
  

PANELLER  

  

• Seksiyonel kapı, dış yüzeyi çelik sac kaplı, poliüretan dolgulu panellerden oluşmalıdır.  

• Kapıyı oluşturan paneller, ISO 9001 kalite belgesine sahip firma üretimi olmalıdır.  

• Kapı panelleri 50 veya 61 cm. yüksekliğinde olmalıdır.  

• Kapı panelleri 40 mm. veya 42mm.kalınlığında (40mm ( 0,50mm Galvanize çelik + Poliüretan +  0,50 

mm Galvanize çelik ) olmalıdır.  

• Kapının hareketi sırasında herhangi bir sıkışmayı ve kazayı önleyen, parmak sıkıştırma emniyeti 

olmalıdır.  

• Kapı panellerinin ortam ısısını muhafaza eden,dış yüzey çelik levhalar arasına yüksek basınçta enjekte 

edilen özel poliüretan dolgusu olmalıdır.  

• Panellerin özel poliüretan dolgusunun CFC içermeyen, küflenmeye, böcek ve bakterilere karşı koruma 

özelliği olmalıdır.  

• Panellerin  ısı iletim katsayısı  0.50 W/m²•C olmalıdır.  

• Panel dolgu malzemesi olan poliüretan köpük 44 kg/m² yoğunlukta olmalıdır.    

• Poliüretan köpük ısı iletkenliği ortalama 9,97 C ° sıcaklıkta 0.0220W/(m.K) olmalıdır.  

• Panel dış yüzey  çelik sacları galvaniz kaplı, panelin  her iki tarafı astar ve son kat enamel boyalı ve her 

türlü dış hava koşullarına dayanıklı olmalıdır.  

• Panel yüzeyi ne uygulanan polyester kaplama kalınlığı30 mikron olmalıdır.  

• Rüzgar direnci EN 12444,Std., Class En 12424,Class3 (700 Pa)  olmalıdır.  

• Su sızdırmazlık  değeri EN12489,Std. Class EN 12425 Class2 olmalıdır.  

• Hava geçirgenlik değeri EN12427,Std. Class EN 12424 Class 3 olmalıdır.  

• Panellerin ses izolasyon değeri  RW (C;Ctr) =24 (DIN 52210)  

• Kapılarda  göbekli veya düz panel üzerine gofrajlı grenli ya da ahşap desenli doku, GM serisinde ise düz 

panel üzerine gofrajlı grenli desen  olmalıdır.  

• Panellerin  boyut stabilizasyonu -30 C° ile + 100 C° arasında olmalıdır.  

• Genişliği 575 mm olan panellerin ağırlığı 11.18 kg/m² olmalıdır.   

       Genişliği 475 mm olan panellerin ağırlığı 11,10 kg/m² olmalıdır.   

• Panellerde menteşe ve aksamların bağlantısı için, iç yüzeyde panelin altında ve üstünde boydan boya 4 

cm. yüksekliğinde güçlendirme  plakaları  olmalıdır.  

• Paneller standart olarak  (RAL 9002 Kirli Beyaz benzeri) olmalı, opsiyonel olarak RAL kataloğundaki 

opak  renklere boyanabilmelidir.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



DONANIM  

  

• Kapının üzerinde, panel birleşimlerinde  çarpmalara ve rüzgar yüklerine karşı mukavemet arttırma amaçlı;  

panel birleşimlerinde destek sacları, çift yan menteşeler ve uzun milli tekerler  olmalıdır.  

• Kapı boyutlarına bağlı olarak, donanım parçaları ( kullanılacak yay tipi, boyu, halat tipi ve boyu, tambur 

tipi..) kapı üreticisi tarafından belirlenmelidir.  

• Kapı  ağırlığını dengeleyici torsiyon  yayları  sayesinde kullanıcı kapıyı  zorlanmadan 

açıp kapatabilmelidir.  

• Kapının ağırlığını dengeleyici torsiyon yayları, DIN17223’e uygun olmalı, galvanizli veya siyah olmalı, 

15 000 çevrim standart ömürlü, istenildiği taktirde 25 000, 50 000, 100 000 çevrim ömürlü yay kullanım 

alternatifleri olmalıdır.  

• Kapının torsiyon yaylarının çeşitli etkenler sonucu kırılabilme ihtimaline karşı, kapının aşağı düşmesini 

engelleyici yay kırılma emniyet sistemi endüstriyel için standart ev tipi için opsiyonel olarak bulunmalıdır.  

• Kapının sağlıklı çalışmasını sağlayan çelik halatlar , polyproplen çekirdek etrafında  6x19 = 114 adet tel 

sarımlı ve 200 kg/mm² gerilime dayanıklı olmalıdır.  

• Kapının ray ve köşebentleri, galvanize saçtan imal edilmiş olmalı, belirlenen yataklama çeşidine bağlı 

olarak (standart, düşük, yüksek, dikey…) uygulama yapılmalıdır.  

• Kapı panellerini birbirine bağlayan menteşeler  galvanize çelikten imal edilmiş olmalıdır.  

• Panellerin yan kenarlarında menteşe ve aksam bağlantısını sağlayacak ve deformasyonu önleyecek 

galvanize saçtan yan kenar profilleri bulunmalıdır.  

• Kapı kenarlarında raylar içinde hareket eden tekerler, gürültü önleyici  polyamidten imal edilmiş  

olmalıdır.  

• Opsiyonel olarak, kapı boyutuna bağlı, belirlenen adetlerde, 495 x 330 mm. boyutlarında PVC çerçeveli 

ve çift taraflı pleksiglass pencere uygulaması yapılabilmelidir.  

• Genişliği 5mt.’ye kadar olan kapılar için, opsiyonel olarak, kapı içerisinde (standart 85x200 cm.  

boyutlarında) servis kapısı uygulaması yapılabilmelidir.  

• Kapının motorlu veya manüel kullanım imkanı olmalıdır. Motorlu kullanımda, elektrik kesilmesi  

durumunda kapı manüel olarak açılıp kapatılabilmelidir.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

SEKSİYONEL TİP KAPI MOTORU MEKANİZMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ  

  

• Motor çalışma gerilimi 230VAC/50 Hz ve buna uygun akım tüketimine uygun olmalıdır.  

• Kapı açılma ve kapanma süresi 20-35 cm/sn  olarak şekilde motor redüktör vb. mekanizmalar uygun 

seçilmelidir. Seçilecek mekanizmalar maksimum kapı ağırlığına göre seçilip kullanılmalıdır.  Çalışma 

sıcaklığı -30oC /  +70oC  olmalıdır.  

• Motor koruma termik şalter ayarlı olmalıdır.  

• Emniyet fotosellerin kapı açılırken ve kapanırken fotosel ayarları yapılabilmelidir.  

• Kontrol kartı üzerinden aksesuarlarının çalışması için gerekli zayıf akım voltajı çıkışı olmalıdır.  

• Kontrol kartı, motor ünitesi içerisinde özel plastik bir muhafaza içerisinde olmalıdır.  

• Motor elektrik kesintisi durumlarında sistem el ile de çalışabilmelidir.  

• İP vasıtası ile serbest bırakma işlemi yapılmalıdır.  

• Serbest bırakma mekanizmasında, zincir ağırlık dengeleyici sistem olmalıdır.  

• Motor direk olarak şafta bağlanabilir yapıda olmalıdır.  

• Motor sabitleme plakası dayanımlı malzemeden olmalıdır.  

• Motor ünitesinin estetik bir yapıya sahip olması gerekmektedir.  

• Motor sabitleme plakası motor ünitesi ile birlikte verilmelidir.  

  

  

  

  

  

  

  

  

SIZDIRMAZLIK  

  

• Kapı panelleri ile üst ve yan duvarlar arasında sızdırmazlığı sağlayıcı, -30º C ye kadar esnekliğini koruyan, 

çift dudaklı kauçuk dış sızdırmazlık contası bulunmalıdır.  

• Kapı panelleri ile zemin arasında sızdırmazlığı sağlayıcı, kapının zemine tam olarak oturmasını  

sağlayan, kapının alt panelindeki profile geçirilen,  özel boşluklu lastikli fitil bulunmalıdır  

  

  

  

  

  

  

  

  


