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DÖNER KAPILAR

Tam daire şeklinde imal edilen, sabit dairesel yan panelleri olan, ortada bir mile bağlı ya da konsol ile birlikte dönen;
üç ya da dört hareketli kanadıyla geçiş sağlayan, izolasyon ve prestiji yüksek, ana giriş kapılarıdır. Otomatik,
itekle gitsin (push and go) ve manuel olmak üzere üç şekilde kullanılan, karşılama gücü zengin, kullanışlı ve görsel
anlamda mimariyi destekleyen sistemlerdir.
.
.
Kendi kendini taşıyan sistemler olduğu için ayrıca bir kör kasaya ihtiyaç duymazlar. Otel, AVM, Firma Genel
Merkezleri gibi prestij kaygısı bulunan yapıların vazgeçilmez elemanlarıdır.

DÖRT KANATLI UYGULAMA

ÜÇ KANATLI UYGULAMA

DÖNER KAPILAR
4 KANATLI DÖNER KAPILAR
Orta konsolda bir mile bağlı ya da konsol ile birlikte dönen, dört düz kanat ve
dairesel yan sabitlerden oluşur. Geçiş genişliği fazla, iç boşluğu daha dar
döner kapılardır. Break-out özellikli üretilebilirler.

3 KANATLI DÖNER KAPILAR
Orta konsolda bir mile bağlı ya da konsol ile birlikte dönen, üç düz kanat ve
dairesel yan sabitlerden oluşur. Geçiş genişliği az, iç boşluğu daha geniş döner
kapılardır. Break-out özellikli üretilebilirler.

DÖNER KAPI TEKNİK ÖZELLİLER
•300 mm mekanizma yüksekliği
•3/4 Kanat
•Break Out Kanat (Opsiyonel)
•Tam otomatik mikroprosesör kontrollü fonksiyon anahtarlı
•Güvenlik Sensöru Yatay her kanatta pnömatik topuk sensörleri
•Güvenlik Sensöru Dikey dönüş yönünde, girişte ve çıkışta pnömatik sıkışma sensörleri
•Engelli Butonu girişte ve çıkışta 2 adet kapı dönüş hızını %30’a düşüren butonlar
•Acil Durum Butonu sadece girişte kapıyı durdurarak, manüel konuma alan buton
•Elektromanyetik Kilitleme Sistemi
•Motor : Avusturya Watt, Alman Nord Marka
•Çalışma : Zincir tahrik sistemi ile
•Kendi kendini taşıyan, kör kasa ihtiyaçsız tasarım
•Natural Eloksal (EV1) ya da istenilen standart RAL renklerinde ya da paslanmaz
•Yerli üretim güçlü profil sistemi ve çelik karkas
•Hareketli Kanat Camları Sertleştirilmiş (Temperli) 8mm güvenli camlar
•Sabit Oval Kanat Camları Özel eğrisel lamine edilmiş 8mm camlar
•Özel kanat yanı dikey ve kanat altı yatay at kılı fırçalar
•Her türlü otomasyon sistemine adaptasyonu
•TUV / ISO / CE belgeleri
•Tavan Kapama (iç) Alüminyum eşit parçalarla
•Tavan Kapama (Dış) Toz girişini engelleyen alüminyum kaplama
•Tavan (İzolasyon) Tavanı dış tarafta kalan kapılar için özel izolasyonlu çatı.
•Birebir birleşen detaylar, kusursuz birleşim noktaları, estetik görüntü.

Acil Durum Butonu
Dikey Sıkışma Sensörleri
Topuk Sensörleri
500 mm Sıkışma Sensörleri
Radar
Engelli Yavaşlatma Butonları

DÖNER KAPILAR

Ergonomik, Ekonomik, Teknolojik

Döner Kapılar

Şık ve Prestijli Geçiş Sistemleri...
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