
FOTOSELLİ KAPI SİSTEMLERİ
İLE KONFORU YAŞAYIN...

YÜKSEK GİRİŞ ÇIKIŞ POTANSİYELİNE SAHİP

HIZLI AÇLIP KAPANAN
OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ İLE RAHAT EDİN



FOTOSELLİ KAYAR KAPI
Model:  A100
Mekanizma: 10 cm İnce Mekanizma
Motor: Dunker / Almanya
Kontrol Ünitesi:  Alen / İtalya
Tekerlek Ünitesi: Alen / İtalya
Programlama Paneli: 6 Modlu Manuel Programlama Şalteri
Renk:  Naturel Eloksal                                                                                                                 

A100 FOTOSELLİ KAYAR KAPI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Maksimum kanat ağırlığı
Kullanım sıklığı
Çalışma ortamı sıcaklığı
Güç kaynağı 
Enerji tüketimi
Açılma hız ayarı 
Kapanış hızı ayarı
Kısmi açılma ayarı 
Duraklama süresi ayarı 
Gece duraklama süresi ayarı 
Statik kuvvet ayarı 

Tek Kanat Çift Kanat 
110 Kg 0 + 70 Kg 

%100 
-20C° +55C°

115V/230 V ~ 50/60 hz
100 W

5 ÷70 cm/sn(mt)
5÷70 cm/sn(mt)

toplam açılmanın %10-%90 kadarı

10 ÷140 cm/sn(mt)
10÷140 cm/sn(mt)

toplam açılmanın %10-%90 kadarı
0 ÷30 sn.

0 ÷ 240 sn.
Otomatik 

MEKANİZMA SEÇENEKLERİFotoselli kapı
sistemleri

Harekete duyarlı sensörler ile kapınız otomatik açılsın

zaman ve enerji kaybetmeden hayat devam etsin.

100.000 açma ve kapama garantisi ile

dış ortamın tozundan, gürültüsünden, yağmur ve 

kardan korunun...

Fotoselli kapılar güvenlik ihtiyacının ön planda olmadığı, giriş 

ve çıkışın otomatik sağlanabilmesi istenilen estetik görünümün

ön planda olduğu yerlerde kullanılabilirler. 

Fotoselli kapılar mağazalar, alış veriş merkezleri, oteller, 

hastaneler, bankalar, iş merkezleri gibi, giriş çıkışların yoğun 

olduğu yerlerde tercih edilen sistemlerdir. Hızlı açma - kapama 

sağlayarak estetik ve konforu bir arada sunan kapılardır. 

İklimle özelliği sayesinde soğuk havalarda ısı tasarrufu sağlar 

yazın da iç ortamın havasını muhafaza eder.

Tek yöne açılır standart otomatik fotoselli kayar kapılar: 

Duruma göre sistem bütünlüğü içerisinde sağ veya sola açılır 

bir hareketli ve hareketli kanadın üzerine kaydığı bir sabit kanattan 

oluşturulabildiği gibi ,daha kısıtlı alanlarda mevcut duvar, camekan 

veya cepheler üzerine açtırılarak sabit kanat olmaksızın da 

uygulanabilmektedirler.



Fotoselli kapı kesit ve ölçüleri

Aksesuarlar

Çift yöne açılır standart otomatik fotoselli kayar kapılar : Sağa ve sola senkronize bir şekilde kendi sabitleri 

veya mevcut cepheler üzerine kayarak açılan otomatik kapı sistemleridir. Simetrik duruşu ve açılacak 

mesafeyi çift yöne kaydırarak seri açılım sağlaması çift kanatlı kayar kapıları uygulama zorluğu bulunmayan 

her durumda öncelikli tercih haline getirmektedirKapı üzerinde yer alan mikrodalga radar sistemleri cismin 

algılandığı anda kapının otomatik açılmasını sağlayarak güç kullanımı gereksinimini ortadan kaldırmaktadır. 

Sistemin içerisinde yer alan fotoseller çarpma ve sıkışmaları önleyerek olası kaza durumlarını ortadan kaldırır.

Acil durumlarda el ile (manuel) kullanma imkanı mümkündür. Fotoselli kapılar tek taraı giriş, çift taraı giriş 

ve çıkış işlemlerini yerine getirebilecek şekilde dizayn edilmiştir.Şifreli geçiş, kart okuma sistemleri, 

buton kontrollü, uzaktan kumanda sistemleri ile entegre çalışabilme özelliğine sahiptir. Elektronik kilit sistemi, 

Renk alternatieri, değişik cam seçenekleri ile günümüz modern mimarisini ileri teknoloji'de birleştiren 

sistem günlük yaşam hızının yoğun olduğu tesislerde sıklıkla tercih edilmekte, kolay kullanım şekli ve pratik 

sistemi ile de tercih nedenlerinin başında gelmektedir.



Model:  A140
Mekanizma: 10 cm İnce Mekanizma
Motor: Dunker / Almanya
Kontrol Ünitesi:  Alen / İtalya
Tekerlek Ünitesi: Alen / İtalya
Programlama Paneli: 6 Modlu Manuel Programlama Şalteri
Renk:  Naturel Eloksal    

MEKANİZMA SEÇENEKLERİ

A140 FOTOSELLİ KAYAR KAPI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Maksimum kanat ağırlığı
Kullanım sıklığı
Koruma sınıfı
Çalışma ortamı sıcaklığı
Güç Kaynağı
Enerji tüketimi
Kol uzunluğu
Tahrik ünitesi 
Açılma hızı ayarı 
Kapanış hızı ayarı 
Kısmi açılma ayarı
Duraklama süresi ayarı 
Gece duraklama  süresi ayarı 
Statik kuvvet ayarı 

Tek Kanat Çift Kanat 
200 Kg 120 + 120 Kg 

%100 
IP 23 (iç mekan kullanım için)

-20C° +55C°
115V/230 V ~ 50/60 hz

100 W
VPx2+100

Kodlayıcı 24 Vdc 
5 ÷70 cm/sn(mt)
5÷70 cm/sn(mt)

toplam açılmanın %10-%90 kadarı

10 ÷140 cm/sn(mt)
0÷140 cm/sn(mt)

toplam açılmanın %10-%90 kadarı
0 ÷30 sn.

0 ÷ 240 sn.
Otomatik 

AKSESUARLAR

Emniyet Fotoseli Elektro Mekanik Kilit Dijital Konum 
Anahtarı

Programlama Paneli Ledli Programlama 
Paneli

El Sensörü Numaratör ve Kart
Okuyucu

Sıva altı butonSıva üstü buton Sıva altı SensörüParmak İzi Terminali

Model:  Bombeli Kayar Kapı
Mekanizma: 10 cm İnce Mekanizma
Motor: Dunker / Almanya
Kontrol Ünitesi:  Alen / İtalya
Tekerlek Ünitesi: Alen / İtalya
Programlama Paneli: 6 Modlu Manuel Programlama Şalteri
Renk:  Naturel Eloksal    

MEKANİZMA SEÇENEKLERİ

A140 FOTOSELLİ KAYAR KAPI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Maksimum kanat ağırlığı
Kullanım sıklığı
Koruma sınıfı
Çalışma ortamı sıcaklığı
Güç Kaynağı
Enerji tüketimi
Kol uzunluğu
Tahrik ünitesi 
Açılma hızı ayarı 
Kapanış hızı ayarı 
Kısmi açılma ayarı
Duraklama süresi ayarı 
Gece duraklama  süresi ayarı 
Statik kuvvet ayarı 

Tek Kanat Çift Kanat 
200 Kg 120 + 120 Kg 

%100 
IP 23 (iç mekan kullanım için)

-20C° +55C°
115V/230 V ~ 50/60 hz

100 W
VPx2+100

Kodlayıcı 24 Vdc 
5 ÷70 cm/sn(mt)
5÷70 cm/sn(mt)

toplam açılmanın %10-%90 kadarı

10 ÷140 cm/sn(mt)
0÷140 cm/sn(mt)

toplam açılmanın %10-%90 kadarı
0 ÷30 sn.

0 ÷ 240 sn.
Otomatik 

AKSESUARLAR

Emniyet Fotoseli Elektro Mekanik Kilit Dijital Konum 
Anahtarı

Programlama Paneli Ledli Programlama 
Paneli

El Sensörü Numaratör ve Kart
Okuyucu

Sıva altı butonSıva üstü buton Sıva altı SensörüParmak İzi Terminali

BOMBELİ KAYAR KAPIA-140 SERİ KAYAR KAPI



90 C˚ AÇILIR KAPILAR

Güç kaynağı
Çekilen güç
Çekilen akım
Elektrik motoru 
Ölçüler
Ağırlık
Çalışan ortam sıcaklığı
Koruma sınıfı
Ölçüler ve maksimum kanat ağırlığı
Kullanım sıklığı
Güç hatası durumundaki işlem

Hareker kolllarının düzenleri 

Kırılmaz cihaz
Açılma hızı
Kapanma hızı

230 Vac (%+6-10)-50(60)Hz
100 W
0.5A
24 Vdc
530x105x160 mm (boy x yük. x der.)
10 kg
-20+55C
Ip23 (Sadece iç kullanım)
Yandaki tabloya bakınız 
Sürekli
Manuel itme / çekme ile açılma

Mafsallı itme kolu
Kayar kol (kol boyu 430mm)
Kayar kol (kol boyu 330mm)
Standart
4:10 s (ayarlanabilir)
4:10 s (ayarlanabilir)

Sistem Uygulama Sınırları

Kanat B.
Max. K. Ağırlığı (kg)
mafsallı itme kolu

Max. K. A. Kayar 
kol(kg) L=300 mm

Max. K. A. Kayar 
kol(kg) L=400 mm

700
750
800
850
900
950

1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400

367
320
281
249
222
199
180
163
149
136
125
115
107
99
92

286
249
219

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

194
173
155
140
127
116
106
97
90
83
77
71

Standart Panel Opsiyonel Panel Aksesuarlar 

Kayar Kol 
El Sensörü
Kombine Radar

Programlama Ekranı 
(ana fonksiyonlar)
Açılış ve kapanış 
Engel algılama yönetimi
7 günlük zaman dilimi yönetimi
Bina otomasyonu ile programlanabilme 
Yanıp sönen led kombinasyonu ve 
ekran yardımı ile arıza tespiti

MEKANİZMA SEÇENEKLERİ90 Açılır fotoselli kapı
sistemleri

İki kapı kanadını da hareket algıladığı anda 90 derece açıp

giriş çıkışı kolaylaştıran bu sistem ile özellikle

yoğun os içi trağinden kolayca kurtulabilirsiniz.

Tek yöne açılır standart otomatik fotoselli kapılar: Duruma 

göre sistem bütünlüğü içerisinde sağ veya sola açılır bir 

hareketli ve hareketli kanadın üzerine kaydığı bir sabit kanattan 

oluşturulabildiği gibi ,daha kısıtlı alanlarda mevcut duvar,

camekan veya cepheler üzerine açtırılarak sabit kanat

olmaksızın da uygulanabilmektedirler. Tek kanatlı uygulamalar

özel bir sebebi olmadığı sürece daha ziyade kısıtlı kullanım 

alanlarında tercih edilmektedir

0



Hermatik fotoselli kapı
sistemleri

Tam sızdırmazlık gereken ve kontamine ortam oluşturmak

istenen yerlerde tercih edilen, profesyonel ve kaliteli 

ürünlerdir. Sıklıkla yoğun bakım üniteleri, soğuk hava

depoları gibi yerlerde tercih edilir.

Hermatik kapı sistemleri özel conta sistemleri ile tam 

sızdırmazlık sağlar. Kapı yönü kullanım itibariyle sağ veya 

sol boşluğa kayma istikameti oluşturularak montajı 

gerçekleştirilir.

Genellikle hastanelerin ve soğuk hava depolarına sahip

fabrikaların tercih ettiği bu kapı sistemleri, ısı ve hava

sızdırmazlığı üzerine %100 başarı sağlamaktadır.

Steril alan ihtiyacı arttıkça kapı çeşitliliği de bu oranda değişiklik gösterdi. Hastane kapılarından daha farklı kanat 
varyasyonları ile hijyenik alanlar koruma altına alındı.

Hijyenik Kapıların genel kullanım alanları yarı steril alan ile tam teril alanın geçiş holleridir. Hermetik kapıların bulunduğu 
alana giriş ve geçişi sağlarlar.         .

Paslanmaz çelik ve kompakt laminat kapı kanadı ile standart mekanizmanın birleşiminden oluşan steril alanlarda kullanıma 
uygun otomatik kapılardır.    

Laminat Kaplama ya da paslanmaz çelik arasına yerleştirilen kurşun plaka ile gerektiğinde X-Ray oda kapısı olarak da 
kullanılır.  Belirli oranda sızdırmazlığı kanat etrafında bulunan contalar sağlar.  Hermetik kapının gerek duyulmadığı 
alanlarda hijyenik çözümler sunar.    

TEKNİK ÖZELLİKLER

Besleme gerilimi
Çalışma frekansı
Çalışma gücü 
Düşük hız
Başlama hızı
Max. Bir kanar taşıma kapasitesi
Açılma hızı
Kapanma hızı
Açılma oranı

230 /110 V
50/60 Hz
90 W
20-120 mm/s
20-220 mm/s
250 kg
800 mm/s
500 mm/s
%10-80
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