρεύματος 250 W

Μέγιστη ισχύς                                                              650 N Max. 

Ταχύτητα                                                                       10 m/min    
Θερμοκρασία λειτιυργίας                                           -20º +55º C

Ύψος γραναζιού από έδαφος                                          55 mm

χαλύβδινο πυρήνα και βάσεις (ενότητα 4)

433Mhz 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ * Πιστοποιημένο προϊόν υπό ιδανικές συνθήκες εγκατάστασης.
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ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ 

CP - APRIMATIC Πλαστική κρεμαγιέρα 10 μέτρων με 

Συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα 
ασφαλείας όσον αφορά την ανίχνευση εμποδίων 
καιτην αντιστροφή της κίνησης σύμφωνα με τα 
πρότυπα EN12453 και EN 12445 (*).

Η ηλεκτρονική ρύθμιση ροπής σε συνδυασμό με 
την τεχνολογία κωδικοποιητή εγγυάται σταδιακή
προσέγγιση κατά τις κινήσεις ανοίγματος και 
κλεισίματος.

Η συνεχής  λειτουργία  εγγυάται,  σε  περίπτωση 
βλάβης στο τροφοδοτικό, μια σειρά προαιρετικών 
μπαταριών που μπορούν να τοποθετηθούν μέσα 
στο περίβλημα του μηχανήματος.

Ανθεκτικό και αξιόπιστο χάρη στο περίβλημα από 
χυτό αλουμίνιο.

Μοτέρ με μειωτήρα σπειρώματος με σπείρωμα 
από σώμα αλουμινίου και ηλεκτρονική μονάδα 
ελέγχου. Εξοπλισμένο με πλάκα βάσης 
ρυθμιζόμενου ύψους. 

Μοχλός έκτακτης ανάγκης με ειδικό κλειδί, 
για χειροκίνητο άνοιγμα σε διακοπή 
τροφοδοσίας.

ONDA  623  -  Με μονάδα ελέγχου SC230 και δέκτη 

Συρόμενη θύρα.                   
Οικιακή χρήση μέχρι 600kg. 



MATIC-BOX 1200

41243/810

80024
Vdc

1000NEW

Μηχανισμός χαμηλής τάσης για 
θύρες αντίθετης κατεύθυνσης και 
ισορροπημένες αντίθετες βάρους.
Οικιακή χρήση.

ΠΟΡΤΕΣ ΟΡΟΦΗΣ
MATIC-BOX 1200

MATIC-BOX 1200 Μηχανισμός με ενσωματωμένη 
μονάδα και ασύρματο δέκτη 433,92 MHz, 2 τεμ. TM4 
πομπός τεσσάρων καναλιών (ο οδηγός ΔΕΝ 
περιλαμβάνεται - βλέπε "Οδηγοί και αξεσουάρ)

MATIC-BOX οδηγοί και αξεσουάρ

41243/068 3,30 m Ράγα κίνησης ιμάντα 2 τμήματα (2 τεμ x 1,65m)
41243/069 3,90 μέτρα ράγα κίνησης ιμάντα 3 τμήματ (3 τεμ x 1,30 m)

Τροφοδοσία μοτέρ 24DC

Ισχύς εξόδου 120W

Δύναμη έλξης 1200N

Ταχύτητα ανοίγματος/κλεισίματος 0.15 m/s

Φωτισμός LED

Χρόνος ενεργοποίησης φωτισμού 3 λεπτά
Κωδικοποίηση                                                     Κυλιόμενος κωδικός

Συχνότητα 433.92MHz

Σχετική υγρασία ‹90%

Μέγιστο μέγεθος πόρτας 14/18 m2

Διαστάσεις (mm) 400x250x150

Βάρος 5 Kg

Θερμοκρασία λειτουργίας. -20°C / +50°C

Κεντρική τροφοδοσία 220-240VAC 50/60Hz 

Μπαταρία                                                                    Προαιρετική
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Τεχνικά χαρακτηριστικά 1200

Μέγιστη ασφάλεια κατά της σύγκρουσης χάρη στην 

Σύστημα επιβράδυνσης για μια μαλακή προσέγγιση της 

ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου που είναι εξοπλισμένη
με σύστημα αυτόματης αναστροφής όταν 

και τη χρήση ευαίσθητων άκρων.

Φωτισμός με χρονοδιακόπτη ενσωματωμένος στη 

χρόνο εγκατάστασης, ενώ η ελεγχόμενη από 
την μονάδα διαδρομή απλοποιεί τη φάση 
διαμόρφωσης.

Αθόρυβη και ανθεκτική χάρη στη κίνηση μέσω ιμάντα.

εντοπίζεται εμπόδιο κατά το κλείσιμο της πόρτας 

πόρτας κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο, αποφευγοντας
έτσι  τον  θόρυβο  και  τη  μηχανική καταπόνηση
στη δομή.

μονάδα για να ανάψει κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο. 

Οι προσυναρμολογημένοι οδηγοί βελτιστοποιούν το



41850/002

41850/003

41850/004

41850/001

ET 2N
ET 20N

ET 22 Kit Antenna

41840/006

41841/009*

41841/001

Τηλεχειστήριο και κλειδοδιακόπτης

ET2N - 24V LED με αναβόσβυμα
ET 20N - 230 V με μονό ανασβόσβημα
ET 22 - 230 V με διπλό αναβόσβυμα

41929/001 433.92 MHz κιτ κεραία για ET2N και ET20N

δεν ΣΗΜΕΙΩΣΗ * περιλαμβάνει κιτ κεραίας

CF1M - 1.5 m ευθεία άκρη ασφαλείας
CF2M - 2.0 m ευθεία άκρη ασφαλείας
CF3M - 3.0 m ευθεία άκρη ασφαλείας 
CF3MS - 3.0 m ευθεία άκρη ασφαλείας (λεπτή και ειδική για πόρτες χώρου σταθμευσης)

ΚΟΙΝΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 
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Φωτισμός

Άκρες ασφαλείας

PC12E - Κλειδοδιακόπτης, για τοποθέτηση σε τοίχο και χωνευτό.41830/007

41905/004     TM4 - 433.92 MHz τηλεχειριστήριο τέσσερα κανάλια κυλιόμενου κωδικούl

απόσταση σε όλες τις καιρικές συνθήκες. 
Κατασκευασμένα από πολυανθρακικό, έχουν υψηλό 
βαθμό μηχανικής αντοχής στις κρούσεις.

Led κίτρινου φωτισμού για να είναι πάντοτε ορατοί σε

Οι ευθείες άκρες ασφαλείας αποτελούνται από ένα
 προφίλ αλουμινίου με ελαστικό προφίλ που 
περιέχει το σύστημα χαλύβδινων καλωδίων για 
την ανίχνευση εμποδίων.



41810/002

ΚΟΙΝΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 
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Φωτοκύταρα

Φωτοκύτταρα αντανάκλασης

REFLEX - Φωτοκύτταρο με αντανάκλαση πολωμένου φωτός
41810/050 Προστασία ανακλαστήρα

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Τροφοδοσία 24 Vcc / Vac

Μέγιστη κατανάλωση                 3 W

Μέγιστο εύρος ρελέ δέκτη               1A στα 24 Vdc για φορτία αντίστασης, 0.5A στα 24Vdc για φορτία μη αντίστασης 

σε εσωτερικό χώρο 

Χρόνος απόκρισης     20 ms

Μέγιστη απόσταση      12 m

Θερμοκρασία λειτουργίας -15° +70° C
Σχετική υγρασία    ‹ 90%  
Ανοχή λευκού φωτισμού  20000 lux

Βαθμός προστασίας    IP 45

Εγκατάσταση χρήση 

Τα φωτοκύτταρα ER12-24V, με μέγιστη εμβέλεια 20 μέτρων, έχουν 
σχεδιαστεί για να επίτοιχη τοποθέτηση. Είναι αυτορυθμιζόμενα και 
συνεπώς δεν χρειάζονται ρυθμίσεις. Ο βαθμός προστασίας IP45 είναι 
εγγυημένος από μια ειδική φλάτζα από καουτσούκ που εμποδίζει την 
διείσδυση των υδάτων.

ER12-24V - Mini φωτοκύταρα επίτοιχης τοποθέτησης 

41812/008 ER12-24V - Υπέρυρα φωτοκύτταρα, 12-24 Vac τροφοδοσία

REFLEX - φωτοκύτταρο με αντανάκλαση πολωμένου φωτός για αυτόματες πύλες.
Γρήγορη εγκατάσταση, επειδή απαιτεί καλωδίωση μόνο στο  ένα άκρο της πύλης. ο 
στρογγυλός ανακλαστήρας πρέπει να στερεωθεί στο ίδιο ύψος με το φωτοκύτταρο, 
στην άλλη άκρη της πύλης. Εξαιρετικά αξιόπιστη, επειδή μπορεί να ανιχνεύσει ακόμη
 και αντικείμενα με μεγάλη ανακλαστικότητα, όπως καθρέφτες ή γυαλιστερές 
επιφάνειες. Εξαιρετικά εύκολη ευθυγράμμιση των φωτοκύτταρων: χάρη στο LED 
ευθυγράμμησης, η εύρεση του καλύτερου σημείου απόδοσης είναι εύκολη. Ένα 
προαιρετικό εξάρτημα είναι διαθέσιμο για την προστασία του ανακλαστήρα από 
προσκρούσεις και πιτσιλιές.


