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ΣΟΜΔΛΛΟΝ ΣΟΤΜΖΥΑΝΗΜΟΤ

ΓΗΑ ΞΤΛΗΝΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΑ
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ΠΡΧΣΟΠΟΡΗΑΚΖ ΒΑΦΖ- ROTOsil / ΤΦΖΛΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

 Βαθή πςειήο ηερλνινγίαο

Δπηςεπδαξγπξώζε

Δπηρξσκίσζε

Δκβαπηηζκόο

 Πιενλεθηήκαηα

ύγρξνλε αηζζεηηθή

Φηιηθή ζην πεξηβάιινλ

Πιήξεο αληηζθσξηαθή

πξνζηαζία

RAL RG 607/3
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ΤΣΖΜΑΣΑΜΔΝΣΔΔΓΧΝ ΞΤΛΗΝΧΝ ΚΟΤΦΧΜΑΣΧΝ

 ΔΣ E5  ΔΣ A  ΔΣ V  ΔΣ R
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Ο ΕΞΥΠΝΟΣ ΣΦΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΑΜΑΣ ΤΟΥ ΜΗΦΑΝΙΣΜΟΥ

 Δηδηθόο ζρεδηαζκόο ηεο ιάκαο ηνπ

κεραληζκνύ,έηζη ώζηε λα κελ
επεξεάδεηαη ν ρώξνο κεηαμύ

θύιινπ-θάζαο αθόκε θαη από ηηο
βίδεο.

 Πιήξεο αμηνπνίεζε ,γηα ηηο αλάγθεο
ξύζκηζεο,ηνπ αέξα κεηαμύ θύιινπ-
θάζαο

 Οκαιή θαη ζηαζεξή θίλεζε όισλ

ησλ ηύπσλ θιείζηξσλ,ιόγσ ηνπ

θνξέα πνπ ππάξρεη ζηελ βάζε ησλ

θιείζηξσλ.
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ΔΞΤΠΝΟ ΤΣΖΜΑ ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΣΜΖΜΑΣΧΝ

ΣΟΤ ΦΤΛΛΟΤ

 Με ελζσκαησκέλνπο νδεγνύο

βηδώλ.

 Η άςνγε ζπγθξάηεζε ησλ

ηκεκάησλ ζην θύιιν καο επηηξέπεη

λα ηνπνζεηνύκε πιήξσο ηα

εμαξηήκαηα ηνπ θύιινπ θαη κεηά λα

ηα βηδώλνπκε.

 Μεγάιε εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ θαη

θόζηνπο ηνπνζέηεζεο.

 Όια ηα ηκήκαηα ηνπ

κεραληζκνύ,γσληαθά ε επζύγξακκα
είλαη εθνδηαζκέλα κε απηό ην

ζύζηεκα.
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ΤΣΖΜΑ CLIP- ΤΝΓΔΖ ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΣΜΖΜΑΣΧΝ

 Όια ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ

κεραληζκνύ θνπκπώλνπλ ζην

θύιιν κε απόιπηε αζθάιεηα κέρξη

λα βηδσζνύλ

 Δμνηθνλόκεζε ρξόλνπ θαη θόζηνπο

ηνπνζέηεζεο

 Απόιπηα αζθαιήο ιεηηνπξγία ηνπ

κεραληζκνύ ιόγσ ηνπ

πξσηνπνξηαθνύ ηξόπνπ ζύλδεζεο

ησλ επηκέξνπο εμαξηεκάησλ.

 Γελ απαηηείηαη πιαθέηα ζύλδεζεο.
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ROTO NT - ΚΛΔΗΓΧΜΑΣΑ

PΚλείδωμα Δ

Έθθεληξε ξύζκηζε(±
0,8 mm)

Κλείδωμα

κε καληηαξνθεθαιή.
Έθθεληξε ξύζκηζε

(± 0,8 mm)

Κλείδωμα V
κε καληηαξνθεθαιή.
Έθθεληξε

ξύζκηζε(±0,8mm)
θαζ’ύςνο ξύζκηζε

(±0,8 mm)
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 Άςνγε ιεηηνπξγία,ηζρπξό θιείδσκα

 Μεγάιε δηάξθεηα δσήο,ιόγσ ηνπ

ζηαζεξνύ θνξέα ζηελ βάζε ηνπ

θιείζηξνπ.

 Πιενλεθηήκαηα ησλ πιαθέ

θιείζηξσλ,αθόκε θαη ζηα
θπιηλδξηθά θιείζηξα.

 Μεηαηόπηζε θαηά 36 mm 
εμαζθαιίδεη ζηαζεξό θιείζηκν

 Απόιπηα αζθαιέο θιείζηκν ζηα

αληηθξίζκαηα.E P V

ΒΑΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑΚΛΔΗΓΧΜΑΣΧΝ
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 Πξσηνπνξηαθό θιείζηξν

πνιιαπιώλ ξπζκίζεσλ

 Καζ’ύςνο ξύζκηζε ± 0,8 mm.

 Έθθεληξε ξύζκηζε ± 0,8 mm.

 Κιείζηξν πςειήο αζθάιεηαο

 Γίδεη ηελ δπλαηόηεηα ζηα

θνπθώκαηα λα πηζηνπνηεζνύλ ζε

επίπεδν αζθαιείαο WK 3 θαη WK 4

 Δηδηθόο ζρεδηαζκόο γηα πιήξε

έιεγρν ησλ ξπζκίζεσλ ζε όια ηα

θξίζηκα ζεκεία γηα άςνγε

ιεηηνπξγία.

ΣΟ ΚΛΔΗΣΡΟ V

+ 0,8 mm

- 0,8 mm

- 0,8 mm+ 0,8 mm
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 Όιεο νη ξπζκίζεηο γίλνληαη κόλν κε

έλα εξγαιείν.

 Πνιιαπιέο ξπζκίζεηο ζε όια ηα

θξίζηκα ζεκεία γηα ηελ άςνγε

ιεηηνπξγία ησλ θνπθσκάησλ. 

 Δηδηθά εξγαιεία

ξύζκηζεο,εγγπώληαη ηελ
εύθνιε,γξήγνξε , άλεηε ξύζκηζε
ηνπ κεραληζκνύ.

ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΡΤΘΜΗΖ ΚΛΔΗΣΡΧΝ
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ΑΝΣΗΚΡΤΜΑ ΑΝΑΚΛΖΖ

 Η ζέζε ηνπ αληηθξίζκαηνο

αλάθιεζεο είλαη ζηαζεξή θαη ζηα 24 
mm από ηελ γσλία.

 Με ηνλ ηξόπν απηό καο δίλεη ηελ

δπλαηόηεηα λα ην ηνπνζεηνύκε θαη

πξηλ ηελ ζπγθόιιεζε ησλ πξνθίι. 

 Σν αληίθξηζκα ηεο αλάθιεζεο είλαη

πάληα ζην θαησθάζη θαη είλαη ην

ίδην γηα κνλόθπιια θαη δίθπιια

θνπθώκαηα.

 Γηαηίζεηαη θαη ζε αηζάιη γηα

παξάζπξα ππεξαζθαιείαο. 
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ΑΝΣΗΚΡΗΜΑΣΑ ΞΤΛΗΝΧΝ ΚΟΤΦΧΜΑΣΧΝ 13 ΜΜ

 Σα αληηθξίζκαηα κπνξνύλ λα

αληηθαηαζηαζνύλ κε άιινπ

ηύπνπ,πνιύ εύθνια.

 Όια ηα θιείζηξα ιεηηνπξγνύλ

άξηζηα κε όια ηα αληηθξίζκαηα.

 Δύθνιε θαη ρσξίο θαλέλα πξόβιεκα

αλαβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ

αζθαιείαο.

 Δυναηόηηηα για βίδωμα ζε 

ευθεία η υπό κλίζη.
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 Ο ζηαζεξνπνηεηήο αλνίγκαηνο είλαη

ελζσκαησκέλνο ζην ςαιίδη θαη ζην

ζηαζεξό ςαιίδη.

 Δίλαη θαηαζθεπαζκέλνο από

απηνιππαηλόκελν ζπλζεηηθό πιηθό.

 Αλαζηέιιεη ηηο αλεπηζύκεηεο

θηλήζεηο ησλ θύιισλ.

ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΣΖ ΑΝΟΗΓΜΑΣΟ
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ΦΑΛΗΓΗΑΜΔ ΓΤΟ ΘΔΔΗ ΑΝΑΚΛΖΖ

 Γπλαηόηεηα ξύζκηζεο γηα

αλάθιεζε δύν ζέζεσλ,        80 ε 140 
mm. 

 Πιήξεο ζηαζεξνπνίεζε ζε ζέζε

αλάθιεζεο,κέζσ ελζσκαησκέλνπ

ζπζηήκαηνο αζθαιείαο. 

 Έλαο εηδηθόο νδεγόο-ζύλδεζκνο
εμαζθαιίδεη ηελ απόιπηα αζθαιή

ζύλδεζε ησλ ςαιηδηώλ θύιινπ-
θάζαο

 Γπλαηόηεηα γηα θξέκαζκα ηνπ

θύιινπ κέζσ ηνπ πίξνπ ε ηνπ

ςαιηδηνύ.

140mm

80mm
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ΑΦΑΛΔΗΑ ΑΝΑΚΛΖΖ - ΑΝΟΡΘΧΣΖ

 Σν ίδην εμάξηεκα κπνξεί λα

ρξεζηκνπνηεζεί ζε δεμηά θαη

αξηζηεξά θνπθώκαηα.

 Σν εμάξηεκα ηνπ θύιινπ

θνπκπώλεη ζε εηδηθή ζέζε ζηνλ

γξύιν.

 Σν εμάξηεκα ηεο θάζαο είλαη

ξπζκηδόκελν θαη ιεηηνπξγεί θαη ζαλ

αλνξζσηήο.

 ηνλ γξύιν 2νπ θύιινπ είλαη
πξνκνληαξηζκέλν.
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 Eύθνιε θαη εθ ησλ πζηέξσλ
ηνπνζέηεζε.

 Γελ απαηηείηαη νδεγόο γηα ηελ

ηνπνζέηεζε

 Απιώο ηνπνζεηείηαη ζε επαθή κε ην

αληίθξηζκα ηεο επάλσ γσλίαο.

 Δμαζθαιίδεη ηνλ απαξαίηεην

εμαεξηζκό ηνπ ρώξνπ,ηδηαίηεξα ζηηο
λεόδκεηεο νηθνδνκέο.

ΔΞΤΠΝΟ ΤΣΖΜΑ ΔΞΑΔΡΗΜΟΤ
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ΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΟΤΣΑ

 Άξηζηε ζπγθξάηεζε ιόγσ ηνπ πνιύ

ηζρπξνύ καγλήηε.

 Γελ απαηηείηαη ιίπαλζε
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ΤΣΖΜΑΜΔΝΣΔΔΓΧΝ ΞΤΛΟΤ E5

 Απαηηεί ζθάςηκν κόλν 5 mm

 Με ε ρσξίο πίξνπο ζηαζεξνπνίεζεο.

 Μπνξνύκε λα ζθάςνπκε ηνπο

κεληεζέδεο ηεο θάζαο πξηλ

ηειαξώζνπκε.

 ηελ ίδηα επζεία κε ην θύιιν.

 130 kg βάξνο θύιινπ

 Γηα 9 θαη 13 mm αμνληθή θίλεζε ηνπ
θύιινπ.

 Με ζηαζεξνπνηεηή αλνίγκαηνο.
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ΤΣΖΜΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΟΝ ΚΑΣΧΜΔΝΣΔΔ Δ5

 ύζηεκα αληηδηαξξεθηηθήο

πξνζηαζίαο πςειώλ πξνδηαγξαθώλ. 

 Μπνξεί λα ηνπνζεηεζεί θαη εθ ησλ

πζηέξσλ. 
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ΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΔΠΑΦΖ

 Μαγλεηηθή επαθή γηα ζπζηήκαηα

ζπλαγεξκνύ VdS-Klasse C.

 Mαγλεηάθη πνπ κπνξεί λα
θνπκπσζεί ζε ιεηηνπξγηθά

εμαξηήκαηα ηνπ κεραληζκνύ

 Γηαηίζεηαη κε αζύξκαηε καγλεηηθή

επάθή.
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Πλεονεκηήμαηα με μια μαηιά (I)

 Γηαηνκή ιάκαο-κεγαιύηεξε αμηνπνίεζε ηνπ αέξα κεηαμύ θύιινπ θάζαο

 Δπηθάλεηα Rotosil – πςειή αηζζεηηθή θαη πξνζηαζία

 Απηνκαηνπνηηεκέλν ζύζηεκα κεραληθήο ηνπνζέηεζεο ζε ζπλδπαζκό κε

απηόλνκν θνύκπσκα ζηελ γθηλεζηά ηνπ κεραληζκνύ

 Αζθαιήο ζύλδεζε ησλ επηκέξνπο εμαξηεκάησλ ρσξίο επηθαιππηηθή

πιαθέηα, απηόλνκε ζηαζεξνπνίεζε θαη πξνθαζνξηζκέλεο ζέζεηο βηδώκαηνο

 Οη γσλίεο ζπλδένληαη κε ηνπο εληζρπηέο, ηα ςαιίδηα ηνπ θύιινπ θαη ηνπο
γξύινπο κε κεγάιε αθξίβεηα θαη επθνιία

 Δηδηθά ζρεδηαζκέλεο ζπλδέζεηο γηα ηελ δίρσο απώιεηα κεηαθνξά ηεο

δύλακεο ιεηηνπξγίαο

 Ρπζκηδόκελα θιείζηξα
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Πλεονεκηήμαηα με μια μαηιά (II)

 Σα αληηθξίζκαηα έρνπλ ην ίδην κέγεζνο θαη ηηο ίδηεο αμνληθέο ζέζεηο

βηδώκαηνο

 Απιό θξέκαζκα ηνπ θύιινπ κέζσ ηνπ πύξνπ ηνπ κεληεζέ ή κέζσ ηνπ

ςαιηδηνύ

 Κιεηδώκαηα κε αζθαιή ιεηηνπξγία θαη ζηαζεξόηεηα

 Δπηκήθεο βάζε θιεηδσκάησλ

 Δύθνιε ξύζκηζε (πιεπξηθή, αμνληθή θαη θαζ’ ύςνο)

 Γπλαηόηεηα γηα ηελ εύθνιε, εθ ησλ πζηέξσλ αλαβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ
αζθαιείαο

 Τςειό επίπεδν αληηδηαξεθηηθήο πξνζηαζίαο θαηά DIN V ENV 1627ff.

 Πξσηνπνξηαθή ζύλδεζε ησλ ςαιηδηώλ γηα άςνγε ιεηηνπξγία κε απόιπηε

αζθάιεηα.

 Δύθνιε δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ κεραληζκώλ
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ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ (I)

 Αιζθηηική

 Αζεκί επηθάλεηα

 Έμππλα ζρεδηαζκέλε ιάκα κεραληζκνύ

 Σα ζεη ησλ κεληεζέδσλ δηαηίζεληαη ζε ρξώκαηα RAL
 Διάρηζηα ηα νξαηά κέξε ηνπ κεραληζκνύ

 Δπξύ πεδίν ξπζκίζεσλ

 Πεληαεηή εγγύεζε

 Πηζηνπνίεζε θαηά RAL
 Eιάρηζηεο ηξηβέο ιόγσ ηνπ ηξόπνπ ζύλδεζεο ησλ ςαιηδηώλ θύιινπ -

θάζαο

 Τςειή αζθάιεηα αθόκε θαη ζηνλ standard εμνπιηζκό

 Λειηουπγία με αζθάλεια
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ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ (II)

 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ

 Δύθνιεο ξπζκίζεηο

 ύζηεκα ζηαζεξνπνίεζεο αλνίγκαηνο θύιινπ

 Οκαιή ιεηηνπξγία

 Πνιύ εύθνιε ηνπνζέηεζε (θξέκαζκα) ηνπ θύιινπ

 Πεξηζζόηεξε αζθάιεηα ζηνλ standard εμνπιηζκό
 Αλάθιεζε δύν ζέζεσλ

 Έμππλν ζύζηεκα εμαεξηζκνύ πνπ κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί θαη εθ ησλ

πζηέξσλ

 Αζθάιεηα αλάθιεζεο πνπ ιεηηνπξγεί θαη ζαλ αλνξζσηήο

 Μαγλεηηθή κπίιηα - ζνύζηα

 Πεπιθεπειακά εξαπηήμαηα
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ROTO NT ΓΗΑ ΞΤΛΗΝΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΑ

ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΑΦΑΛΔΗΑ

DK-Γξύινο konstant
DK-Γξύινο mittig/variabel
Μπίιηα

Γσλία

Γσλία αλάθιεζεο DK
Γσλία γηα ύςνο < 360 mm
Φαιίδη θύιινπ

Γεύηεξν ςαιίδη

Φαιίδη θάζαο E5
Δπάλσ κεληεζέο θάζαο E5
Γσλία ςαιηδηνύ-εληζρπηή
Δληζρπηήο

Κάησ κεληεζέο θύιινπ E5
Κάησ κεληεζέο θάζαο E5
Αζθάιεηα αλάθιεζεο

Αληίθξηζκα αζθάιεηαο αλάθιεζεο

Αληίθξηζκα αλάθιεζεο

Αληηθξίζκαηα

νύζηα

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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ROTO NT ΓΗΑ ΞΤΛΗΝΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΑ

ΔΠΗΠΔΓΟ ΑΦΑΛΔΗΑ 1

DK-Γξύινο konstant
DK-Γξύινο mittig/variabel
Μπίιηα

Γσλία

Γσλία αλάθιεζεο DK
Γσλία γηα ύςνο < 360 mm
Φαιίδη θύιινπ

Γεύηεξν ςαιίδη

Φαιίδη θάζαο E5
Δπάλσ κεληεζέο θάζαο E5
Γσλία ςαιηδηνύ-εληζρπηή
Δληζρπηήο πιάηνπο

Δληζρπηήο ύςνπο

Κάησ κεληεζέο θύιινπ E5
Κάησ κεληεζέο θάζαο E5
Αζθάιεηα αλάθιεζεο

Πιαθέηα αζθάιεηαο ιαβήο

Αληίθξηζκα αζθάιεηαο αλάθιεζεο

Αηζάιηλν αληίθξηζκα αλάθιεζεο

Αληηθξίζκαηα

Αηζάιηλα αληηθξίζκαηα

νύζηα

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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ROTO NT ΓΗΑ ΞΤΛΗΝΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΑ

ΔΠΗΠΔΓΟ ΑΦΑΛΔΗΑ 2

DK-Γξύινο αζθαιείαο konstant
Μπίιηα

Γσλία –P-
Γσλία αλάθιεζεο DK
Γσλία γηα ύςνο < 360 mm
Φαιίδη θύιινπ αζθαιείαο

Γεύηεξν ςαιίδη

Φαιίδη θάζαο E5
Δπάλσ κεληεζέο θάζαο E5
Γσλία ςαιηδηνύ - εληζρπηή
Δληζρπηήο αζθαιείαο

Κάησ κεληεζέο θύιινπ E5
Κάησ κεληεζέο θάζαο E5
Αζθάιεηα αλάθιεζεο

Πιαθέηα αζθάιεηαο ιαβήο

Αληίθξηζκα αζθάιεηαο αλάθιεζεο

Αηζάιηλν αληίθξηζκα αλάθιεζεο

Αηζάιηλα αληηθξίζκαηα

νύζηα

Υεξνύιη κε θιεηδί
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ROTO NT ΓΗΑ ΓΗΦΤΛΛΑ ΞΤΛΗΝΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΑ

ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΑΦΑΛΔΗΑ
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ROTO NT ΓΗΑ ΓΗΦΤΛΛΑ ΞΤΛΗΝΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΑ

ΔΠΗΠΔΓΟ ΑΦΑΛΔΗΑ 1
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ROTO NT ΓΗΑ ΞΤΛΗΝΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΑ

ΚΤΚΛΗΚΟ

Κπθιηθό - Βαζηθό ζεη/ςαιίδη
DK- Γξύινο konstant
Κπθιηθό - Σειείσκα γξύινπ
Κπθιηθό - Γεύηεξν ςαιίδη
Κπθιηθό - Δληζρπηήο
Κπθιηθό - Δληζρπηήο επεθηεηλόκελνο
Κπθιηθό - Δμάξηεκα θαηαθόξπθν
Κπθιηθό - Δμάξηεκα νξηδόληην
Γσλία αλάθιεζεο DK
Κπθιηθό -Γσλία
Δπάλσ κεληεζέο θάζαο ξπζκηδόκελνο E5 
Πίξνο επάλσ κεληεζέ θάζαο

Κάησ κεληεζέο θύιινπ E5
Κάησ κεληεζέο θάζαο E5
Μπίιηα

Αζθάιεηα αλάθιεζεο

Αληίθξηζκα αζθάιεηαο αλάθιεζεο

Αληίθξηζκα αλάθιεζεο

Αληηθξίζκαηα

νύζηα
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ROTO NT ΓΗΑ ΞΤΛΗΝΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΑ

ΣΡΑΠΔΕΟΔΗΓΖ ( ΛΟΞΑ )

Φαιίδη θύιινπ

Φαιίδη θάζαο E5 αξζξσηόο
ηαζεξνπνηεηήο ςαιηδηνύ θύιινπ

DK-Γξύινο konstant
Δμαξηήκαηα θπθιηθνύ

Δληζρπηήο

Σειείσκα γξύινπ

Γσλία αλάθιεζεο DK
Γσλία θπθιηθνύ

Γσλία ινμνύ

Δπάλσ κεληεζέο θάζαο E5
Πίξνο επάλσ κεληεζέ θάζαο

Κάησ κεληεζέο θύιινπ E5
Κάησ κεληεζέο θάζαο E5
Μπίιηα

Αζθάιεηα αλάθιεζεο

Αληίθξηζκα αζθάιεηαο αλάθιεζεο

Αληίθξηζκα αλάθιεζεο

Αληηθξίζκαηα

νύζηα
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ΤΦΖΛΖΠΟΗΟΣΖΣΑ Δ ΟΛΔ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ

 Αλνηγόκελα-αλαθιηλόκελα γηα όια
ηα ζρήκαηα

 Patio
πξόκελα-αλαθιηλόκελα

 DoorSafe
πζηήκαηα αζθαιείαο γηα

εμώπνξηεο

 DoorLine
Μεληεζέδεο εμσπνξηώλ

ROTO NT:
Οινθιεξσκέλε ιύζε


