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1140. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ 

1141. ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 

1141.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
α. Το παρόν άρθρο αφορά στις γενικές απαιτήσεις για την κατασκευή και τοποθέτηση ειδών κιγκαλερίας για 

όλα τα είδη κουφωµάτων, την κατασκευή κιγκλιδωµάτων και χειρολισθήρων καθώς επίσης και την παροχή 
πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εργατικού δυναµικού, µηχανικού εξοπλισµού, εργαλείων, συσκευών και υ-
λικών, σύµφωνα µε το παρόν και τα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και σχέδια και τις εντολές της Υπηρεσίας. 
Περιλαµβάνονται επίσης τα συναφή εξαρτήµατα (εξαρτήµατα στερέωσης, παρεµβύσµατα κτλ). 

β. Περιλαµβάνονται επίσης οι απαιτήσεις για τους µηχανισµούς αυτόµατων θυρών. 

1141.2 Υλικά 

1141.2.1 Προδιαγραφές 
Πίνακας 1141.2.2 : Πρότυπα για Είδη Κιγκαλερίας και Μεταλλικά Εξαρτήµατα Κτιρίων 

# Απαίτηση Πρότυπο 
1 2 3 

1 Συσκευές ελεγχόµενου κλεισίµατος θυρών - Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής   

ΕΛΟΤ ΕΝ 1154 

2 Ηλεκτροκίνητες διατάξεις για ανακλινόµενες πόρτες - Απαιτήσεις και 
µέθοδοι δοκιµής   

ΕΛΟΤ ΕΝ 1155 

3 Μεντεσέδες για παράθυρα και πόρτες - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκι-
µής   

ΕΛΟΤ ΕΝ 12051 

4 Κλειδαριές και εξαρτήµατα κλειδαριών - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκι-
µής   

ΕΛΟΤ ΕΝ 12320 

5 Μονοαξονικοί µεντεσέδες - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών   ΕΛΟΤ ΕΝ 1935 
6 ∆ιατάξεις συντονισµού πόρτας - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής   ΕΛΟΤ ΕΝ 1158 
7 Κύλινδροι κλειδαριών - απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής  ΕΛΟΤ ΕΝ 1303 
8 Εξαρτήµατα συρόµενων και πτυσσόµενων θυρών - Απαιτήσεις και 

µέθοδοι δοκιµής 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1527 

9 Είδη Κιγκαλερίας - Αντοχή στη διάβρωση - Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1670 

10 Μοχλοί και πόµολα - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής ΕΝ 1906 

1141.2.2 Εξαρτήµατα Κουφωµάτων - Γενικά 
α. Τα εξαρτήµατα που προσκοµίζει ο Ανάδοχος θα είναι ακριβώς αυτά που προδιαγράφονται στα Συµβατικά 

Τεύχη και έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία. Οποιοδήποτε άλλο εξάρτηµα που δεν είναι εγκεκριµένο από 
την Υπηρεσία, κρίνεται απορριπτέο. Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (εν-
δεικτικά και όχι περιοριστικά) να παραδώσει τοποθετηµένα και έτοιµα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα: 

- Χειρολαβές 
- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα- έξω) µε τις ανάλογες ειδικές 

πλάκες στερέωσης (µέσα-έξω) µε ενσωµατωµένο ειδικό σύστηµα κλειδώµατος και ένδειξη κατά-
ληψης (πράσινο – κόκκινο), όπου απαιτείται. 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα- έξω) µε τις ανάλογες ειδικές 
πλάκες στερέωσης (µέσα-έξω), µε µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβών και ενσωµατωµένη οπή για 
κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. 
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- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο µε την ανάλογη πλάκα στερέωσης (µέσα), µε 
µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβής και αντίκρισµα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παρά-
θυρο). 

- Κλειδαριές και κύλινδροι 
- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 
- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώµατος  
- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισµένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας 

- Ράβδοι (µπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 

- Χωνευτός, χαλύβδινος (µπρούτζινος ή γαλβανισµένος) σύρτης µε βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επά-
νω – κάτω µέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσµατα (πλαίσιο – φύλλο και φύλλο – δάπεδο). 

- Στροφείς (µεντεσέδες) 
- Χαλύβδινοι ή µπρούτζινοι ή ανοξείδωτοι, χωνευτοί, διακοσµητικοί ή απλοί για θύρες ή παράθυ-

ρα. 
- Στροφείς για ανάρτηση θυρόφυλλων θύρας λειτουργίας δύο κατευθύνσεων. 

- Μηχανισµοί επαναφοράς θυρών 
- Μηχανισµός επαναφοράς στην κλειστή θέση µε χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς 

απαιτήσεις πυρασφάλειας στο άνω µέρος της θύρας. 
- Μηχανισµός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά µε απαιτήσεις πυρασφάλειας. 
- Μηχανισµός επαναφοράς στρεπτής θύρας δαπέδου µε χρονική καθυστέρηση 

- Πλάκα στο κάτω µέρος θύρας για προστασία από κτυπήµατα ποδιών κτλ. 

- Χωνευτές χειρολαβές για συρόµενα κουφώµατα µπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές 
µε κλειδαριά ασφαλείας. 

- Αναστολείς (στοπ) 
- Αναστολείς θύρας – δαπέδου 
- Αναστολείς θύρας – τοίχου 
- Αναστολείς φύλλων ερµαρίου 
- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

- Μηχανισµοί σκιασµού (ρολοπετάσµατα, σκίαστρα) 

- Περσίδες θυρίδων εξαερισµού διπλής όψης 

- ∆ικτυωτά πετάσµατα προστασίας από έντοµα 
β. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίζει αναλώσιµα προτεινόµενα από τον προµηθευτή. Τα τεµάχια θα 

είναι κατασκευασµένα από κατάλληλο υλικό κατασκευής, (ορείχαλκος, ανοξείδωτος σίδηρος, αλουµίνιο, χά-
λυβας πρώτης διαλογής κτλ). 

γ. Οι στροφείς, οι κλειδαριές, οι σύρτες, οι µηχανισµοί εξόδων κινδύνου και οι µηχανισµοί κλεισίµατος των θυ-
ρών πρέπει να είναι σηµασµένοι µε το όνοµα του κατασκευαστή ή το σήµα του, τα οποία πρέπει να φαίνο-
νται και µετά την τοποθέτηση. Για καλυµµένους µηχανισµούς κλεισίµατος, το όνοµα και το σήµα είναι δυνα-
τόν να είναι κάτω από το κάλυµµα. 

δ. Ο µηχανισµός κύλισης ή ανοίγµατος του κινητού µέρους των υαλοστασίων θα είναι άριστης ποιότητας και 
θα έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία πριν την ενσωµάτωση του στην κατασκευή.  

ε. Για την προστασία των θυρών από φθορές, ιδιαίτερα κατά το άνοιγµα σε πολυσύχναστους χώρους (νοσο-
κοµεία, υπηρεσίες κτλ), τοποθετούνται µεταλλικές πλάκες στα σηµεία των θυρών, τα οποία καταπονούνται 
περισσότερο. Οι χειρολαβές που χρησιµοποιούνται ενδείκνυται να είναι συνδεδεµένες µε τις πλάκες. Σε όλες 
τις υάλινες θύρες χρησιµοποιούνται χειρολαβές έλξης και ώθησης. Στην περίπτωση θυρών στρεφόµενων 
προς µια κατεύθυνση ενδείκνυται η χρήση πλακών προς την πλευρά της ώθησης. Στην περίπτωση θυρών 
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στρεφόµενων προς δύο κατευθύνσεις (µέσα - έξω) τοποθετούνται πλάκες και από τις 2 πλευρές της θύρας 
(ώθησης – έλξης). Στις θύρες βαρέως τύπου, δια των οποίων διέρχονται βαρέα αντικείµενα, φορεία, αναπη-
ρικά τροχήλατα καθίσµατα κτλ, τα οποία είναι δυνατόν να προκαλέσουν φθορά στη θύρα, ενδείκνυται η 
χρήση ενισχυµένων πλακών κατάλληλων διαστάσεων. 

1141.2.3 Εξαρτήµατα Κουφωµάτων Αλουµινίου 
Οι µεντεσέδες για την περιστροφή των φύλλων καθώς και οι λαβές για την κύλιση τους θα είναι κατασκευασµένοι 
από το ίδιο κράµα αλουµινίου ανοδιωµένοι όπως ακριβώς και τα προφίλ και θα φέρουν κοχλίες από χρωµονικε-
λιούχο χάλυβα µε εσωτερικό εξάγωνο κατά DΙΝ 7991. Τα περικόχλια θα είναι κατασκευασµένα από αλουµίνιο ή 
χρωµονικελιούχο χάλυβα. Οι µύλοι θα είναι ρυθµιζόµενου τύπου (µε φρένο) κατά DΙΝ 7991 και κατά τις εντολές της 
Υπηρεσίας. 

1141.2.4 Εξαρτήµατα Ξύλινων Κουφωµάτων 
α. Όπου προβλέπεται από τη µελέτη, οι µεντεσέδες θα είναι από επιχρωµιωµένο χάλυβα µε διπλές ροδέλες 

από ανοξείδωτο χάλυβα και θα διαθέτουν σύστηµα λίπανσης, χωρίς να απαιτείται η αφαίρεση του θυρόφυλ-
λου, µε ένσφαιρους τριβείς και θα είναι ανταλλάξιµοι. 

β. Τα συστήµατα αυτόµατου κλεισίµατος των θυρών, όπου προβλέπεται από τη µελέτη, θα είναι στερεωµένα 
στην επιφάνεια της θύρας και θα είναι τελειωµένα µε αλουµίνιο σε σατινέ ανοδική οξείδωση. Η όλη στερέω-
ση γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Σύστηµα αυτόµατου κλεισίµατος τοποθετείται σε όλα 
τα θυρόφυλλα κατάλληλο για κάθε περίπτωση. 

γ. Οι κλειδαριές και τα µάνταλα θα είναι χωνευτά στις θύρες, εκτός αν έχει καθορισθεί διαφορετικά από τα σχέ-
δια ή από την Υπηρεσία. Οι κλειδαριές που τοποθετούνται στα κάθετα συναντώµενα σόκορα κάθε θυρό-
φυλλου στις δίφυλλες πόρτες θα είναι χωνευτές. Οι πρόσθιες αυτές πλάκες όλων των κλειδαριών θα είναι 
από ανοξείδωτο χάλυβα ή ορείχαλκο. Τα χωνευτά µάνταλα θα είναι κατακόρυφου τύπου, µε πρεσσαριστή 
χαλύβδινη θήκη και ορειχάλκινους µοχλούς. Οι χωνευτές κλειδαριές θα είναι κατακόρυφου τύπου, µε 3 µο-
χλούς  κλειδώµατος, µε πρεσσαριστή θήκη και ορειχάλκινους µοχλούς. 

δ. Το σύστηµα των κλειδαριών δαπέδου θα έχει τελείωµα αλουµινίου σε σατινέ ανοδική οξείδωση, διαστάσεων 
103 mm x 19 mm, κρυµµένο µηχανισµό µοχλών, και υποδοχή «γλώσσας» στο δάπεδο που δεν θα µαζεύει 
σκόνη. 

ε. Τα stop των θυρών θα είναι στερεωµένα στους τοίχους στο ύψος της χειρολαβής µε κρυφή στήριξη, µη ορα-
τή. 

1141.2.5 Κιγκλιδώµατα - Χειρολισθήρες 
α. Το ελάχιστο ύψος κιγκλιδωµάτων εξωστών, δωµάτων και κλιµάκων είναι 0,90 m. 
β. Τα χαλύβδινα κιγκλιδώµατα αποτελούνται από σωλήνες ή ράβδους ορθογωνικής ή κυκλικής διατοµής, ενώ 

τα κιγκλιδώµατα από αλουµίνιο αποτελούνται από προφίλ αλουµινίου. 
γ. Οι χειρολισθήρες είναι παράλληλοι µε την κλίση της σκάλας και σε ύψος 0,85 cm – 0,90 cm από τα πατήµα-

τα. Για ύψη κλιµάκων πάνω από 12 m, το ελάχιστο ύψος του χειρολισθήρα είναι 1,10 m. Η διατοµή του χει-
ρολισθήρα υπολογίζεται ανάλογα µε την απόσταση των ορθοστατών, ώστε να έχει ελάχιστη αντοχή  σε ορι-
ζόντια καταπόνηση 50 kg/m. 

δ. Οι απαιτήσεις για την τοποθέτηση κιγκλιδωµάτων κλιµάκων είναι οι ακόλουθες: 

- για πλάτος κλίµακας µέχρι 1,25 m, τοποθετείται κιγκλίδωµα µόνο από τη µία ελεύθερη πλευρά 

- για πλάτος κλίµακας 1,25 m – 2,5 m, τοποθετείται κιγκλίδωµα και στις 2 πλευρές 

- για πλάτος κλίµακας µεγαλύτερο από 2,5 m, τοποθετείται κιγκλίδωµα και ενδιάµεσα 

- για κλίµακες µε λιγότερες από 5 βαθµίδες δεν απαιτείται κιγκλίδωµα 

1141.2.6 Μηχανισµοί Κλεισίµατος Θυρών 
α. Η χρήση καλυµµένων µηχανισµών στο άνω µέρος της θύρας ενδείκνυται σε κύριες εισόδους σηµαντικών 

κτιρίων, σε θύρες µε διπλά φύλλα κτλ. Πρέπει να αποφεύγεται η τοποθέτηση τέτοιων µηχανισµών σε ξύλινες 
θύρες.  
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β. Η χρήση επιδαπέδιων καλυµµένων µηχανισµών δεν ενδείκνυται, όταν όµως δεν είναι δυνατή η αποφυγή 
τους, πρέπει να διασφαλίζεται ότι ο σχεδιασµός της πλάκας του δαπέδου λαµβάνει υπ’ όψιν τις απαιτήσεις 
λειτουργίας του µηχανισµού. 

γ. Οι διαστάσεις των κατάλληλων µηχανισµών κλεισίµατος για κάθε θύρα πρέπει να συµφωνούν µε αυτές που 
προτείνονται από τον κατασκευαστή της θύρας. 

δ. Εκτός από το όνοµα ή το σήµα του κατασκευαστή, αναγράφεται επί του µηχανισµού και η ηµεροµηνία κατα-
σκευής του. 

ε. Οι µηχανισµοί επαναφοράς στην κλειστή θέση µε χρονική καθυστέρηση στο άνω µέρος της θύρας χρησιµο-
ποιούνται σε θύρες που δεν ανοίγουν µέχρι 180º και όπου δεν υπάρχει παρακείµενος τοίχος για την τοπο-
θέτηση µηχανισµού συγκράτησης ή αναστολέα επ’ αυτού. 

1141.2.7 Μηχανισµοί Αυτόµατων Θυρών 
α. Οι απαιτήσεις που περιγράφονται στα ακόλουθα εδάφια ισχύουν για συνήθεις µηχανισµούς αυτόµατου τύ-

που, που περιλαµβάνουν το ηλεκτροµηχανικό σύστηµα κίνησης των θυρών, τις συσκευές µικροκυµάτων και 
τις µονάδες ελέγχου και προγραµµατισµού. 

β. Ηλεκτροµηχανικό σύστηµα 

- Κάθε αυτόµατη θύρα είναι εφοδιασµένη µε ηλεκτροµηχανικό σύστηµα που ενεργοποιείται µέσω συ-
σκευών µικροκυµάτων, ελεγχόµενο µε φωτοκύτταρα. Το σύστηµα καλύπτει µε δέσµες µικροκυµάτων 
µία συγκεκριµένη περιοχή. Οι δέσµες των µικροκυµάτων ενεργοποιούν τον µηχανισµό όταν εντοπισθεί 
οποιαδήποτε κίνηση. 

- Για να περιοριστούν οι κίνδυνοι ατυχηµάτων όταν κλείνει η θύρα, το σύστηµα είναι εφοδιασµένο µε αυ-
τόµατη επαναφορά στην ανοικτή θέση, σε περίπτωση που εντοπισθεί νέα κίνηση. 

- Σε έκτακτη ανάγκη προβλέπεται η δυνατότητα σταθεροποίησης των θυρών στην ανοικτή θέση από 
κουµπί και από τον κεντρικό σταθµό επιτήρησης, µε ενσύρµατο τηλεχειρισµό. 

- Σε διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, οι θύρες ανοίγουν αυτόµατα µε µηχανικό ή χειροκίνητο 
σύστηµα. Στον εξοπλισµό του µηχανισµού περιλαµβάνεται και µπαταρία διάρκειας 30 min ή 190 - 200 
ανοιγµάτων. 

- Οι αυτόµατες θύρες είναι αθόρυβης λειτουργίας και µε αντοχή τουλάχιστον 100 kg ανά θυρόφυλλο. Ο 
ηλεκτροκινητήρας µεταδίδει την κίνηση στο σύστηµα λειτουργίας των θυρών, µε ραουλορουλεµάν χω-
ρίς γρανάζια, τύπου οδοντωτού ιµάντα. 

- Στο µοτέρ προβλέπεται σύστηµα ηλεκτρονικού υπερευαίσθητου δίσκου για την ανίχνευση και µετάδο-
ση των εντολών από τους µαγνητικούς διακόπτες και για τη λειτουργία φρένου ανοικτού κυκλώµατος 
και αυτόµατης επαναφοράς σε περίπτωση παρεµβολής εµποδίου στο κλείσιµο καθώς και ψήκτρες για 
προστασία υπερθέρµανσης (+ 135°C). 

- Οι οδηγοί κύλισης των φύλλων των θυρών είναι από ανοδιωµένο αλουµίνιο. Φέρουν ραουλορουλεµάν 
από βινύλιο για την ολίσθηση στους οδηγούς. Το σύστηµα ανάρτησης των θυρόφυλλων έχει τη δυνα-
τότητα ευθυγραµµίσεων και ρύθµισης του ύψους και ενσωµατωµένα ράουλα αντιστήριξης για την απο-
φυγή εκτροπής. 

γ. Ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου 

- Κάθε διάταξη περιέχει ενσωµατωµένη ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου για ρύθµιση και διάγνωση βλαβών 
µε φωτεινές ενδείξεις LED, η οποία περιλαµβάνει τεστ εκκίνησης για τα φωτοκύτταρα, ON – OFF δια-
κόπτη, οπτικό ηλεκτρονικό µηχανισµό σταµατήµατος και επαναφοράς σε περίπτωση παρεµβολής ε-
µποδίου. 

- Επίσης κάθε σύστηµα περιλαµβάνει πρόγραµµα επιλογής για θύρες µόνιµα ανοικτές, επιλογής µόνο 
εισόδου ή εξόδου, αυτόµατη λειτουργία, ηλεκτροµαγνητικό κλείδωµα και χειροκίνητη αποµανδάλωση 
πανικού. 

δ. Η συσκευή µικροκυµάτων τοποθετείται πάνω από τη θύρα και καλύπτει µε δέσµη µικροκυµάτων µία συγκε-
κριµένη περιοχή, πλάτους τουλάχιστον 2,90 m. (2 x 1,45 m), δηλαδή πλάτους 1,45 m από την κάθε πλευρά 
κίνησης. Μετά την πάροδο προκαθορισµένου χρονικού ορίου (0 sec – 60 sec), αν δεν εντοπισθεί νέα κίνηση 
µέσα στην ακτίνα δράσης της δέσµης, η θύρα επανέρχεται στην κλειστή θέση αυτόµατα εφ' όσον δεν διακό-
πτεται και η δέσµη του φωτοκύτταρου. 
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1141.3 Εκτέλεση Εργασιών 

1141.3.1 Μεταφορά και Αποθήκευση 
Ο Ανάδοχος προσκοµίζει όλα τα είδη κιγκαλερίας που απεικονίζονται στα κατασκευαστικά σχέδια λεπτοµερειών, το 
οποία πρέπει να επαρκούν για όλα τα κουφώµατα. Η προσκόµιση, η µεταφορά και η αποθήκευση θα γίνονται 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις του κατασκευαστή των εξαρτηµάτων, εντός κλειστών συσκευασιών. 

1141.3.2 Προετοιµασία 
α. Πριν από την έναρξη των σχετικών κατασκευών, υποβάλλονται στην Υπηρεσία δείγµατα κυρίων και βοηθη-

τικών υλικών για έγκριση, τα οποία συµφωνούν µε τα κατασκευαστικά σχέδια και τα Συµβατικά Τεύχη. Υπο-
βάλλονται επίσης πιστοποιητικά για την καταλληλότητα των µεθόδων συγκολλήσεων ανά περίπτωση. Οι 
κατασκευές ξεκινούν µόνο µετά τη γραπτή έγκριση της Υπηρεσίας που ακολουθεί την έγκριση των κατα-
σκευαστικών σχεδίων. 

β. Πριν από την έναρξη των κατασκευών ελέγχονται οι επιτόπου διαστάσεις αφήνοντας ανοχές για προβλεπό-
µενες µετακινήσεις κατά τη λειτουργία της κατασκευής, ώστε τα διάφορα τµήµατα να ταιριάζουν χωρίς να 
δηµιουργούνται τάσεις µεταξύ των διαφόρων τµηµάτων τους ή µεταξύ αυτών και άλλων κατασκευών του 
κτιρίου. 

γ. Όλα τα µη γαλβανισµένα χαλύβδινα τεµάχια, θα ασταρώνονται στο εργοστάσιο ή στον τόπο κατασκευής 
τους, πριν τη συναρµολόγηση και τις συγκολλήσεις. Στις περιπτώσεις που η Υπηρεσία απαιτήσει θερµό 
γαλβάνισµα του τεµαχίου, αυτό γίνεται κατά κανόνα µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής και µετά τοποθε-
τείται. Μετά το γαλβάνισµα απαγορεύεται η διάτρηση των τεµαχίων. Αστάρωµα θα γίνεται µε εγκεκριµένο 
αστάρι χρωµικού ψευδάργυρου, εκτός από τις περιπτώσεις που το τελείωµα είναι εποξειδική ρητίνη. Σε αυ-
τές τις περιπτώσεις γίνεται καθαρισµός µε αµµοβολή και εφαρµόζονται δύο στρώσεις µε εποξειδικό αστάρι. 

δ. Σε µη εµφανή χάλυβα, εκτός εάν πρόκειται να εγκιβωτιστεί σε σκυρόδεµα, προηγούνται δύο στρώσεις α-
σφαλτούχου βαφής πριν από την κάλυψη. 

1141.3.3 Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής 
α. Τα κατασκευαστικά σχέδια που υποβάλλει ο Ανάδοχος στην Υπηρεσία θα περιλαµβάνουν λεπτοµερή στοι-

χεία για την κατασκευή και τοποθέτηση των ειδών κιγκαλερίας, των χειρολισθήρων κτλ. 
β. Εκτός εάν υπάρχει διαφορετική οδηγία από την Υπηρεσία, η τοποθέτηση γίνεται κατά τις υποδείξεις του κα-

τασκευαστή. Οι εργασίες θα εκτελούνται από ειδικευµένους τεχνίτες, σωστά και επιµεληµένα. Οι συγκολλη-
τές θα έχουν τα σχετικά διπλώµατα των οποίων τα στοιχεία θα εξακριβώνονται από την Υπηρεσία.  

γ. Οι ενώσεις θα είναι ακριβείς και σταθερές. Στα κιγκλιδώµατα και στους χειρολισθήρες, οι ενώσεις θα επιτυγ-
χάνονται µε συνεχή ανθεκτική και όσο το δυνατόν πιο λεπτή και αφανή γραµµή συγκόλλησης. Η επιφάνεια 
της συγκόλλησης λειαίνεται µε τροχό και λίµα.  

δ. Οι κατασκευές γίνονται µε τη χρήση καθαρών λαµαρινών και διατοµών που δεν παρουσιάζουν παραµορ-
φώσεις και ατέλειες. 

ε. Θα πρέπει να αποφεύγεται επαφή µεταξύ ανόµοιων µετάλλων που µπορούν να δηµιουργήσουν γαλβανικές 
αλλοιώσεις. Μεταξύ των διαφορετικών µετάλλων παρεµβάλλονται κατάλληλα παρεµβύσµατα εγκεκριµένα 
από την Υπηρεσία. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στους αρµούς µεταξύ των ανόµοιων υλικών, ώστε να απο-
φεύγεται η διάβρωση όταν τα όµβρια ύδατα ρέουν από το ένα υλικό στο άλλο.  

στ. Θα πρέπει επίσης να δίνεται προσοχή στις στερεώσεις των µεντεσέδων, στροφέων και λοιπών εξαρτηµά-
των, ώστε να χρησιµοποιούνται συµβατά υλικά και ειδικά στις στερεώσεις σε σκυρόδεµα, τοιχοποιίες και λι-
θοδοµές. 

ζ. Τα διάφορα τµήµατα θα πρέπει να είναι καλά στερεωµένα µεταξύ τους ώστε να αντέχουν στα φορτία που 
προβλέπονται κατά τη λειτουργία της κατασκευής. Επίσης θα δίνεται προσοχή στις κατακόρυφες ευθείες, 
στο αλφάδιασµα και στην επιπεδότητα. Οι εµφανείς, µετά το τέλος των εργασιών, οπές κοχλιώσεων πρέπει 
να είναι ευθυγραµµισµένες. 

η. Πριν από την τοποθέτηση του µηχανισµού αυτόµατων θυρών ελέγχεται από τον Ανάδοχο η οριζοντιότητα 
και η κατακορυφότητα των στοιχείων πάκτωσης και αν απαιτείται επιδιόρθωση, εκτελείται σύµφωνα µε τις 
οδηγίες της Υπηρεσίας. 
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θ. Οι κλειδαριές των θυρών πανικού πρέπει να λειτουργούν µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µην εµποδίζουν τη διέ-
ξοδο κατά την κατεύθυνση διαφυγής. 

1141.3.4 Ανοχές 
• Ανοχές σε στάθµες χειρολισθήρων: 3 mm σε πήχη 3 m που τοποθετείται οπουδήποτε. 
• Ανοχές σιδερένιων διατοµών: 

- διαστάσεις διατοµών ± 1 mm 

- πάχος χαλυβδοελασµάτων, λαµαρινών και τοιχωµάτων κλειστών σωληνωτών και στραντζαριστών δια-
τοµών ± 0,2 mm. 

1141.3.5 Κιγκλιδώµατα - Χειρολισθήρες 
α. Ο τρόπος κατασκευής και τοποθέτησης των σιδηρών κιγκλιδωµάτων από σιδηροσωλήνες ή από συµπαγείς 

ράβδους, θα ακολουθεί τις γενικές απαιτήσεις σιδηρών κατασκευών που αναγράφονται στο άρθρο 360 «Σι-
δηρές Κατασκευές». 

β. Τα στοιχεία των κιγκλιδωµάτων από χάλυβα συνδέονται µεταξύ τους µε συγκόλληση. Σε περίπτωση κατα-
σκευής µεταλλικών κιγκλιδωµάτων µεγάλου µήκους, οι οριζόντιες ράβδοι από σιδηροσωλήνες δεν θα συ-
γκολλούνται µεταξύ τους σε όλο το µήκος τους, αλλά θα προβλέπονται διακοπές της συνέχειας κατά δια-
στήµατα το πολύ 10 m. Η εξασφάλιση της συνέχειας και της αντοχής τους επιτυγχάνεται µε την τοποθέτηση 
στο εσωτερικό τους, ενός τεµαχίου σιδηροσωλήνα µικρότερης διαµέτρου. Το τεµάχιο αυτό συγκολλείται µό-
νο στη µία από τις ράβδους, ώστε να κινείται ελεύθερο εντός της άλλης ράβδου. Στο σηµείο της ένωσης των 
δύο ράβδων, η κατασκευή αυτή λειτουργεί σαν αρµός διαστολής. Στις θέσεις ένωσης µε κοχλιοφόρους ή-
λους, κατασκευάζονται οπές µεγαλύτερης διαµέτρου, για την εξασφάλιση της δυνατότητας ελαφρών προ-
σαρµογών, ως προς τον οριζόντιο και κατακόρυφο άξονα. Για την αντιµετώπιση συστολών και διαστολών 
σε κατασκευές σιδηρών κιγκλιδωµάτων µεγάλου µήκους ο Ανάδοχος ζητά οδηγίες από την Υπηρεσία. 

γ. Τα κύρια κατακόρυφα στοιχεία του κιγκλιδώµατος (ορθοστάτες) στερεώνονται στα δοµικά στοιχεία. Η πρό-
βλεψη των θέσεων οπών στερέωσης γίνεται κατά την κατασκευή των ξυλοτύπων του σκυροδέµατος. Κατά 
τη διάστρωση του σκυροδέµατος τοποθετείται διάτρητη πλίνθος στη θέση της οπής. Μετά τη σκλήρυνση του 
σκυροδέµατος, η πλίνθος θραύεται και διαµορφώνεται η οπή πάκτωσης. Η στερέωση γίνεται µε ισχυρό τσι-
µεντοκονίαµα. Εναλλακτικά για τους ορθοστάτες από δοµικό χάλυβα, η πάκτωση γίνεται µε ισχυρό τσιµε-
ντοκονίαµα. 

δ. Τα κιγκλιδώµατα από αλουµίνιο συνδέονται µε βίδες ή πείρους ή ειδικές συνδέσεις του εργοστασίου παρα-
γωγής τους. 

ε. Τα κιγκλιδώµατα κλιµάκων στηρίζονται ή επί των βαθµίδων ή στα περιθώρια και στην ψάθα της σκάλας. Στη 
δεύτερη περίπτωση δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε το κενό µεταξύ του βαθµιδοφόρου και του κιγκλιδώµα-
τος να µην είναι µεγαλύτερο από 4 cm. 

στ. Οι µεταλλικοί χειρολισθήρες, ανάλογα µε τη θέση και τη λειτουργία τους στηρίζονται στα δοµικά στοιχεία του 
έργου, µε τη βοήθεια εξαρτήµατος που στερεώνεται στο δοµικό στοιχείο, µε δύο στριφώνια και ούπα ανά 
εξάρτηµα. Στο άλλο άκρο του εξαρτήµατος αυτού διαµορφώνεται υποδοχή για την έδραση του χειρολισθή-
ρα. Στην περίπτωση που ο χειρολισθήρας τοποθετείται από την πλευρά του, παρακείµενου της σκάλας, τοί-
χου, ή στερεώνεται σε αυτόν ή ενσωµατώνεται σε ειδική υποδοχή. Σε κάθε περίπτωση αφήνεται περιθώριο 
από τον τοίχο τουλάχιστον 4 cm κατά πλάτος και τουλάχιστον 8 cm καθ’ ύψος. 

1141.3.6 Συντήρηση και Προστασία 
α. Οι αποπερατωµένες κατασκευές προστατεύονται µε τρόπο εγκεκριµένο από την Υπηρεσία. Οι ηλεκτροστα-

τικά βαµµένες εξωτερικές επιφάνειες θα προστατεύονται µε αυτοκόλλητη προστατευτική µεµβράνη διαφορε-
τικού χρώµατος. Οι εσωτερικές επιφάνειες µπορούν να καλύπτονται και µε χάρτινα καλύµµατα. Αφού πα-
ρέλθει ο κίνδυνος ζηµιών στην τελειωµένη κατασκευή, θα αφαιρούνται οι προστατευτικές επικαλύψεις (µόνο 
µετά από εντολή της Υπηρεσίας) και θα γίνεται καθαρισµός όλων των επιφανειών. 

β. Οι µηχανισµοί πρέπει να είναι προσβάσιµοι για την εύκολη και χωρίς κίνδυνο αποσυναρµολόγηση και επι-
σκευή τους, χωρίς να χρειάζεται να αποσυναρµολογηθεί όλο το σύστηµα και να αλλοιωθεί ή να φθαρεί η 
εµφάνιση του κουφώµατος. Ενδείκνυται τα στοιχεία που υπόκεινται συνήθως σε φθορά να µπορούν να αντι-
κατασταθούν από µέσα, χωρίς να προκαλείται φθορά κατά την αντικατάσταση τους στους χώρους στους 
οποίους είναι εγκατεστηµένα. 
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γ. Εξασφαλίζεται ότι τα υλικά προστατεύονται άλλες οικοδοµικές εργασίες που εκτελούνται, όπως επιχρίσεις, 
χρωµατισµοί κτλ. Οι θύρες και τα παράθυρα διατηρούνται κλειστά εκτός και αν υπάρχει συγκεκριµένος λό-
γος να είναι ανοικτά.  Όλα τα κουφώµατα διατηρούνται σε καινουργή κατάσταση µέχρι το χρόνο παράδοσης 
του Έργου. 

1141.4 Έλεγχοι 
α. Οι ενώσεις στους χειρολισθήρες, τα κιγκλιδώµατα κτλ, θα ελέγχονται και θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία. 
β. Τα κιγκλιδώµατα ελέγχονται ως προς το ύψος τους, τη σταθερότητα τους και τη σωστή στερέωση τους στα 

δοµικά στοιχεία.  
γ. Οι χειρολισθήρες ελέγχονται ως προς την κλίση και το ύψος τους που πρέπει να ικανοποιεί τα αναγραφόµε-

να στο παρόν και στα κατασκευαστικά σχέδια. 
δ. Τρόπος στερέωσης  των ειδών κιγκαλερίας που δεν επιτρέπει την ευχερή αντικατάσταση φθαρµένων τµη-

µάτων κρίνεται απορριπτέος από την Υπηρεσία. 

1141.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Στην τιµή µονάδος κάθε εργασίας µεταλλουργικών, όπως αυτή ορίζεται στον παρόν άρθρο, περιλαµβάνονται όλα 
τα υλικά, µικροϋλικά και βοηθητικά υλικά κατασκευής, τοποθέτησης, ανάρτησης και λειτουργίας καθώς και όλες οι 
απαιτούµενες εργασίες για την επί τόπου παράδοση, τοποθετηµένων και εν λειτουργία κατασκευών. Ειδικότερα: 
α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου, από οποιαδήποτε απόσταση και µέσω οποιασδήποτε ο-

δού, η προσέγγιση και η τοποθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας όλων των απαιτούµενων υλικών στερέωσης, 
µικροϋλικών και του απαραίτητου εξοπλισµού για την ολοκληρωµένη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 
Περιλαµβάνονται επίσης και οι επιπλέον ποσότητες υλικών που προσκοµίζει ο Ανάδοχος για λόγους απω-
λειών κατά την κατασκευή. 

β. Στην τιµή µονάδος ειδών εξαρτηµάτων κουφωµάτων περιλαµβάνεται η προσκόµιση, τοποθέτηση τους κα-
θώς και η προσκόµιση των δειγµάτων υλικών, και η ενδεχόµενη διεξαγωγή ελέγχων και δοκιµών. 

γ. Η ασφάλιση, αποθήκευση και προστασία των υλικών και κατασκευαζόµενων στοιχείων. 
δ. Κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εµπρόθεσµη αποπεράτωση των εργασιών, 

έστω και πρόσθετη και µη ρητά αναφερόµενη στο παρόν και στα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και σχέδια. 
ε. Στην τιµή µονάδος εργασίας κατασκευής κιγκλιδωµάτων και χειρολισθήρων περιλαµβάνεται η προσκόµιση, 

τοποθέτηση, συγκόλληση των ράβδων, η στερέωση µεταξύ τους και στα δοµικά στοιχεία, η µόρφωση των 
σύνθετων διατοµών και κάθε άλλη εργασία που απαιτείται. 

1141.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
α. Οι εργασίες τοποθέτησης εξαρτηµάτων των κουφωµάτων (κλειδιών, χειρολαβών, πλακετών στήριξης, κλει-

δαριών κτλ) γίνεται σε τεµάχια (τεµ.) (εφόσον δεν περιλαµβάνεται στη συνολική τιµή του κουφώµατος) πλή-
ρως περαιωµένων, ανά κατηγορία εξαρτήµατος που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση των κιγκλι-
δωµάτων και χειρολισθήρων γίνεται σε µονάδες µήκους (m) αξονικού αναπτύγµατος χειρολισθήρα ή κου-
παστής κιγκλιδώµατος εφόσον είναι από σιδηροσωλήνα, προσαυξηµένο για φθορές, µικροϋλικά και εξαρτή-
µατα κατά 15%. Οι χειρολισθήρες και τα κιγκλιδώµατα που κατασκευάζονται από µορφοσίδηρο και συνήθεις 
σιδηρές διατοµές επιµετρώνται σε µονάδες βάρους (kg) σύµφωνα µε την παράγραφο 360.5 της παρούσας 
ΓΤΣΥ προσαυξηµένα κατά 15% για φθορές και µικροϋλικά. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 

β. Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν και αφορούν στο άρθρο «Κουφώµατα», θα επιµετρώνται και 
θα πληρώνονται όπως ορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο της παρούσας και µε την αντίστοιχη τιµή µονάδας που 
ορίζεται στο Τιµολόγιο Προσφοράς. 

γ. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες εξαρτηµάτων, χειρολισθήρων και κιγκλι-
δωµάτων. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέ-
ρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη 
που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 
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1142. ΡΟΛΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΘΥΡΕΣ 

1142.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
Το παρόν άρθρο αφορά στην κατασκευή και τοποθέτηση δικτυωτών µεταλλικών ρολών ασφαλείας, θυρών βιοµη-
χανικών εγκαταστάσεων (βιοµηχανικές θύρες) και θυρών χώρων στάθµευσης οχηµάτων. Επίσης αναφέρεται και 
στην παροχή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εργατικού δυναµικού, µηχανικού εξοπλισµού, εργαλείων, συσκευών 
και υλικών, σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας. 

1142.2 Υλικά 

1142.2.1 Γενικά 
α. Για τα ρολά ισχύουν τα ακόλουθα πρότυπα, εκτός των γενικών προτύπων παραθύρων και θυρών που ανα-

φέρονται στο άρθρο «Κουφώµατα» : 
Πίνακας 1142.2.1 : Πρότυπα Ρολών 

# Απαίτηση Πρότυπο 
1 2 3 

1 Ρολά, σκιάδια: Ορολογία, Απαιτήσεις DIN 18073 
2 Ρολά: Κατασκευαστικές απαιτήσεις DIN 18358 
3 Περσίδες και εξώφυλλα – Μέτρηση της δύναµης λειτουργίας – 

Μέθοδοι δοκιµής 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13527 

4 Εξώφυλλα και περσίδες - Πρόσθετη θερµική αντίσταση - Κα-
θιέρωση κατηγορίας αεροπερατότητας σε προϊόν   

ΕΛΟΤ ΕΝ 13125 

5 Μηχανοκίνητα εξώφυλλα και περσίδες - Ασφάλεια κατά τη χρή-
ση - Μέτρηση της µεταδιδόµενης δύναµης   

ΕΛΟΤ ΕΝ 12045 

1142.2.2 ∆ικτυωτά Ρολά 
α. Τα δικτυωτά ρολά θα είναι κατασκευασµένα από σιδερένιες ράβδους Φ8 S220. Το κάθε στοιχείο έχει σχήµα 

ράβδου, µε εσωτερικές διαστάσεις 45 mm κατά την κατακόρυφο έννοια και 70 mm κατά την οριζόντια. Τα 
στοιχεία αυτά ενώνονται µεταξύ τους µε τη βοήθεια µικρών δακτυλίων (δέµατα) από έλασµα πάχους 2 mm 
και πλάτους 25 mm. Tο βάρος των ρολών είναι περίπου 16 kg/m2. 

β. Tο άνω µέρος του ρολού φέρει τύµπανο (κουτί) από λαµαρίνα DΚΡ στραντζαριστή Φ 180 mm, µέσα στο 
οποίο τοποθετείται ελατήριο. Οι οδηγοί κίνησης του ρολού είναι κατασκευασµένοι από λαµαρίνα DΚΡ, πά-
χους 2 mm, βάθους 40 mm και πλάτους 28 mm. Το ρολό τυλίγεται σε σωλήνα Φ 60 άνευ ραφής πάχους 
5,50 mm. Στο κάτω µέρος του δικτυωτού ρολού προσαρµόζεται λάµα 40 mm x 3 mm, συνδεόµενη σταθερά 
µε στραντζαριστή φάσα 70/30 mm πάχους 2,5 mm. Η φάσα αυτή όταν το ρολό είναι κλειστό, εφαρµόζει στο 
κατωκάσσι. 

γ. Τα δικτυωτά ρολά κινούνται µε µοτέρ 2 κινητήρων, ισχύος 4 ΗΡ, τάσης 220 V και φέρουν µαγνητικό φρένο. 
Σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος η λειτουργία των ρολών γίνεται χειροκίνητη. 

1142.2.3 Βιοµηχανικές Θύρες – Θύρες Χώρων Στάθµευσης Οχηµάτων 
α. Οι θύρες βιοµηχανικών εγκαταστάσεων (βιοµηχανικές θύρες) µπορεί να είναι συρόµενες, πτυσσόµενες ή 

περιελισσόµενες. Κατασκευάζονται από θερµογαλβανισµένο χάλυβα ή ανοδιωµένο αλουµίνιο µε πυρήνα 
από µονωτικό υλικό, είτε από ξύλο σε συνδυασµό µε προϊόντα ξύλου. Οι αρµοί µεταξύ των φύλλων καθώς 
και µε τους οδηγούς και το δάπεδο σφραγίζονται µε ειδικές ελαστικές διατοµές. Τα φύλλα µπορεί να είναι 
ολόσωµα, ή να φέρουν υαλοπίνακες ή ανοίγµατα αερισµού. 

β. Οι θύρες χώρων στάθµευσης οχηµάτων τοποθετούνται σε σχετικά µεγάλα ανοίγµατα µε πλάτος που κυµαί-
νεται µεταξύ 2,25 m – 5 m και ελάχιστο ύψος 1,90 m. Κατασκευάζονται από ξύλο, αλουµίνιο, χάλυβα ή PVC. 
Ο χειρισµός µπορεί να είναι χειροκίνητος ή µηχανοκίνητος µε ή χωρίς αυτοµατισµό ενεργοποίησης. Η επα-
ναφορά του φύλλου στην κλειστή θέση µπορεί να γίνεται αυτόµατα σε ορισµένο χρόνο µετά το άνοιγµα, η 
κίνηση του φύλλου όµως πρέπει να διακόπτεται αν συναντήσει εµπόδιο. Οι συνήθεις κατηγορίες ανάλογα µε 
τον τρόπο λειτουργίας των θυρών αυτών είναι οι ακόλουθες: 
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- µονόφυλλες ή δίφυλλες αρθρωτές 

- πτυσσόµενες 

- συρόµενες ή αρθρωτές συρόµενες 

- περιελισσόµενη 
γ. Καθοριστικές απαιτήσεις για την κατασκευή – επιλογή βιοµηχανικών θυρών και θυρών χώρων στάθµευσης 

οχηµάτων αποτελούν η απαιτούµενη ασφάλεια του χώρου, οι αντοχές στις καιρικές συνθήκες, η ευκολία χει-
ρισµού, σταθεροποίησης και ασφάλισης των φύλλων σε κλειστή ή ανοιχτή θέση, που απαιτεί ισχυρούς µη-
χανισµούς και εξαρτήµατα σύνδεσης των επιµέρους στοιχείων, ανάρτησης και λειτουργίας. Ο χειρισµός 
µπορεί να είναι χειροκίνητος, µηχανοκίνητος µε ή χωρίς αυτοµατισµό ενεργοποίησης. Τα πρότυπα για τις 
θύρες αυτού του είδους αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα: 
Πίνακας 1142.2.3: Βιοµηχανικές Θύρες - Θύρες Χώρων Στάθµευσης Οχηµάτων 

# Τίτλος Πρότυπο 
1 2 3 

1 Βιοµηχανικές και εµπορικές πόρτες και θύρες χώρων στάθµευσης 
οχηµάτων - Αντοχή στην ανεµοπίεση - Ταξινόµηση  

ΕΛΟΤ ΕΝ 12424 

2 Βιοµηχανικές και εµπορικές πόρτες και θύρες χώρων στάθµευσης 
οχηµάτων - Αντοχή στην υδατοπερατότητα - Ταξινόµηση   

ΕΛΟΤ ΕΝ 12425 

3 Βιοµηχανικές και εµπορικές πόρτες και θύρες χώρων στάθµευσης 
οχηµάτων - Αεροπερατότητα - Ταξινόµηση   

ΕΛΟΤ ΕΝ 12426 

4 Βιοµηχανικές και εµπορικές πόρτες και θύρες χώρων στάθµευσης 
οχηµάτων - Αεροπερότητα -Μέθοδος δοκιµής   

ΕΛΟΤ ΕΝ 12427 

5 Βιοµηχανικές και εµπορικές πόρτες και θύρες χώρων στάθµευσης 
οχηµάτων - Μετάδοση θερµότητας - Απαιτήσεις για τον υπολογισµό 
  

ΕΛΟΤ ΕΝ 12428 

6 Πόρτες βιοµηχανικές, εµπορικές και θύρες χώρων στάθµευσης οχη-
µάτων - Ορολογία - Μέρος 2 : Μέρη θυρών   

ΕΛΟΤ ΕΝ 12433 

7 Πόρτες βιοµηχανικές, εµπορικές και θύρες χώρων στάθµευσης οχη-
µάτων - Αντοχή σε φορτία ανέµου - ∆οκιµές και υπολογισµός   

ΕΛΟΤ ΕΝ 12444 

8 Πόρτες βιοµηχανικές, εµπορικές και θύρες χώρων στάθµευσης οχη-
µάτων - Ασφάλεια στη χρήση για µηχανοκίνητες πόρτες - Μέθοδοι 
δοκιµής   

ΕΛΟΤ ΕΝ 12445 

9 Πόρτες βιοµηχανικές, εµπορικές και θύρες χώρων στάθµευσης οχη-
µάτων - Ασφάλεια στη χρήση για µηχανοκίνητες πόρτες - Απαιτήσεις 
  

ΕΛΟΤ ΕΝ 12453 

10 Βιοµηχανικές και εµπορικές πόρτες και θύρες χώρων στάθµευσης 
οχηµάτων - Αντοχή στην υδατοπερατότητα - Μέθοδος δοκιµής   

ΕΛΟΤ ΕΝ 12489 

11 Βιοµηχανικές και εµπορικές πόρτες και θύρες χώρων στάθµευσης 
οχηµάτων - Μηχανικές απόψεις - Απαιτήσεις   

ΕΛΟΤ ΕΝ 12604 

12 Πόρτες βιοµηχανικές, εµπορικές και θύρες χώρων στάθµευσης οχη-
µάτων - Μηχανικές απόψεις - Μέθοδοι δοκιµής   

ΕΛΟΤ ΕΝ 12605 

1142.2.3 Περσιδωτά Ρολά 
α. Αποτελούνται από ένα κρυφό, χωνευτό και επισκέψιµο ρολό επί του οποίου τυλίγονται οι περσίδες. Ο οδη-

γός στηρίζεται στα 2 άκρα σε 2 ρουλεµάν και ο χειρισµός περιελίξεως των περσίδων µπορεί να γίνεται µε 
ταινία, µανιβέλα ή ηλεκτρικό µηχανισµό. Η επιλογή του συστήµατος περιελίξεως εξαρτάται  από το συνολικό 
βάρος των περσίδων. Για ανοίγµατα µεγαλύτερα των 2,5 m µήκους επιβάλλεται η τοποθέτηση ηλεκτρικού 
µηχανισµού. 
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β. Οι συνήθεις περσίδες είναι πλαστικές ή µεταλλικές. Τα κενά τους πληρούνται µε διογκωµένη πολυουρεθάνη, 
ώστε να προσφέρουν αυξηµένη θερµοµόνωση. Στο εσωτερικό των περσίδων είναι δυνατόν να υπάρχει µε-
ταλλική ράβδος για την ενίσχυση της αντοχής τους κυρίως για παράθυρα πλάτους άνω του 1,5 m. 

γ. Πρέπει εγκαίρως να προβλεφθεί η κατασκευή κουτιού περιελίξεως των περσίδων, το οποίο προεξέχει της 
εσωτερικής πλευράς του εξωτερικού τοίχου. 

1142.3 Εκτέλεση Εργασιών 

1142.3.1 Γενικές Απαιτήσεις 
α. Τα ορατά σιδηρά εξαρτήµατα των δικτυωτών ρολών χρωµατίζονται µε ηλεκτροστατική βαφή φούρνου, ενώ 

τα µη ορατά στοιχεία ασταρώνονται µε κατάλληλα υλικά, σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας. 
β. Πριν από την εγκατάσταση των σταθερών µερών του µεταλλικού δικτυωτού ρολού, ελέγχονται τα δοµικά 

στοιχεία, επί των οποίων θα τοποθετηθούν, ως προς την οριζοντιότητα και κατακορυφότητα. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να επιδιορθώσει τυχόν ατέλειες σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Η στήριξη και πάκτω-
ση των σταθερών µεταλλικών µερών του ρολού θα γίνονται µε κατάλληλα διχαλωτά σιδηρά στηρίγµατα ή 
εκτονούµενα. 

γ. Το γαλβάνισµα των σιδηρών τµηµάτων γίνεται πάντοτε πριν την τοποθέτηση του στην κατασκευή.  

1142.4 Έλεγχοι 
Μετά την τοποθέτηση των σιδηρών δικτυωτών ρολών, η Υπηρεσία ελέγχει την εκτελεσθείσα εργασία σύµφωνα µε 
τη µελέτη, το παρόν, τα Συµβατικά τεύχη και προηγούµενες εντολές της. Ειδικότερα ελέγχονται τα ακόλουθα ση-
µεία: 
• Συγκρίνεται ο τύπος της κατασκευής της θύρας που προδιαγράφεται ή / και απεικονίζεται στα κατασκευαστι-

κά σχέδια, µε εκείνον που προµηθεύει ο Ανάδοχος. 
• Ελέγχεται η στεγανότητα των θυρών,  η οµαλή λειτουργία των µηχανισµών, η τοποθέτηση κατάλληλου 

προσκρουστήρα στο τέρµα της διαδροµής ανοίγµατος του περιελισσόµενου φύλλου, επιθεωρούνται οι τρο-
χιές και οι οδηγοί, καθώς και ο τρόπος αγκύρωσής τους. 

1142.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Ισχύουν τα αναγραφόµενα στο άρθρο «Κουφώµατα» και ειδικότερα:  
• Στην τιµή µονάδος των εργασιών κατασκευής ρολών περιλαµβάνεται η προσκόµιση, τοποθέτηση και δοκι-

µαστική λειτουργία όλων των εξαρτηµάτων τους.  

1142.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή  
α. Οι εργασίες κατασκευής ρολών θα επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) πλήρως περαιωµένων, ανά 

κατηγορία ρολού που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 
100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 

β. Η επιµετρούµενη επιφάνεια έχει πλάτος µέχρι τις εξωτερικές περασιές των οδηγών και ύψος από το δάπεδο 
µέχρι τον άξονα περιστροφής. 

γ. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες ρολών. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτε-
λεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απά-
νες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 
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