
ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ | COLD STORAGE DOORS ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΥΛΙΣΗΣ | VERTICAL SLIDING

Πόρτα κάθετης κύλισης (γκιλοτίνα) για ψυκτικό θάλαμο, 
εξοπλισμένη με πιστοποιημένα συστήματα προστασίας 
από πτώσεις CE EN13241-1. Αυτή η πόρτα χρησιμοποι-
είται κυρίως σε εγκαταστάσεις όπου δεν είναι δυνατή η 
εγκατάσταση απλής συρόμενης πόρτας.

Vertical sliding door (guillotine) for cold room 
equipped with CE EN13241-1 certified anti-fall safety 
systems. This door is mainly used in facilities where it 
isn’t possible to install sliding door.
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ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΥΛΙΣΗΣ | VERTICAL SLIDING

•  Standard φύλλο πόρτας με μόνωση Πολυουρεθάνης 
BAYER πυράντοχη Γερμανίας πυκνότητας 40-42 kg/m³ 
μη αναφλέξιμη, με έκχυση σε θερμαινόμενη πρέσσα 
500 τόνων. Οι πόρτες επενδύονται με γερμανικά χαλυ-
βδόφυλλα ThyssenKrupp 30% παχύτερα του ανταγωνι-
σμού, με πλαστικοποίηση πάχους 200 μm Sanitary Steel 
με αντιβακτηριδιακές ιδιότητες.

•  Η κίνηση πραγματοποιείται από 2 συρματόσχοινα Ø 
6mm. Τοποθετούνται στη δεξιά και στην αριστερή γω-
νία για να ανυψώσουν την πόρτα. Η πόρτα είναι καλά 
ισορροπημένη από ένα μόνο αντίβαρο. Αυτό γίνεται για 
να διευκολυνθεί η τοποθέτηση και να μειωθούν οι πλευ-
ρικές διαστάσεις. Οι οδηγοί σύρσεως έχουν σχεδιαστεί 
ειδικά για μια τέτοια πόρτα και πληρούν όλες τις απαι-
τήσεις ασφάλειας, ανθεκτικότητας και εύκολης εγκατά-
στασης. Η πλαστική τροχαλία παρέχει γραμμική κίνηση 
και μειώνει τον θόρυβο.

•  Η χρήση 2 καλωδίων που συνδέονται στο ίδιο αντίβα-
ρο παράγει αυξημένη ασφάλεια. Αυτό συμβαίνει διότι 
αν ένα συρματόσχοινο κοπεί, το άλλο μπορεί να στηρί-
ξει την πόρτα. Στην περίπτωση που κοπούν και τα δύο 
συρματόσχοινα, μια ειδική ασφάλεια δεν επιτρέπει την 
πτώση της πόρτα.

•  Δυνατότητα επιλογής χειροκίνητου ανοίγματος-κλει-
σίματος ή αυτοματοποιημένου μέσω ενός μηχανισμού 
με μοτέρ συνδεδεμένου με πίνακα πολλαπλών λειτουρ-
γιών κατάλληλο για εγκατάσταση σε υγρό περιβάλλον. 
Περιλαμβάνει: α) ηλεκτρονικό κύκλωμα για τον έλεγχο 
των λειτουργιών και β) ένα inverter για τον έλεγχο των 
διαδρομών κατά την λειτουργία του ανοίγματος, του 
κλεισίματος με σεβασμό στους κανόνες ασφαλείας. 

•  Standard door leaf with Polyurethane insulation supplied 
from BAYER fire retardant (Germany) of density 40-42 
kg/m³ non flammable, with injection at heated press of 500 
tonnes. Door surface made from German steel sheets 30% 
thicker than the competition, plasticized to a thickness of 
200 μm with Sanitary Steel film coating with antibacterial 
properties.

•  Motion  is conveyed by 2 Ø6mm cables. They are 
positioned on the right and on the left corners in order to 
correctly lift the door. The door is well  balanced by one 
only counterweight. This is to let the mounting be easier 
and to reduce the side dimensions. The sliding guides 
have been  especially conceired for such a door and 
they meet all the safety, sturdiness and easy installaton 
requirements. The limit stop grants a perfect baskets 
crushing. The plastic roller grants a linear motion and 
reduces the noise.

•  The use of 2 cables connected at the same 
counterweight produces a safety redudancy. This is 
because whether one cable is cut, the other is able 
to support the door. In case both the cables are cut, a 
special falling prevention safety device doesn’t allow 
the door to fall down.

•  Possibility of choise between manual opening-closing 
or automated via a mechanism with a motor connected 
to a multifunction panel. Switchgear IP 56 is suitable 
for installation in a moist environment and includes 
an electronic circuit for controlling the functions and 
an inverter to control the paths during operation of the 
opening-closing and the necessary needs in electrical 
power in respect to the security settings.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ | AVAILABLE COLORS

ΕΠΙΛΟΓΕΣ | OPTIONS

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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ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ | COLD STORAGE DOORS ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΥΛΙΣΗΣ | VERTICAL SLIDING

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ | TECHNICAL DRAWING

Τροχαλία Ανύψωσης
Lifting Pulley

Κινητήρας
Motor

Πίνακας Αυτοματισμού
Automation Control Panel

Οδηγός Κύλισης
Sliding Guide
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ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΥΛΙΣΗΣ | VERTICAL SLIDING

Ελάχιστο Πάχος Πάνελ | Minimum Panel Thickness

Πάχος Φύλλου | Leaf Thickness

Θερμοκρασία | Temperature

Μέγιστο Πλάτος | Maximum Width

MOD VTL 90

60

90

0 °C

3000 3000

○

MOD VTL 120

120

120

-25 °C

○

Ελάχιστο Πλάτος | Minimum Width

Μέγιστο Πάχος Πάνελ | Maximum Panel Thickness

Ηλεκτρική Αντίσταση | Heating Element

Μέγιστο Ύψος | Maximum Height

800 800

100

3500 3500

200

Μονή | Single

Συντήρησης | Chiller Room

Ελάχιστο Ύψος | Minimum Height

Διακοσμητικές Μπάρες |  Decorative Bars

●

2000 2000

Κατάψυξης | Freezer Room

Ανοξείδωτη Επιφάνεια | Inox Surface

Πλαστικοποιημένη Επιφάνεια | Plastified Surface **

Ανοξείδωτη Κατασκευή | Full Inox

Ηλεκτροκίνητη | Electric Sliding

○  

●

○  

○  

●

○

●

○

○  

  * 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.

● Στάνταρ | Standard
○ Προαιρετικό | Optional

Εφαρμογή | Application

Διαστάσεις Καθαρού Ανοίγματος | Net Opening Dimensions (mm)*

Πάχος Πόρτας | Door Thickness (mm)

Επιλογές | Options

Εξαρτήματα | Accessories

www.ampdoor.com 4



ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ | SPECIAL DOORS ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΗ | FAST ROLL

Η ταχυκίνητη πόρτα (fast roll door) είναι η ιδανική λύση 
για τον διαχωρισμό χώρων και τμημάτων, εμπορικών και 
βιομηχανικών κτιρίων με αντίσταση στον αέρα Class 3. 
Δεν περιλαμβάνονται εσωτερικές οριζόντιες μεταλλικές 
μπάρες, που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.

The fast roll door is the ideal solution for separate 
areas and departments, commercial and industrial 
buildings with wind resistance Class 3. Does not 
include inner horizontal metal bars, that could 
cause injury.

Αυτοεπισκευαζόμενη
Self-repairing
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ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΗ | FAST ROLL

•  Μεταλλική δομή, με τραβέρσα στο άνω μέρος & ευθυ-
γραμμισμένο άξονα περιέλιξης με πλευρικά ρουλεμάν, 
που υποστηρίζεται από κάθετες κολώνες που περιλαμ-
βάνουν οδηγούς σύρσεως από polizene (υλικό υψηλής 
μοριακής πυκνότητας), αυτόλιπαινόμενους, κατάλλη-
λους για το σύρσιμο των μεντεσέδων - φερμουάρ.

•  Η ταχυκίνητη πόρτα φέρει πολυεστερικό ύφασμα με επι-
κάλυψη PVC στις δύο πλευρές, ισχυρής κατασκευής και 
αντοχής, βάρους 1300gr/m² και πάχους 1,3mm, αυτο-
σβενόμενο Class 2 EN ISO 2060 με αντοχή σε θερμοκρα-
σίες από +70 °C έως -10 °C. Τα πλευρικά άκρα σφραγίζουν 
στους οδηγούς τύπου φερμουάρ.

•  Το ύφασμα PVC διατίθεται σε διάφορα χρώματα και πε-
ριλαμβάνει φινιστρίνια στο ύψος των ματιών του μέσου 
ανθρώπου, από διαφανές υλικό crystal με προστασία 
από UV ακτινοβολία, και ασύρματο αισθητήριο ασφαλεί-
ας τοποθετημένο σε θήκη στο κάτω άκρο. Δεν περιλαμ-
βάνονται εσωτερικές οριζόντιες μεταλλικές μπάρες, που 
μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.

•  Η κίνηση του άξονα περιέλιξης γίνεται μέσω τριφασικού 
ηλεκτροκινητήρα 380 V - 50 Hz ως πρότυπα IP 55 CE, 
με ηλεκτρομειωτήρα και ηλεκτρόφρενα, κατάλληλο για 
συνεχή χρήση, τροφοδοσία 220 V με inverter με δυνα-
τότητα πολλαπλών ρυθμίσεων (όπως η ταχύτητα ανοίγ-
ματος-κλεισίματος, η δυνατότητα μερικού ανοίγματος, η 
επιβράδυνση στο τέλος της διαδρομής στο άνοιγμα-κλεί-
σιμο, η ρύθμιση του χρόνου αυτόματου κλεισίματος κλπ).

•  Οι ρυθμίσεις γίνονται μέσω μικροϋπολογιστή χειρός σε 
μερικά λεπτά, έναντι των πορτών του ανταγωνισμού που 
απαιτούν ρυθμίσεις χειροκίνητα και μηχανικά, με αλλε-
πάλληλες χρονοβόρες δοκιμές, μέχρι να επιτευχθεί το 
επιθυμητό αποτέλεσμα.

•  Η μέγιστη ταχύτητα ανοίγματος είναι 2,5 m/sec (ρυθμιζό-
μενη κατ’ επιλογή).

•  Η ταχυκίνητη πόρτα είναι επανατοποθετούμενη αυτόμα-
τα στους οδηγούς, δηλαδή σε περίπτωση ακούσιας δυ-
νατής πρόσκρουσης, το ύφασμα βγαίνει από τους πλευ-
ρικούς οδηγούς και όταν αρχίσει η περιέλιξη επανέρχεται 
στους οδηγούς χωρίς καμία εξωτερική παρέμβαση.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

•  Χειροκίνητο σύστημα ασφαλείας για το άνοιγμα της τα-
χυπόρτας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

•  Ένας ηλεκτρικός πίνακας, διαστάσεων 300 x 400 x 150 
mm, με εσωτερική κάρτα και σύστημα κλειδώματος πόρ-
τας, με οθόνη led ειδοποίησης βλαβών και μπουτόν έκτα-
κτης ανάγκης ελέγχου ανοίγματος κλεισίματος με βαθμό 
προστασίας IP 56.

•  Ένα σετ υπέρυθρων φωτοκυττάρων ασφαλείας ρυθμιζό-
μενα έως 180°.

•  Ένας φάρος σήμανσης της κίνησης της πόρτας IP 55 CE.

•  Ένα μπουτόν ελέγχου ανοίγματος-κλεισίματος εσωτερι-
κά IP 65 CE.

•  Metal structure, with toggle at the top and winding 
axis aligned with side bearings, supported by vertical 
columns that include sliding drivers of polizene (high 
molecular density material), self-lubricated, suitable for 
the rolling the hinges - zipper.

•  Fast roll door bring polyester fabric coated with PVC 
on both sides, with strong construction and durability, 
weight 1300gr/ m² and thickness 1,3mm, self-
extinguishing Class 2 EN ISO 2060 with resistance at 
temperatures from +70 °C to -10 °C. The side edges seal 
at the drivers of zipper type.

•  The PVC fabric is available in various colors and 
includes portholes at the eye level of the average man, 
from transparent crystal material with protection from 
UV radiation, and wireless security sensing in a housing 
mounted on the bottom edge. Does not include inner 
horizontal metal bars, that could cause injury.

•  The motion of the winding axis is via three-phase 
electric motor 380 V - 50 Hz as standard IP 55 CE, with 
gearmotor and electric brakes, suitable for continuous 
use, 220 V power supply with inverter with multiple 
settings (such as speed of opening-closing, feature of 
partial opening, slowdown at the end of the track in 
the opening-closing, time adjustment of automatic 
shutdown, etc.).

•  The settings are made via handheld micro computer 
in few minutes, versus the doors of the competition 
that require settings manually and mechanically, with 
repeated and time consuming trials until you achieve 
the desired result.

•  Maximum opening speed is 2,5 m/sec (adjustable 
according to choice).

•  The fast roll door is repositionable automatically at 
the drivers, i.e. in case of accidental possible impact, 
the fabric comes out of the side guides and when the 
winding begins it reenters to the drivers without any 
external intervention. 

INCLUDED:

•  Manual safety device for the opening of fast roll door in 
case of power failure.

•  An electrical panel, dimensions 300 x 400 x 150 mm, 
with internal card door and lock system, with led fault 
alarm display and opening-closing emergency button 
with degree of protection IP 56.

•  A set of infrared safety photocells adjustable through 
180°.

•  A signage flashing light of motion of the door IP 55 CE.

•  An opening-closing inner control button IP 65 CE.

www.ampdoor.com 6



ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ | SPECIAL DOORS ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΗ | FAST ROLL

1. Μοτέρ Περιέλιξης
  Winder Motor

2. Άξονας Περιέλιξης
  Winder Roller

3. Άνω Κάλυμμα
  Upper Guard

4. Φάρος
  Flashing Light

5. PVC  Ύφασμα
  PVC Fabric

6. Παράθυρο
  Window

7. Πλαϊνός Οδηγός
  Side Guide

8. Πλαστικοί Σύρτες
  Plastic Latches

9. Αισθητήριο Άκρο
  Sensitive Edge

10. Φωτοκύτταρο
  Photocell

11. Κάσσα
  Frame

12. Πίνακας Ελέγχου
  Control Panel

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ | TECHNICAL DRAWING

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ | AVAILABLE COLORS

RAL1013 RAL1021 RAL2008 RAL3000 RAL5005

RAL5012 RAL6026 RAL7038 RAL9005 RAL9016
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ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΗ | FAST ROLL

Μέγιστο Πλάτος | Maximum Width

MOD FRD MOD FRD-RG

6000 30004000 2000

MOD FRD-INX MOD FRD-CR

Ελάχιστο Πλάτος | Minimum Width

Μέγιστο Ύψος | Maximum Height

1500 15001500 1500

8000 70006500 4500

Ελάχιστο Ύψος | Minimum Height 2000 20002000 2000

Τηλεχειρισμός | Remote Control

Παράθυρα | Portholes

Ανιχνευτής Κίνησης  | Motion Detector

○  ○  

●  ●  

○  ○  

●  ●

○ ○

●  ●  

● ●

○ ○

Βιομηχανία | Industry

Clean Room | Clean Room

●

●

Επεξεργασία Φαγητού | Food Processing

Ψυκτικός Θάλαμος | Cold Storage

●

●

Γαλβανιζέ Κατασκευή | Galvanized  Frame

Ανοξείδωτη Κατασκευή | Inox Frame

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

● Στάνταρ | Standard
○ Προαιρετικό | Optional

Διαστάσεις Καθαρού Ανοίγματος | Net Opening Dimensions (mm)*

Επιλογές | Options

Εφαρμογή | Application

ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΗ | FAST ROLL

Έργο με πολλαπλές ταχυκίνητες πόρτες 
Project with multiple fast roll doors

www.ampdoor.com 8



ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ | SPECIAL DOORS ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΦΛΙΠ ΦΛΑΠ | FLEXIBLE SWING

Οι εύκαμπτες πόρτες φλιπ φλαπ είναι ιδανικές για καθα-
ρούς χώρους όπως οι βιομηχανίες τροφίμων, τα εργα-
στήρια παρασκευής τροφίμων, τα εστιατόρια, τα σού-
περ μάρκετ, τα ξενοδοχεία, οι επαγγελματικές κουζίνες 
και οι υπηρεσίες εστίασης, εξασφαλίζοντας ασφαλή και 
εύκολη ροή κυκλοφορίας. Αποτρέπουν τη διέλευση 
της σκόνης και των εντόμων στο χώρο εργασίας.

Flexible swing doors are ideal for clean areas such 
as food industries, food preparation laboratories, 
restaurants, supermarkets, hotels, professional 
kitchens and caterings, ensuring safe and easy 
traffic flow. They prevent dust and insects from 
coming through the working area.

9 www.ampilalis.gr 
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ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΦΛΙΠ ΦΛΑΠ | FLEXIBLE SWING

•  Οι εύκαμπτες πόρτες φλιπ φλαπ είναι κατασκευασμένες 
από υψηλής ποιότητας εύκαμπτο φύλλο PVC, και κάσσα 
αλουμινίου. Τα εξαρτήματα της πόρτας είναι γαλβανιζέ 
ή ανοξείδωτα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προδι-
αγραφές του πελάτη.

•  Βαρέος τύπου κατασκευή με στάνταρ φινίρισμα σε ανο-
διωμένο ασημί ή σε λευκό χρώμα.

•  Τα εξαρτήματα της πόρτας είναι κατασκευασμέναι από 
γαλβανισμένο χάλυβα που εξασφαλίζει ανθεκτικότητα 
και προστασία από σκουριά ή από ανοξείδωτο χάλυβα 
κορυφαίας ποιότητας που συνιστάται για τη βιομηχανία 
τροφίμων ή τα χημικά εργοστάσια με απαιτητικά περι-
βάλλοντα.

•  Όλα τα εξαρτήματα είναι σχεδιασμένα σε δύο μεγέθη:

•  Μικρό μέγεθος: για μικρά ανοίγματα πεζών που έχουν 
ύψος έως 2,5m (W) x 2,5m (H) διπλή πόρτα, με εύκαμπτο 
φύλλο PVC πάχους από 4 έως 7 mm.

•  Μεγάλο μέγεθος: ενισχυμένο για άνοιγμα έως 3m (W) 
x 3,5m (H) δίφυλλη πόρτα, με εύκαμπτο φύλλο πάχους 
φύλλου PVC από 7 έως 10 mm.

•  Φύλλο πόρτας διαθέσιμο σε πληθώρα χρωμάτων.

•  Flexible swing doors are made of high quality flexible 
PVC sheet, and aluminum frame. Door accessories can 
be galvanized or stainless steel, according to client’s 
requirements and specifications.

•  These swing doors have a heavy duty construction 
with standard surface finish in anodized silver or white 
painted.

•  Steel hardware components are made in galvanized 
steel wich ensures durability and protection against 
rust or top quality stainless steel which is especially 
good for food or chemichal factories with aggressive 
environments.

•  All components are designed in two sizes:

•  Small size: for small pedestrian opening which are up 
to 2,5m (W) x 2,5m (H) double leaf door, with flexible 
PVC sheet thickness from 4 to 7 mm.

•  Large size: reinforced for opening up to 3m (W) x 3,5m 
(H) double leaf door, with flexible PVC sheet thickness 
from 7 to 10 mm.

•  Door leaf with a variety of colors.

Μέγιστο Πλάτος | Maximum Width

MOD FLX1

1500 3000

MOD FLX2

Ελάχιστο Πλάτος | Minimum Width

Μέγιστο Ύψος | Maximum Height

800 1600

2500 2500

Ελάχιστο Ύψος | Minimum Height 2000 2000

Εντελώς Διάφανη | Full Transparent

Μερικώς Διάφανη | Part Transparent

○  

●  

○  

●  

○

●  

○  

●

Μονόφυλλη | Single Leaf ●

Δίφυλλη | Double Leaf ●

Γαλβανιζέ Κατασκευή | Galvanized  Frame

Ανοξείδωτη Κατασκευή | Inox Frame

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

● Στάνταρ | Standard
○ Προαιρετικό | Optional

Διαστάσεις Καθαρού Ανοίγματος | Net Opening Dimensions (mm)*

Επιλογές | Options

Εφαρμογή | Application
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ | SPECIAL DOORS ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΗ ΟΡΟΦΗΣ | SECTIONAL OVERHEAD

Πολύσπαστες πόρτες οροφής από πάνελ πολυουρε-
θάνης για μεσαία και μεγάλα ανοίγματα, πάχους πάνελ 
40-60-80 mm. Χρησιμοποιείται κυρίως από βιομηχανί-
ες τροφίμων, αποθήκες ή ψυκτικούς θαλάμους συντη-
ρήσεως και καταψύξεως.

Sectional overhead doors from polyurethane 
panel for medium and large openings, of panel 
thickness 40-60-80mm. They are mainly used from 
food industries, warehouses or chiller and freezer 
cold rooms.
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ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΗ ΟΡΟΦΗΣ | SECTIONAL OVERHEAD

•  Το πάχος των πάνελ της πόρτας είναι 40-60-80mm, κα-
τάλληλα για τη χρήση και σε ψυκτικούς θαλάμους (θερ-
μοκρασία -20 °C / 40 °C).

•  Η πόρτα ανοίγει ηλεκτρικά με ένα μονοφασικό κινητήρα 
70 Nm (0,5 kW, 21 σαλ, γρήγορη αφαίρεση, 1x230V) με 3 
προ-καλωδιομένους μηχανικούς τερματικούς διακόπτες.

•  Διαθέσιμη είναι μια βασική μονάδα ελέγχου για αυτόμα-
το έλεγχο και  βάση επιτοίχιας εγκατάστασης.

•  Υπάρχουν ειδικές φλάντζες στεγανοποίησης στις συνδέ-
σεις των πάνελ με τέλεια εφαρμογή.

•  Οι μέγιστοι κύκλοι ανά ώρα είναι 12.

•  Υπάρχει επίσης φωτοκύτταρο προστασίας που μπλοκά-
ρει την πόρτα όταν ο ενσωματωμένος αισθητήρας ανα-
στροφής αισθάνεται την παρουσία ατόμων ή αντικειμέ-
νων από κάτω, όπως καθώς και ένα σύστημα προστασίας 
από πτώση (σε περίπτωση κοπής του σύρματος ή του 
ελατηρίου του σχοινιού).

•  The thickness of the panels of the door is 80mm also 
suitable for the use in cold rooms (working temperature 
-20°C / 40 °C).

•  The door opens electrically with a single phase 70 Nm 
operator (0,5 kW, 21rpm, quick release, 1x230V) with 3 
pre-wired mechanical limit switches. 

•  A basic control unit is available for automatic control 
and a wall installation bracket.

•  There are special sealing gaskets at the connections of 
the panels with perfect grip.       

•  The max cycles per hour are 12.

•  There is also a protection photocell system that blocks 
the door as soon as the integrated safety reversing 
sensor senses the presence of people or objects 
from below, as well as a fall protection system of 
the door (in the event of the cutting of the rope wire 
or spring).

Μηχανισμός περιέλιξης βαρέος τύπου
Heavy duty winding mechanism

Εύκολη τοποθέτηση
Easy installation

Εύκολη μεταφορά
Easy transport
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Μέγιστο Πλάτος | Maximum Width

MOD SEC40

5000 4000

MOD SEC80

Ελάχιστο Πλάτος | Minimum Width

Μέγιστο Ύψος | Maximum Height

2000 2000

6000 6000

Ελάχιστο Ύψος | Minimum Height 2000 2000

Τηλεχειρισμός | Remote Control

Παράθυρα | Portholes

Ανιχνευτής Κίνησης  | Motion Detector

○  

○  

○  

○

○  

○

Βιομηχανία | Industry ●

Ψυκτικός Θάλαμος | Cold Storage ●

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

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ | SPECIAL DOORS ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΗ ΟΡΟΦΗΣ | SECTIONAL OVERHEAD

Πολύσπαστη πόρτα οροφής με παράθυρα | Sectional overhead door with windows

● Στάνταρ | Standard
○ Προαιρετικό | Optional

Διαστάσεις Καθαρού Ανοίγματος | Net Opening Dimensions (mm)*

Επιλογές | Options

Εφαρμογή | Application

13 www.ampilalis.gr 



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


