
 

 
 

αναλυτικό εγχειρίδιο 
 
 
Περιεχόμενα          
 
1) Εισαγωγή τύπου κατασκευής 

α) ανοιγόμενη κατασκευή: Μονόφυλλα, Δίφυλλα, Σταθερά 
β) Ρολό, Παντζούρι, Κουνουπιέρα 
γ) Κύρια είσοδος  
δ) συρόμενο 
ε) παράγωνο 
ζ) ειδική κατασκευή 
η) κυκλικά 
θ) αντικείμενο σε προσφορά 

 
2) Εκτυπώσεις 

α) Προσφορά 
β) Σύνοψη 
γ) Λίστα κατασκευών 
δ) Υλικά παραγγελίας / Υλικά κατασκευής 
ε) Κοπές προφίλ 
ζ) Τζάμια και πάνελ 
η) Κοπές ρολών, σήτας 
θ) Λίστα πανζουριών, ρολών, σήτας 
ι) Έντυπα CE 

 
3) Βασικές λειτουργίες 

α) Δέσμη 
β) Δημιουργία / Αλλαγή περιόδου χρήσης 
γ) Αναβάθμιση λογισμικού 
δ) Στατιστικά στοιχεία 
ε) Αντίγραφα ασφαλείας (backup) 
ζ) Τρόπος πληρωμής, υπόλοιπα πελατών 
η) Ρυθμίσεις εργασίας 

 
4) Διαχείριση κατασκευών 

α) Εισαγωγή / Μεταβολή κατασκευής 
β) Χρωματισμός 
γ) Κέρδος / Εργατοώρα 
δ) Τιμοκατάλογος πώλησης 

 
5) Ρυθμίσεις 

α) Στοιχεία εταιρίας, λογότυπο 
β) Κείμενα προσφοράς, CE 



γ) Οικονομικά και τεχνικά στοιχεία 
δ) Εκτυπωτής 
ε) Χρήστες 
ζ) Περίοδοι 
ι) Γλώσσα 

 
6) Διαχείριση υλικών 

 
α) Γενικές δηλώσεις 

Χρώματα 
Νομίσματα, Εκπτώσεις 
Εξαρτήματα προσφοράς 
Εξαρτήματα απλά 
Καΐτια 
Μηχανήματα 
  

β) Κουφώματα 
Εταιρίες προφίλ 
Στοιχεία προφίλ 
Εξαρτήματα προφίλ 
Εξαρτήματα δομικού 
Τζάμια 
Πάνελ 
Ειδικές ρυθμίσεις 

 
γ) Μηχανισμοί 

Ανοιγόμενα 
Συρόμενα 
Κλειδαριές 

 
δ) Ρολά 

Δηλώσεις προφίλ 
Κουτιά, κινήσεις, άξονες 

 
ε) Κουφώματα 

Δηλώσεις προφίλ 
Συναρμολόγηση τύπου 

 
ζ) Παντζούρια 

Ρυθμίσεις 
Μάσκουλα 
Γεμίσματα 

 
η) Ειδικά 

Εξαρτήματα set 
Κατασκευές ειδικών κοπών 

 



1) Εισαγωγή τύπου κατασκευής 
α) ανοιγόμενη κατασκευή: Μονόφυλλα, Δίφυλλα, Σταθερά 
 

 
 
Στις διαστάσεις εισάγεται πλάτος και ύψος ΠΑΝΤΑ σε χιλιοστά 
Η μετάβαση στο επόμενο γίνεται ή με το πλήκτρο Tab ή ευκολότερα με το πλήκτρο 
Enter. Αν η κατασκευή έχει σταθερά, μετά τις εξωτερικές διαστάσεις, είναι απαραίτητο 
να δηλωθούν και οι ενδιάμεσες: Άκρη κάσας – Κέντρο ταφ 

 
Στο διπλανό παράδειγμα, επίτηδες αφέθηκε μηδενική η 
μεσαία διάσταση του πλάτους για το φύλλο. Αμέσως 
μετά που θα πατηθεί το [Enter] η εφαρμογή υπολογίζει 
αυτομάτως την τελευταία διάσταση, σε αυτή την 
περίπτωση: 2000 – (600 + 600) = 800 

Το πλήκρο  [Ισομερή] θα μοιράσει τις ενδιάμεσες 
διαστάσεις σε ίσες αποστάσεις 

Πολύ χρήσιμο είναι το πλήκτρο  [Ίσια τζάμια]: 
Υπολογίζει τις ενδιάμεσες διαστάσεις ώστε τα πλάτη 
των τζαμιών να είναι ίσα! 

Το πλήκτρο αντιστρέφει την φορά του φύλλου. 
Εναλλακτικά, ποιο εύκολα, πατήστε δεξί κλικ πάνω στο 
φύλλο που θέλετε να αντιστρέψετε την φορά του. 
Στην αρχή τα φύλλα είναι δεξιά 

 
Το 2ο πλήκτρο μηδενίζει όλες τις διαστάσεις για να τις περάσετε από την αρχή 
 
Μπορείτε να ορίσετε τα τεμάχια καθώς και να αλλάξετε την περιγραφή της 
κατασκευής. Αν δεν ορίσετε Αρ. Τοποθέτησης θα πάρει τον αύξων αριθμό. 



 
Στα δίφυλλα υπάρχει η δυνατότητα για ασύμμετρα φύλλα. 
Αν τσεκαριστεί η επιλογή, από κάτω δηλώνετε το πλάτος του 1ου 
φύλλου. ΤΟ 2ο φύλλο θα υπολογιστεί από το υπόλοιπο. 

 
Μετά την διαστασιολόγηση επιλέγετε την εταιρία και την σειρά προφίλ. Αυτομάτως θα 
εμφανιστούν τα προφίλ που ανήκουν σε αυτές.  

 
Δεξιά από την επιλογή χρώματος, εμφανίζεται αν υπάρχει η επιλογή για εξαρτημένο 
χρώμα. Θα εμφανίζεται στις κοπές, παραγγελία υλικών. Η χρέωση θα γίνεται από το 
βασικό χρώμα. Με αυτό τον τρόπο είναι ευκολότερη η εισαγωγή τιμών. Π.χ. Βασικό 
χρώμα: RAL , εξαρτημένα: 1001, 1002, … 1100 
Οι επιλογές της εταιρίας μηχανισμού αφορούν αν είναι var ή const, το χρώμα και τον 
τρόπο ανοίγματος του 2ου φύλλου. 
Η αλλαγή της υάλωσης γίνεται επιλέγοντας από την λίστα. Αν χρησιμοποιηθεί η 
κατηγορία, εμφανίζονται μόνο τα τζάμια που ανήκουν σε αυτή, βοηθώντας την 
ευκολότερη εύρεση τους. 
Το είδος, αυτόματα στην αρχή είναι: για παράθυρα / μπαλκονόπορτες ‘Τζάμι’ και για 
κύριες εισόδους ‘Πάνελ’ Στην 2η περίπτωση εμφανίζονται οι επιλογές πάνελ για την 
ευκολότερη αναζήτηση: 

 
Κάνοντας τις επιλογές μας, εμφανίζεται ο κωδικός και η αξία του. 
Αν υπάρχει εικόνα, αυτή ζωγραφίζεται στο σχέδιο του κουφώματος. 
 
Στις επιλογές προφίλ, εμφανίζεται ο κωδικός με την περιγραφή. Αν υπάρχει εικόνα, θα 
εμφανιστεί δεξιά της φόρμας. 
Για κάποια είδη προφίλ υπάρχουν επιπλέον δηλώσεις: 
Αρμοκάλυπτρο 

Αν έχει ορισθεί σαν προεπιλογή κάποιος κωδικός αρμοκάλυπτρου, 
αυτομάτως θα ενεργοποιηθεί ο τύπος. 
Αρχική επιλογή για τα παράθυρα είναι περιμετρικά και για τις 
μπαλκονόπορτες τύπου ‘Π’ 
Κάτω δεξιά υπάρχει η δυνατότητα προσαύξησης για πλάτος και 
ύψος 
Αν δηλωθεί «-», δεν θα υπολογιστεί αρμοκάλυπτρο. 

Πρόσθετα: Ένωση με άλλη κατασκευή, ψευτόκασες, Υποδομή κουνουπιέρας, Άλλο 
 
Αν χρησιμοποιήσετε κάποιο πρόσθετο προφίλ, επιλέγετε τις 
πλευρές που αυτό θα τοποθετηθεί καθώς και τον τρόπο 
συναρμολόγησης. Στις ψευτόκασες, θα γίνει αυτόματη αφαίρεση 
των διαστάσεων του κουφώματος από την διάσταση α’ του 
πρόσθετου προφίλ. 
 



Τραβέρσες και αλλαγές στην κατασκευή που εισάγεται. 
Κάντε κλικ στο φύλλο που θέλετε τροποποιήσετε. 
Στο νέο παράθυρο μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο των φύλλων στο πάνω τμήμα. 
Αν κάνετε κλικ σε σταθερό τμήμα της κατασκευής, μπορείτε να το χωρίσετε είτε 
οριζόντια ή κάθετα. Με αυτούς τους τρόπους δεν είναι απαραίτητη η χρήση πολλών 
αρχικών σχεδίων! 
Εσωτερικά του φύλλου, μπορείτε να το χωρίσετε με τραβέρσες, τσεκάροντας την 

αντίστοιχη επιλογή. 
Επιλέξτε το πλήθος για οριζόντιες 
και κάθετες. Τα τμήματα 1 και 2 
είναι αντίστοιχα το πάνω και κάτω 
από την οριζόντια τραβέρσα. 
Στο ύψος, αν δηλώσετε ‘Ελεύθερο’ 
θα πρέπει να δηλώσετε την 
απόσταση. Αν αυτή είναι από το 
πάτωμα, πατήστε [αναγωγή] ώστε να 
υπολογιστεί από την άκρη του 
φύλλου. Οι επιλογές πάνελ είναι της 
αντίστοιχης κατηγορίας. 
 

Ο τύπος 1 και 2 δηλώνει τον τρόπο τοποθέτησης: 
  
  
 
 
 
Στο παραπάνω παράδειγμα, τα τζάμια διαχωρίζονται σε ίσα τμήματα. 
 
Αν ο τύπος κατασκευής είναι Κύρια είσοδος, υπάρχουν επιπλέον δηλώσεις: 

 
 
Είναι σημαντικό να δηλωθούν τα συνηθέστερα προφίλ κάθε σειράς σαν προεπιλεγμένα 
ώστε να μην χρειάζεται να γίνουν πολλές επιλογές. 
 
Αν έγινε λάθος στις διαστάσεις (π.χ. εκτός ορίων, μηδενική κ.λ.π.) πατώντας το [ΟΚ] 
θα βγει σχετικό προειδοποιητικό μήνυμα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2) Ρολό, Παντζούρι, Κουνουπιέρα 
 
Ρολό, παντζούρι, κουνουπιέρα μπορείτε να τα εισάγετε είτε σαν αυτόνομες κατασκευές 
ή σαν συνοδευτικά της βασικής 
 
 
 



6) Διαχείριση υλικών 
 
 

ΡΟΛΑ: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παρατηρήσεις: 
 
- Όλες οι διαστάσεις των προφίλ του ρολού δηλώνονται στα προφίλ ρολού εκτός από το 
ύψος κουτιού όπου δηλώνεται στην συναρμολόγηση του. 
 
- Αν δεν δηλωθεί διπλός οδηγός, αυτομάτως (στα διαιρούμενα) θα υπολογιστεί σαν 
ενδιάμεσος, ο μονός, ο οποίος θα αποθηκευτεί επί 2 
 
- Στην θέση Φυλλαράκι.Δια4 δηλώνεται πόσα τεμάχια έχει η κάθε δέσμη. 
Δηλαδή τα τεμάχια θα διαιρεθούν με αυτή την τιμή 
 
 
 
 

ΟΔΗΓΟΣ 
Υ - Κουτί.Ύψος 

ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ 
Π - 2 Χ Οδηγός.Δια1 
= - 2 Χ Φυλλαράκι.Δια2 

ΚΟΥΤΙ 
Π - 2 Χ Πλαϊνό.Δια1 

ΑΞΟΝΑΣ 
Π - 2 Χ 
Πλαϊνό.Δια2 
- κίνηση.V1 

Τεμάχια ΦΥΛΛΑΡΑΚΙΑ 
= ΥΨΟΣ -(Κουτί.Ύψος/2) 
- Κατωκάσι.Δια1 
/ Φυλλαράκι.Δια1 
 
+ Φυλλαράκι.Δια3 
{ επιπλέον τεμάχια } 
 

ΚΑΤΩΚΑΣΙ  
= Φυλλαράκι - 
κατωκάσι.Δια2 

ΥΛΙΚΑ 
Αν δηλωθεί η Q2=C στις παραμέτρους των 
δηλώσεων σύνδεσης εξαρτημάτων στα 
προφίλ, το εξάρτημα θα τυπωθεί στις 
κοπές! 


