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ENDÜSTRİYEL SEKSİYONEL KAPILAR
Seksiyonel kapı sistemleri Avrupa standartlarına sahip 100% ithal olan ve çok yoğun talep gören kapılardır. 
Seksiyonel kapılar 0.5 mm galvaniz çelik ve yoğunlaştırılmış poliüretan dolgudan üretilip istenilen ral renginde 
müşterilerimize sunuyoruz. Fabrika depo kapılarında güvenliği sağlamak ve trafiğin yoğun olduğu yerlerde tercih 
edilmektedir. Sızdırmazlık fitilleri sayesinde ısı ve toz yalıtımı sağlayan istenilen boyutlarda üretilen endüstriyel 
sistemlerdir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:
•  Paneller 40mm kalınlığında 0,5mm galvaniz çelik ve yoğunlaştırılmış poliüretan dolguludur.
•  Paneller arasında parmak koruma emniyeti mecvuttur.
•  Paneller standar yükseklikte olup 50 lik ve 61 lik dir.
•  Panellerin rüzgar direnci 95kg/m2 dir.
•  Seksiyonel kapıda yan ve alt sızdırmazlık fitilleri mevcuttur.
•  Elektrik kesintisine karşı manuel olarak açma ve kapama imkanı sunulmaktadır.
•  Tüm seksiyonel kapılarımızda pnömatik emniyet sistemi yay kırılma emniyet sistemi ve halat kopma emniyet 
sistemi standart olarak sunulmaktadır.
•  Seksiyonel kapı panellerinde rüzgara karşı dayanımını arttıran alüminyum takviye levhalar vardır.
•  Seksiyonel kapı uygulanılan yerin durumuna göre estetik çözümler sunan yataklama çeşitleri
mevcuttur .

OPSİYONLAR:

MOTOR ÖZELLİKLERİ: A100 AE 

Motor  BECKER

Menşei ALMANYA / CE, ISO 9001, TSE

Çalışma Gerilimi Motor Gücü 380V/50HZ, 1HP

Kontrol Ünitesi Mikroişlemcili Elektronik Kontrollü

Hız  20-25 cm/sn

Çalışma Sıklığı 20 Tur / Saat – 35 Tur / Saat

Taşıma Kapasitesi 25m2 yay dengeli yükler için

Kontrol alternatifleri Buton, Uzaktan Kumanda, Kütle detektörü, Fotosel, Radar

Emniyet Sistemleri Akım Kontrol, Pnomatik
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SEKSİYONEL GARAJ KAPISI
Seksiyonel garaj  kapılar kalite, sağlamlık ve estetik görünüm  bakımından mimari yapınızı tamamlayan ve 
güvenliği sağlayan uzaktan kumandalı otomatik kapılardır.Üstün güvenlik sistemine ek olarak elektrik 
kesilmelerinde manuel olarak rahatça giriş çıkış için kullanım hizmeti sunmaktadır.0,5mm galvaniz çelik 
ve poliüretan dolgulu malzemeden üretilerek istediğiniz ral renginde imal edilir.Seksiyonel kapının en önemli 
özelliklerinden biri emniyet fotoseli sayesinde kapanma anında siz ve aracınızı her türlü sıkışma tehlikesinden 
korumaktadır.

SPIDOKİT TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

OPSİYONLAR: Enerji girişi 220 VAC Kumanda alıcısı üzerindedir

Çektiği akım 0.6 A Manuel mekanizması vardır

Güç 150 W 1 adet kumanda verilir

Hız 15 cm/sn 24 vdc iç motoru vardır

Kuvvet 650 N Açılma ve kapanma limiti vardır

Çalışma sürekliliği % 30 Otomatik kapama opsiyonu vardır

IP 40 Max yükseklik 240 cm

Çalışma sıcaklığı -20/+50 Max genişlik 350 cm

Boyutlar 220/40/120h

Ağırlık 14 kg
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HIZLI PVC KATLANIR KAPILAR 
Son zamanların en çok rağbet gören kapı modellerinden biri pvc katlanır kapıdır. Nedeni ise hem çok amaçlı 
kullanım özgürlüğü hemde mekanlara dekoratif bir görünüm kazandırmasıdır. Trafik akışının yoğun olduğu 
kapalı alanlarda kontrolün sağlanması ve güvenlik açısından oldukça önemli olan, kullanım kolaylığından dolayı 
her ebat ve şekiller için üretilebilen pvc katlanır kapılar ayrıca, alınan ısı dengesinin korunmasında, olumsuz 
hava koşullarından muhafaza edilmesinde ve hijyenik ortamın sağlanmasında da büyük rol oynar.

HIZLI PVC KATLANIR KAPILARIMIZIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Metal Aksam 1,5 mm 1311 kalite parlak galvaniz, kutulu sistem, 6800 mm kaynaksız tek parça 
bükümlü

Bayrak 3 mm özel lazer kesimli galvaniz kaplamalı

Tambur Multable yataklamalı, kaynaksız de monte sistem

Branda 900 gr/m2 ithal (Mehler) branda

Motor PRG (Arçelik) 0,75 kw, 1,5 kw 380V AC

Redüktör Polat 50-63 gövde İ/15 redüktör

Fren Sistemi Temporiti (Italy) frenlidir

Pano 25*35 plastik pano, abb salt malzeme, HD14 dijital ekran kontrol sistemli

Emniyet  Sistemi Pepperl Fuchs fotosel sistemi

Limit Sistemi Ravioli Swich sistemi HD14 yazılım içerisinde limit aşım süreli

Rüzgar Direnci 0-40 km/saat hıza dayanıklıdır

Hız 0,70 m/sn sabit hız, sürücü ile 1,5 mt/sn hıza ayarlanabilir
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OTOMATİK  KEPENK SİSTEMLERİ
Çelik kepenk ile güvenliğinizi arttırın. Geçişin sık olmadığı alanlarda zırh görevi gören, günümüz toplumsal 
olaylarında size koruma sağlayan ve hırsızlara karşı caydırıcı özelliği ile hem şık hem de güvenli sistemleridir. 
Çelik galvaniz profilden üretilerek güvenliğinizi artırmasıyla birlikte kullanılan alana estetik katar. iş yerleri, 
mağazalar ve bina girişlerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. sağlam yapısıyla uzun ömürlü kullanım sağlamaktadır. 
elektrik kesintisi durumunda kepenklerimizde manuel açma kolu bulunmaktadır. tercihiniz durumunda güç  
kaynağında takılarak kontrol edilebilir. bombeli şekilde üretim sayesinde mukavemeti arttırdığından dayanıklılık 
ön plandadır. 0,7 - 0,8 – 1,00 – 1,2 mm et kalınlığı seçenekleri ile üretilmektedir. kepenkleriniz elektrostatik toz 
boya ile istediğiniz renge boyanmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
• 0.8 , 1.00 ve 1.20 mm et kalığı galvanizli çelik profil seçenekleri
• Toza güneşe karşı koruma 
• Hırsızlara karşı  emniyetli ve güvenli
• Uzaktan kumanda ve buton sistemi
• İstenilen ral kodunda boyanabilmekte
• Elektrik kesilmelerinde manuel kullanım özelliği
• Opsiyonel zaman ayarlı sistem
• Maksimum 8x6 tek parça halinde uygulanabilmekte
• Güçlü ve güvenli motor seçeneği
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İşyerinizin güvenliği için kullanabileceğiniz en estetik otomatik kapı çözümüdür.
Mini pencereli modelleri ile güvenlik görevini yaparken vitrininizi de sergilemeye devam edebilmektedir. İçi 
poliüretan dolgulu alüminyum panellerin yanı sıra endüstriyel tip, içi boş, ekztrüzyon profiller ile son derece uzun 
ömürlü bir kullanım sunarlar. Tamamen alüminyum ve poliüretandan imal edilen paletler korozyon oluşumuna 
imkan tanımamaktadırlar. Uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen otomatik panjurlar kullanımı oldukça kolaydır. 
Elektrik kesintisinde manuel açma kolu ile rahatlıkla açıp kapanabilir.

OPSİYONEL ÖZELLİKLER:

• Redüktörlü tüp motor, düz tüp motor veya endüstriyel stor motor
• Enerji kesintilerinde manuel açılım
• Emniyet fotoseli
• Kesintisiz güç kaynağı
• Güvenlik artırıcı askı kilit sistemi Metal kütle dedektörü ile kütle algılama radar ile hareket algılama   
 ışıklı sesli uyarı sistemi

OTOMATİK PANJUR SİSTEMLERİ
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YÜKLEME KÖRÜKLERİ
Yükleme ve boşaltma anında sizi yağmur, toz, kar gibi hava koşullarından koruyarak konforlu bir şekilde 
çalışmanızı garanti eder. Basit tip ve şişme tip yükleme körük modellerimiz bulunmaktadır.

YÜKLEME KÖRÜĞÜ TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Kalınlık 3 mm

Ağırlık 3700 g / m2 +100

Çekme 4000 /3800 – 600 / 5000

Yırtılma 500 / 500 – 1000 / 900

Kaplama PVC mat

No tutuşma <100 mm / min
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Yükleme rampaları fabrka girişleri, depo alanları, hipermarketler gibi yükleme yapılan alanlarda zemin ile yükleme 
aracının seviyesini ayarlamak için kullanılan sistemlerdir. Firmamız tarafından çeşitli modellerle hizmetinize 
sunulmuştur.

Teleskobik, dik, seyyar, ve menteşeli rampa seçeneklerimiz bulunmaktadır.maksimum kaldırma mesafesi +650 
mm maksimum indirme mesafesi -300 mm olup 6 ton taşıma kapasitesine sahiptir.

• Menteşeli rampalar beton içine gömülerek, kullanmadığında işletme içinde hiçbir yer kaplamayan   
 rampalardır. 6 ton standart modellerimizin üst platform sacı 6/7 gözyaşı damlası desenli sacdan imal  
 edilmiştir.
• Teleskopik dilli rampalar konteynır yüklemelerinde menteşeli rampanın dilinin yetmediği durumlar   
 hesaplanarak dili daha uzun olan rampalardır.
• Dik rampa, menteşeli rampanın kurulmasının müsait olmadığı ve normal kapalı halde yer problemi   
 olduğu durumlarda çözüm olarak yapılan rampalardır.
• Körük sistemleri yükleme - boşaltma anında enerji kayıplarınızı azaltmanızı sağlar

YÜKLEME RAPMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Rampa ebatları 2000 mm x 2500 mm  x 600 mm

Rampa çukur ölçüsü 2040 mm x 2520 mm x 600 mm

Maksimum kaldırma mesafesi +650 mm

Minimum  indirme mesafesi -300 mm

Motor gücü 1,1 kW

Maksimum taşıma mesafesi Dinamik : 6000 kg statik : 9000 kg

Çalışma sıcaklığı -10 C ; + 40 C

Kontrol panel güvenlik sınıfı Ip55

Rampa rengi RAL 5017

Platform malzemesi 6/8 mm gözyaşı desenli sac

Dil malzemesi 12/14 mm gözyaşı desenli sac

Motor gerilimi 380v 50 Hz

YÜKLEME RAMPASI
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FOTOSELLİ CAM KAPILAR
Fotoselli cam kapılarımız otel , hastaneler, alışveriş merkezleri, marketler, bankalar gibi giriş çıkışın yoğun 
olduğu yerlerde güvenliği sağlamak amacı ile yaygınca kullanılmaktadır.fiziksel bir güce  ihtiyaç duymadan 
radar sayesinde otomatik olarak açılıp kapanır. Bu kapıların en büyük özellikleri kolay geçiş hijyen ve enerji 
tasarrufudur.  Emniyet fotoselli sayesinde arada kalan her hangi bir cismi algılar ve kapı geri açılır. Son derece 
hassas olan radarları ve panik durumunda tasarlanmış acil çıkış anlarında kullanımı ile kolaylık sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

MARKA SİLVER

MOTOR 24 dc  105w uzun ömürlü dc motor

ELEKTRONİK ÜNİTE DC MİKRO KONTROLLÜ

GÜÇ TÜKETİMİ AC 220-240V 50-60 H

AÇMA KAPAMA HIZI 250mm – 1000mm sn. ayarlanabilir

MANUEL ÇALIŞMA 4 – 5 kg lik kuvvet ile manuel açma 

GÜVENLİK SİSTEMİ Emniyet göz fotoselleri kapı arasında kalan cisimleri algılayarak geri açar ve 
emniyeti sağlar.

EL KUMANDA PANELİ Manuel, tek yön, otomatik, açık, 

RADAR Aktif infaret cisimlere duyarlı

ŞASE Özel alaşımlı alüminyumdan imal edilmiş 10 mm. Çelik milli.

MAKARALAR Her kanatta 4 adet taşıyı 2 adet dengeleyici olmak üzere toplam 6 adet özel 
makara.Taşıyıcı makaraların çapı 70 mm. olup ömrü uzatılmıştır.

CAM    4+4 Lamine cam

KİLİT Mekanik

BOYA ELOKSAL 
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Yanakayar ve dairesel bahçe kapılarımızla size bu 
rahatlığı sunuyoruz. Müstakil konutların girişlerinde, 
villa-site girişlerinde, fabrika girişlerinde kolaylıkla 
kullanılabilcek kapılardır. Radarlı, el sensörlü, kartlı, 
şifrematikli, metal kütle dedektörlü ve uzaktan 
kumandalı seçeneklerinden istediğinizi kapınıza 
entegre edebilir ve bu şekilde kullanmanızı 
sağlayabiliriz.

TEKNİK ÖZELLİKLER:
• Kapı sistemleri monofaze elektrik enerjisi ile   
 çalışmakta olup, boyutlarına göre farklı güçlerde   
 üretilmektedir.
• Kapının 90° açılma veya kapanma süresi yaklaşık 18  
 saniyedir.

• Kapı uzaktan kumanda sistemi ile yaklaşık 20-30 m.  
 mesafeden kontrol edilebilir.
• Elektrik kesilmesi durumunda, kapı manuel hale   
 alınarak elle açılır.
• Mekanizma; su, nem ve kötü hava koşullarından  
 etkilenmeyecek şekilde dizayn edilmiş olup, orijinal  
 muhafazası içindedir.
• Gömme tip modelleri sayesinde teknolojiyi,    
 tasarımınızı etkilemeden kullanabilirsiniz.
• Geçiş esnasındaki sıkışmalara karşı 2 adet infrared   
 algılayıcıdan oluşan emniyet sistemine sahiptir.
• Engelleme ve sıkışmaya karşı ikinci bir emniyet   
 sistemi içerir.
• Kapı sistemi çalışırken ikaz amaçlı flaşör lamba yanıp  
 sönmektedir.

Yana kayar ve dairesel açılır bahçe kapısı motor-
ları, ahşap, alüminyum veya ferforje konstrüksiyonlu 
kapıların otomasyonunu sağlar. Konutların bahçe, 
fabrika ve depo gibi işletmelerin ana girişlerinde, 
apartman veya site türü binaların otoparklarında, 
kontrollü geçişi sağlamak için, özellikle tercih edilen 
mekanizmalardır.

BAHÇE KAPISI MOTORLARININ ÖZELLİKLERİ:

• İstenilen sayıda uzaktan kumanda
• Flaşör lamba
• Yüksek frekanslı algılayıcı anten
• Emniyet fotoseli
• 400 – 800 – 2000 kg. kapasiteli yana kayar  
 kapı motoru
• Paslanmaz çelik kremayer dişli

DAİRESEL BAHÇE KAPI MOTORU

BAHÇE KAPISI MOTORU
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KOLLU BARİYER
Bariyer sistemleri, otoparklarda güvenliği sağlamak amacıyla kullanılan sistemlerdir. Günümüzde hemen 
hemen her otoparkta bariyer sistemlerine rastlamaktayız. Güvenliğin yanı sıra araçların geçiş kontrolünü de 
sağlayan bariyer sistemleri, elektrostatik boyalı ya da paslanmaz çelik gövdeden oluşmaları ile iç ve dış tüm 
ortamlarda güvenle tercih edilmektedir. Üstelik bu bariyerlerin kol uzunlukları kullanacağınız alanın genişliğine 
göre değişiklik göstererek her ihtiyacınıza uygun bir çözüm sunmaktadır.  Bariyerler  ayrıca uzaktan kumanda 
ile kontrol edilmeleri ile kullanımda oldukça büyük kolaylıklar sağlıyor.

BARİYER TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Açılma hızı 5 sn

Kullanım sıklığı % 50

Motor gücü 220 watt

Çalışma gerilimi 220 volt
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