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SEKSİYONEL FABRİKA KAPILARI
Poliüretandan üretilmiş sandviç panellerden oluşan sağlam gövdeye sahip seksiyonel
kapılar yangınlara, kuvvetli rüzgara, parmak sıkışmalarına karşı güvenlik önlemleri olan,
sürtünme ve darbeden etkilenmeyecek şekilde tasarlanmış olup maksimum güvenlik ve
kullanım sağlayarak fabrikalar, depolar, hangarlar, istasyonlar vb. endüstriyel sektörler
için ideal çözümler sunmaktadır.
Seksiyonel kapılar, panel seksiyonlarından oluşan endüstriyel sistemlerdir. Seksiyonlar,
yan duvarlara ve tavana monte edilerek yönlendirici kolların vasıtasıyla hareket eder.
Seksiyonel kapı açıldığında bu seksiyonlar dizilim sırasıyla tavanda var olan alana doğru
toplanmaktadır.
Dört bir tarafı kauçuk ltreler ile donatılmış seksiyonel kapılar oldukça sağlam ve
sızdırmazdırlar. Otomasyon sistemi ile hareket etmekte olen seksiyonel kapılarda
kapı kapanırken kapının zarar görmemesini sağlayan bir emniyet sistemi vardır.
Bunun yanı sıra seksiyonel kapılar yay kırılma ve halat kopma gibi kullanımlara
sahiptirler. Yapılam işlemlerin tümü , seksiyonel kapılarda maksimum seviyede
güvenliği sağlar. Ortalama ömrü 12-15 yıl olan seksiyonel kapı bakımı yapıldığı
zaman oldukça uzun süre kullanıma uygundur.
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SARMAL ÇELİK KEPENK
İş yerinizin güveliği için kullanabileceğiniz en estetik otomatik kapı çözümüdür.
Mini pencereli modelleri ile güvenlik görevini yaparken vitrininizi de sergilemeye
devam edebilmektedir.
Sarmal kapı olarak ta bilinen panjur sistemleri endüstriyel kapı, garaj kapısı,
dükkân kepengi ve özel tüm çözümlerde kullanılmaktadırlar. Seksiyonel kapılar
uygulama mahallinde ekstra yer ihtiyacı duymaktadırlar bu nedenle birçok
projede uygulanamadığı durumlarda sarmal panjur sistemleri tercih edilebilmektedir.
Alüminyum ve çelik malzemeden üretilebilmektedirler. Genel olarak küçük ve orta
ebatlarda tüp motor olarak bilinen silindirik motorlar kullanılmaktadır.
Bu motorlar kendi siviç sistemine sahiptirler ve çok yoğun çalışmaya uygun değildirler.
Genellikle dükkân kepengi ve apartman garaj kapıları için uygun sistemlerdir.
Elektrik kesintilerinde redüktörlü motorları sayesinde manuel de kullanılabilmektedirler.
16 metre kare ve üzeri ölçüler içi ise endüstriyel tip motorlar kullanılmaktadır. 8 metre genişlik
7 metre yüksekliklere kadar uygulanabilmektedirler. Endüstriyel tip sarmal kepenk ve panjur
sistemleri manuel caraskallı motorları ile elektrik kesilmelerinde de açılıp kapanabilmektedirler.
Çalışma hızları ebat büyüdükçe yavaşlamaktadır.
Sarmal kepenk ve panjur otomatik kapı sistemleri çok yoğun ortamlar için uygun olmasalar
da güvenlik bileşeni ile çok tercih edilen ve birçok alternatif sisteme nazaran daha ekonomik
ürünlerdir. Gelişmiş kontrol ünitesi seçenekleri ile her türlü kontrol sistemine entegre edilebilirler.
Çeşitli formda lamel seçenekleri ile hem estetik hem de ergonomik bir yapıya sahiptirler.
İçi poliüretan dolgulu alüminyum panellerin yanı sıra endüstriyel tip, içi boş, ekztrüzyon proller
ile son derece uzun ömürlü bir kullanım sunarlar. Tamamen alüminyum ve poliüretandan imal
edilen paletler korozyon oluşumuna imkan tanımamaktadırlar.
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FOTOSELLİ KAYAR KAPILAR
Otomatik fotoselli kapıların günlük hayatımızda en sık karşılaştığımız standart tek ve çift
kanatlı kayar kapı modelleri Gilgen rmasının İsviçre titizliği ile imal edilen kusursuz
mekaniği ve elektronik mühendislik birikimi syesinde son derece konforlu ve uzun
ömürlü otomatik kayar kapı mekanizmaları olarak hizmetinize sunulmaktadır.
Deneyimli Gilgen mühendisliği ile mekanik donanımın ihtiyaçlarına uygun şekilde
üretilen mikroişlemci kapınızın maksimum verimlilikle çalışmasını sağlamakta,
ideal hareketlenme ve renleme mesafelerini en yüksek konfor düzeyinde
kullanmanızı sağlamaktadır. Monador Otomatik Kapı Sistemleri istekleriniz
doğrultusunda şeffaf, renkli, reekte ,solar veya kombine özellikli lamine,
temperli veya lamine+temperli camlarla ve özel fırça ,conta yapısı ile hava
yalıtımını muntazam bir şekilde sağlayan alüminyum prol sistemlerini,
elektrostatik toz boya (RAL standartları) veya eloksal renklendirme teknikleri
ile her tür ihtiyaç ve zevke uygun hale getirerek otomatik kayar kapılarınızı üretilmektedir.
Tek yöne açılır fotoselli kapı
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 olmaksızında
uygulanabilmektedirler.Tek kanatlı uygulamalar özel bir sebebi olmadığı sürece daha
ziyade kısıtlı kullanım alanlarında tercih edimektedir. Tek kanatlı standat otomatik kayar
kapı sistemlerinin minimum kanat açabilme mesafesi 700mm – maksimum açma mesafesi
ise 3000mm olabilmekte.
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 getirmektedir. Çift kanatlı standart otomatik kayar kapı sisteminin
sağlayabildiği minimum geçiş genişliği 800mm – maksimum açma mesafesi ise 3000mm
olabilmektedir.
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KOLLU BARİYER
Bariyer Trak yoğunluğu çok olan otoparklarda çalışma hızı ve performansı ile son derece
tatmin edici sistemlerdir. 6 mt ye kadar uzanabilen kolları ile geniş geçiş imkanı verebilirler.
Senkronize çalıştırarak bu mesafeyi 12 mt ye kadar artırabilmek mümkündür.
Güçlü ve sağlam gövdesi ile her türlü hava şartlarına karşı oldukça dayanıklıdır.
Bariyer Teknik Özellikleri:
• 5-7 saniye arasında açılma hızlarına sahiptirler.
• 4 metrelik ve 6 metrelik kol boyuna sahip modelleri bulunmaktadır.
• Uzaktan kumanda kartlı geçiş, buton kontrol sistemi gibi her türlü
acsess kontrol sistemi ile entegre kullanılabilirler.
• Çok yoğun kullanım gerektiren kapılarda DC modelleri ile sınırsız
çalışma özelliğine sahiptirler.
• Alüminyum gövde, boru kolu sayesinde dış ortam koşullarından
etkilenmeden uzun yıllar sorunsuz çalışabilmektedirler.
• Standart emniyet fotoseli ve aşör lamba tertibatına sahiptirler.
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YANA KAYAR KAPI MOTORLARI
Genellikle ray üzerinde tek bir kanat mevcut olmaktadır. Yana kayar bahçe kapısı seçilmek
istendiğinde ağırlık ve kapı uzunluğu dikkate alınmalıdır. Yana kayar bahçe kapı sistemleri
güvenliği sağlamak için yavaş kapama ve açma fonksiyonlarına sahiptir.
Güvenlik açısından ve kullanışlı olmasından ötürü en çok tercih edilen bahçe kapı sistemidir.
Genellikle müstakil konutların bahçe girişlerinde, nizamiyesi bulunan fabrikalarda, depo gibi
işletmelerin ana girişlerinde, apartman site gibi binaların otopark girişlerinde özellikle tercih
edilen mekanizmalardır. Bahçe kapı sisteminin en güzel özelliği ise engel tespit etme fonksiyonudur.
Kapı hareketinin bloke olması durumunda, insan ve nesnelere gelebilecek zararı önlemek için,
hareketi durdurur ve tersine çevirir.
Kapı ağırlığına göre, kapının motor ağırlığı değişmektedir. Uzaktan kumanda, kartlı geçiş ve buton
kontrol sistemi gibi her türlü acsess kontrol sistemi ile kullanılabilmektedir. Güvenliğiniz açısından
ve dış çevreye duyarlılık açısından emniyetli olan kapılardır. Sistemleri belirli bir düzenekle
çalışmaktadır. Kapınızın açılma hızı genellikle 4 m / s şeklinde açılmaktadır. Yana Kayar Bahçe
Kapı sisteminin özelliğine göre 2 farklı bahçe kapı modeli bulunmaktadır.
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ACCESS KONTROL SİSTEMLERİ
Günümüzde kartlı geçiş sistemi çok sık tercih edilen bir ürün haline dönüştü.
Genel olarak akıllı binalar, plazalar, kamu kurum ve kuruluşları, eğitim kurumları
ve bina girişleri gibi alanlarda kullanılan bu sistem türü, her geçen gün önemini
arttırmakta ve bizler için kullanışlı alanlar yaratmaktadır. Belirtilen alanlara direkt
olarak giriş ve çıkışın kontrollü bir şekilde yapılmasına yardımcı olan bu ürün tipi,
online, ofine veya stand alone gibi farklı sistemler üzerinden çalışmaktadır.
Şimdi sizler için kartlı geçiş sistemi içerisinde yer alan bu 3 ürünü açıyoruz;
Bilgisayar bağlantısı olmamasından dolayı daha nadir tercih edilen bir ürün çeşididir.
Direkt olarak kendi hafızasında giriş ve çıkışları konumlandırır, kartları tek tek okur
ve dahili hafızaya kaydeder. Daha sonra sistem üzerinden dilediğiniz vakitler de
giriş ve çıkış saatlerini görüntüleyebilir ve gözlemleyebilirsiniz.
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TURNİKE SİSTEMLERİ
Turnike sistemleri Tren / metro istasyonları ile ticaret merkezleri, stadyumlar, okullar,
devlet ve özel sektör kuruluşları ve endüstriyel alanlar ve hijyen gerektiren yerlerin giriş
çıkışın etkin bir şekilde denetlenmesini yada kontrol edilmesini sağlayan ana ürünlerdir.
Turnike çözümleri çok çeşitli alanlarda kullanılır. Bu alanlar; Güvenlik kapılarından kontrollü
geçiş gerektiren hassas alanlara, ücret toplamanın gerekli olduğu fuar, sergi ve eğlence
alanlarından kalabalıkların yönlendirilmesine ihtiyaç duyulan hava alanı gibi kolaylık ve estetik
gerektiren tüm alanlara uzanmaktadır. Turnike sistemleri müşterinin kendi geçiş kontrol sistemini
tasarlamasına da yardımcı olmaktadır.
Ayrıca bu sistemleri jeton , para , kumanda , şifre , kart , parmak izi okuyucu cihazlarıyla da
kontrol edebilir ve bu giriş-çıkışları da raporlaya bilirsiniz.
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YÜKLEME RAMPASI

PLAKA TANIMA SİSTEMİ
42 DR 001

YÜKLEME KÖRÜĞÜ

PVC KAPI SİSTEMLERİ
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