
ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ | COLD STORAGE DOORS ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ  | FIRE RATED HINGED

Οι πυράντοχες ανοιγόμενες πόρτες ψυκτικών θαλάμων 
προσφέρουν την ασφαλέστερη λύση παρέχοντας προ-
στασία από τη φωτιά για περισσότερο από 60 λεπτά. Κα-
τασκευάζονται με πυρίμαχα υλικά υψηλής τεχνολογίας 
και φέρουν πιστοποίηση CE EN 1634-1, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η πυρασφάλεια.

Fire rated hinged cold room doors offer the safest 
solution providing protection from the fire for 
more than 60 minutes. They are constructed with 
high technology fireproof materials and they bear  
CE EN 1634-1 certification, in order to ensure fire 
safety.
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ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ | FIRE RATED HINGED

•  Πάχος φύλλου πόρτας 120mm που παρέχει μόνωση 
στις πόρτες κατάψυξης και συντήρησης.

•  Χρησιμοποιείται γαλβανισμένο φύλλο (πάχος 1 mm) 
με εξωτερική αντιβακτηριακή επικάλυψη plastisol 
(250μm).

•  Μέσα στην πόρτα συνδυάζονται υλικά υψηλής τεχνο-
λογίας με μη εύφλεκτη πολυουρεθάνη σύμφωνα με το 
DIN 4102-1.

•  Μη εύφλεκτα υλικά που παρέχουν προστασία από την 
πυρκαγιά για 60 λεπτά.

•  Πυράντοχα και μονωτικά σφραγιστικά χρησιμοποιού-
νται στην επάνω, αριστερή και δεξιά πλευρά.

•  Χρησιμοποιείται ειδικό διπλό σφραγιστικό από την 
πυρκαγιά στο κάτω μέρος της πόρτας.

•  Για τη θερμομόνωση χρησιμοποιούνται περιμετρικά 
στο φύλλο πόρτας μία σειρά ειδικών μονωτικών ελαστι-
κών. Στο κάτω μέρος χρησιμοποιείται ελαστικό σκούπα.

•  Οι ηλεκτρικές αντιστάσεις τοποθετούνται μέσα στο 
πλαίσιο και το δάπεδο της πόρτα κατάψυξης.

•  Ανοξείδωτη 304, μονωμένη με υλικά υψηλής τεχνολο-
γίας κάσσα (πάχος λαμαρίνας 1,5mm) για πάχος πάνελ 
120mm-250mm.

•  Μεγάλοι μεντεσέδες (σύνολο τριών τεμαχίων) που χρη-
σιμοποιούνται με μηχανισμό αυτόματου κλεισίματος.

•  Πυράντοχη λαβή πόρτας εξόδου με ή χωρίς οπή για 
κλείδωμα.

•  Βαρέος τύπου πυράντοχος μηχανισμός κλεισίματος με 
ελατήρια, για βάρος μέχρι (160kg)

•  Πυράντοχη μπάρα πανικού τοποθετείται στην πλευρά 
ώθησης της πόρτας με μεταλλικά κλείστρα.

•  Door leaf thickness 120mm providing insulation for low 
temperature freezer and positive temperature chiller 
doors. 

•  Galvanized sheet  (thickness 1 mm) is used  with external 
foodsafe antibacterial coating plastisol (250μm). 

•  Inside the door high tech materials are combined with 
non flammable polyurethane according to DIN 4102-1.

•  Fire protection non - flammable material materials 
providing fire endurance up to 60min. 

•  Fire Rated and Insulation seals are used at top, left and 
right side. 

•  Fire Rated special drop down double seal is used at the 
bottom of the door. 

•  For thermal insulation, perimetrical on the door leaf 
single row of special insulating gaskets are used. At the 
bottom of the door sweep gasket is used.

•  Heating elements are installed inside frame and inside 
threshold in freezer door.

•  Stainless steel 304 insulated with high-tech materials, 
frame (sheet metal thickness 1,5mm) for all panel 
thicknesses 120mm-250mm. 

•  Heavy duty hinges (set of three pieces) used with self-
closing mechanism.

•  Fire rated exit door handle with or without lock key hole.

•  Heavy duty fire tested door closer for door weight up to 
160 kg with springs.

•  Fire rated Panic Bar is mounted on push side of the door 
with Steel latches.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ | OPTIONS

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ | AVAILABLE COLORS

Διακοσμητικές μπάρες προστασίας
Decorative protective bumpers

Πλαστικοποιημένη λαμαρίνα
(στάνταρ) 
Plastified sheet
(standard)

Ανοξείδωτη λαμαρίνα
(προαιρετική)
Stainless steel sheet
(optional)

RAL1006 RAL2009 RAL3001 RAL5015

RAL7047 Pebbled RAL9002

RAL9010
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ | TECHNICAL DRAWING

ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ | COLD STORAGE DOORS ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ | FIRE RATED HINGED

Πυράντοχη Λαβή
Fire Rated Handle

Πυράντοχος Βραχίονας
Κλεισίματος
Fire Rated Door Closer

Πυράντοχη Μπάρα Πανικού 
στην πίσω πλευρά

Fire Rated Panic Bar
in the back of the door

Ανοξείδωτος
Πυράντοχος Μεντεσές
Stainless Steel
Fire Rated Hinge
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Κατά τη διεξαγωγή των δοκιμών αντοχής στις πυρκαγιές 
των πορτών, οι πόρτες πυρασφαλείας περιλαμβάνουν 
ολόκληρο το σύστημα πόρτας, συμπεριλαμβανομένης 
της ασφαλούς, της πτέρυγας και όλων των αξεσουάρ. Η 
εγκατάσταση της πόρτας είναι επίσης μέρος αυτού του 
συστήματος. Το εργαστήριο που διεξάγει τις δοκιμές πυ-
ρασφάλειας των θυρών πρέπει να είναι διαπιστευμένο 
σύμφωνα με το πρότυπο CE EN ISO/IEC 17025. Το παρόν 
πρότυπο καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις για την ικανό-
τητα των εργαστηρίων δοκιμών και βαθμονόμησης. Οι 
δοκιμές εμπειρίας των θυρών που πρέπει να κατασκευά-
ζονται κατά της πυρκαγιάς πραγματοποιούνται σύμφωνα 
με το πρότυπο CE EN 1634-1.

Οι πυροσβεστικές πόρτες ταξινομούνται ανάλογα με τους 
τόπους χρήσης τους. Αυτή η ταξινόμηση γίνεται σύμφω-
να με τις ιδιότητες της ακεραιότητας (Ε), της μόνωσης (Ι) 
και της ακτινοβολίας (W) της πόρτας. 

•  Σε ξενοδοχεία οι πόρτες στον 
εσωτερικό και στον εξωτερικό δι-
άδρομο ταξινομούνται ως EI30. 
Αυτό σημαίνει ότι αυτές οι πόρτες 
πρέπει να εμποδίζουν τις φλόγες, 
τον καπνό, τα τοξικά αέρια και τη 
θερμότητα από τη διέλευση για 30 
λεπτά κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς.

•  Η κατηγορία των πορτών δωματί-
ου που οδηγεί στις σκάλες διαφυ-
γής στα κτίρια είναι το EI60. Έτσι 
αυτές οι πόρτες πρέπει να δείχνουν 
αντίσταση στη φωτιά για 60 λεπτά.

•  Η κατηγορία των πορτών που 
ανοίγουν στις αίθουσες πυρασφά-
λειας είναι EI90. Έτσι αυτές οι πόρ-
τες πρέπει να δείχνουν αντίσταση 
στη φωτιά για 90 λεπτά.

•  Ομοίως, η κατηγορία των πορτών 
στις σκάλες διαφυγής είναι EI90.

When carrying out the fire resistance tests of the doors, the 
fire resistant doors include the entire door system including 
the safe, wing and all accessories. The installation of the 
door is also part of this system. The doors may be made 
of wood or made of glass, metal or composite materials. 
The laboratory which will carry out the fire resistance tests 
of the doors must be accredited in accordance with the 
CE EN ISO/IEC 17025 standard. This standard sets out the 
general requirements for the competence of testing and 
calibration laboratories. Experience tests of the doors to be 
made against fire are carried out according to CE EN 1634-1 
standard.

Fire doors are classified according to their usage places. 
This classification is made according to the integrity (E), 
insulation (I) and radiation emission (W) properties of the 
door. 

•  In hotels the doors to the inner 
and outer corridors are classed 
as EI30. This means that these 
gates must prevent the flames, 
smoke, toxic gases and heat from 
passing through the 30 minutes 
during a fire.

•  The class of the room doors 
leading to the escape stairs in the 
buildings is EI60. So these doors 
should show fire resistance for 60 
minutes.

•  The class of doors opening to the 
fire safety hall is EI90. So these 
doors should show fire resistance 
for 90 minutes.

•  Similarly, the class of doors to the 
escape staircase is EI90.

ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗΣ | FIRE RESISTANCE TESTS

Δοκιμές σύμφωνα με το Πρότυπο Πυροπροστασίας CE EN 1634-1
Testing according to CE EN 1634-1 Fire Protection Standard
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Ελάχιστο Πάχος Πάνελ | Minimum Panel Thickness

Πάχος Φύλλου | Leaf Thickness

Θερμοκρασία | Temperature

Μέγιστο Πλάτος | Maximum Width

MOD FHG612 TP

80

120

0 °C

1500 1500

○

○

MOD FHG612 TL

120

120

-25 °C

○

○

Ελάχιστο Πλάτος | Minimum Width

Μέγιστο Πάχος Πάνελ | Maximum Panel Thickness

Ηλεκτρική Αντίσταση | Heating Element

Μέγιστο Ύψος | Maximum Height

800 800

200

2500 2500

200

Μονή | Single

Συντήρησης | Chiller Room

Ελάχιστο Ύψος | Minimum Height

Διακοσμητικές Μπάρες |  Decorative Bars

Μπάρα Πανικού | Panic Bar

●

2000 2000

Κατάψυξης | Freezer Room

Ανοξείδωτη Επιφάνεια | Inox Surface

Πλαστικοποιημένη Επιφάνεια | Plastified Surface **

Ανοξείδωτη Κατασκευή | Full Inox

Βραχίονας Επαναφοράς | Door Closer

○  

●

○  

●

●

○

●

○

●

  * Για ειδικές διαστάσεις επικοινωνήστε με τα γραφεία της A. Motors.
For custom dimensions contact with A. Motors office.

** Χρώματα εκτός του λευκού διατίθενται με έξτρα χρέωση.
Colors other than white come with extra charge.

ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ | COLD STORAGE DOORS ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ | FIRE RATED HINGED

● Στάνταρ | Standard
○ Προαιρετικό | Optional

Εφαρμογή | Application

Διαστάσεις Καθαρού Ανοίγματος | Net Opening Dimensions (mm)*

Πάχος Πόρτας | Door Thickness (mm)

Επιλογές | Options

Εξαρτήματα | Accessories
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Πυράντοχη συρόμενη πόρτα μεγάλων δια-
στάσεων για την ταυτόχρονη είσοδο - έξοδο 
των παλετοφόρων - κλαρκ.

Fire rated sliding door of large dimensions 
for the simultaneous entrance - exit of the 
pallet trucks.

Πυράντοχη Συρόμενη Πόρτα
Fire Rated Sliding Door



ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ | COLD STORAGE DOORS ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ | FIRE RATED SLIDING

Οι πυράντοχες ανοιγόμενες πόρτες ψυκτικών θαλάμων 
προσφέρουν την ασφαλέστερη λύση παρέχοντας προ-
στασία από τη φωτιά για 60 με 90 λεπτά. Κατασκευάζο-
νται με πυρίμαχα υλικά υψηλής τεχνολογίας και φέρουν 
πιστοποίηση CE EN 1634-1, προκειμένου να διασφαλι-
στεί η πυρασφάλεια.

Fire rated hinged cold room doors offer the safest 
solution providing protection from the fire for 
60 to 90 minutes. They are constructed with high 
technology fireproof materials and they bear  
CE EN 1634-1 certification, in order to ensure fire 
safety.
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ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ | FIRE RATED SLIDING

•  Πάχος φύλλου πόρτας 120mm που παρέχει μόνωση στις 
πόρτες κατάψυξης και συντήρησης.

•  Χρησιμοποιείται γαλβανισμένο φύλλο (πάχος 1 mm) με 
εξωτερική αντιβακτηριακή επικάλυψη plastisol (250μm).

•  Μέσα στην πόρτα συνδυάζονται υλικά υψηλής τεχνολο-
γίας με μη εύφλεκτη πολυουρεθάνη σύμφωνα με το DIN 
4102-1.

•  Μη εύφλεκτα υλικά που παρέχουν προστασία από την 
πυρκαγιά για 60 λεπτά.

•  Πυράντοχα και μονωτικά σφραγιστικά χρησιμοποιούνται 
στην επάνω, αριστερή και δεξιά πλευρά.

•  Οι ηλεκτρικές αντιστάσεις τοποθετούνται μέσα στο πλαί-
σιο και το δάπεδο της πόρτα κατάψυξης.

•  Ανοξείδωτη 304, μονωμένη με υλικά υψηλής τεχνολογίας 
κάσσα (πάχος λαμαρίνας 1,5mm) για πάχος πάνελ 120mm-
250mm.

•  Μεταλλικό φύλο οδηγού σύρσεως από ανοξείδωτο ατσάλι 
304 (πάχος λαμαρίνας 2mm).

•  Ηλεκτρονικά εξαρτήματα ρεύματος 12-24V.

•  Σε περίπτωση πυρκαγιάς η πόρτα κλείνεται αυτόματα με 
τροχαλία ελατηρίου, δοκιμασμένη για χρήση σε συρόμε-
νες πυράντοχες πόρτες. Xρησιμοποιείται αμορτισέρ για 
την εξασφάλιση πρόσθετης ασφάλειας.

•  Εξωτερική & εσωτερική λαβή βαρέως τύπου από ανοξεί-
δωτο ατσάλι.

•  Τροχοί και βραχίονες ανάρτησης από ανοξείδωτο ατσάλι.

•  Οδηγοί από ανοξείδωτο ατσάλι.

•  Κινείται χειροκίνητα ή αυτόματα μέσω κινητήρα με αλυσί-
δα δοκιμασμένο σύμφωνα με το πρότυπο CE EN 13241-1.

•  Door leaf thickness 120mm providing insulation for low 
temperature freezer and positive temperature chiller doors. 

•  Galvanized sheet  (thickness 1 mm) is used  with external 
foodsafe antibacterial coating plastisol (250μm). 

•  Inside the door high tech materials are combined with non 
flammable polyurethane according to DIN 4102-1.

•  Fire protection non - flammable material materials 
providing fire endurance up to 60min. 

•  Fire Rated and Insulation seals are used at top, left and right 
side. 

•  Heating elements are used inside frame and inside 
threshold in freezer door.

•  Insulated frame with high-tech materials made of Stainless 
steel 304 (sheet metal thickness 1,5mm) for all panel 
thicknesses 120mm-250mm. 

•  Stainless steel 304 sheet metal sliding guide fabrication 
(sheet metal thickness 2mm).

•  Electronic accessories current at 12-24V.

•  In case of fire the door is automatically closed by spring 
pulley, fire tested for use on fire protection sliding doors. 
Damper is used to ensure extra safety.

•  Stainless steel heavy duty external and internal handle.

•  Stainless steel wheels and suspension brackets.

•  Stainless steel sliding rail.

•  Door is operated manually or automatically through chain 
motor tested according to CE EN 13241-1.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ | OPTIONS

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ | AVAILABLE COLORS

Διακοσμητικές μπάρες προστασίας
Decorative protective bumpers

Πλαστικοποιημένη λαμαρίνα
(στάνταρ) 
Plastified sheet
(standard)

Ανοξείδωτη λαμαρίνα
(προαιρετική)
Stainless steel sheet
(optional)

RAL1006 RAL2009 RAL3001 RAL5015

RAL7047 Pebbled RAL9002

RAL9010
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ | TECHNICAL DRAWING

ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ | COLD STORAGE DOORS ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ | FIRE RATED SLIDING

Ανοξείδωτη Εσωτερική
Λαβή Μοχλού
Stainless Steel 
Inner Lever

 Πλαϊνός Οδηγός Κύλισης
Εξ’ολοκλήρου Ανοξείδωτος

Full Stainless Steel
Side Sliding Guide

Άνω Οδηγός Κύλισης
Εξ’ολοκλήρου Ανοξείδωτος

Full Stainless Steel 
Upper Sliding Guide
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΣ | ELECTRIC SLIDING TECHNICAL DRAWING

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ | ELECTRIC FIRE RATED SLIDING

Άνω Οδηγός Κύλισης
Εξ’ολοκλήρου Ανοξείδωτος

Full Stainless Steel 
Upper Sliding Guide

Ανοξείδωτη Εσωτερική
Λαβή Μοχλού
Stainless Steel Inner Lever

Κινητήρας
Motor

Πίνακας Αυτοματισμού
Automation Control Panel

 Πλαϊνός Οδηγός Κύλισης
Εξ’ολοκλήρου Ανοξείδωτος

Full Stainless Steel
Side Sliding Guide

www.ampdoor.com 10



Ελάχιστο Πάχος Πάνελ | Minimum Panel Thickness

Πάχος Φύλλου | Leaf Thickness

Θερμοκρασία | Temperature

Μέγιστο Πλάτος | Maximum Width

MOD FSL812 TP

80

120

0 °C

2500 2500

○

○

MOD FSL812 TL

120

120

-25 °C

○

○

Ελάχιστο Πλάτος | Minimum Width

Μέγιστο Πάχος Πάνελ | Maximum Panel Thickness

Ηλεκτρική Αντίσταση | Heating Element

Μέγιστο Ύψος | Maximum Height

800 800

200

4000 4000

200

Μονή | Single

Συντήρησης | Chiller Room

Ελάχιστο Ύψος | Minimum Height

Διακοσμητικές Μπάρες |  Decorative Bars

Ηλεκτροκίνηση | Electric Sliding

●

2000 2000

Κατάψυξης | Freezer Room

Ανοξείδωτη Επιφάνεια | Inox Surface

Πλαστικοποιημένη Επιφάνεια | Plastified Surface **

Ανοξείδωτη Κατασκευή | Full Inox

Αυτόματο Κλείσιμο | Door Closer

Πρστατευτικές Μπάρες PVC | PVC Protective Bars

○  

●

○  

●

○

●

○

●

○

●

○
  * Για ειδικές διαστάσεις επικοινωνήστε με τα γραφεία της A. Motors.

For custom dimensions contact with A. Motors office.

** Χρώματα εκτός του λευκού διατίθενται με έξτρα χρέωση.
Colors other than white come with extra charge.

ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ | COLD STORAGE DOORS ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ | FIRE RATED SLIDING

● Στάνταρ | Standard
○ Προαιρετικό | Optional

Εφαρμογή | Application

Διαστάσεις Καθαρού Ανοίγματος | Net Opening Dimensions (mm)*

Πάχος Πόρτας | Door Thickness (mm)

Επιλογές | Options

Εξαρτήματα | Accessories
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Η κατασκευή των προϊόντων μας γίνεται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας στην 
ΒΙ.ΠΕ. Κρυονερίου Αττικής, τηρώντας τα γερμανικά πρότυπα DIN Πολυτεχνείου του 
Βερολίνου & τις προδιαγραφές HACCP.

Our products are constructed in our modern facilities in Kryoneri Industrial Area, Athens, 
in compliance with German DIN standards of Berlin Technical University & HACCP 
specifications.

A. MOTORS - Χ. ΠΙΛΑΛΗΣ ΑΒΕΕ

Βιομηχανία Ψυκτικών 
Θαλάμων & Πορτών
Πρωτομαγιάς 5, ΤΚ 14568
ΒΙ. ΠΕ. Κρυονερίου Αττικής

210 62 20 100
amotors@otenet.gr

A. MOTORS - CH. PILALIS S.A.

Cold Room & Door Industry
Protomagias 5, Kryoneri 
Industrial Area, Zip Code. 
14568, Athens, Greece

Tel. +30 210 62 20 100
Email: info@ampdoor.com

www.ampilalis.gr
www.ampdoor.com


