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 Otomatik kayar kapı iki adet ortadan iki yana açılan veya sağa veya sola doğru 
açılan tek hareketli kanat ile gerektiği takdirde bu hareketli kanatların üzerine 
açıldığı sabit kanatlardan oluşmalıdır.  

 Otomatik kapı normal konumunda çalışırken radar algılama yaptığı zaman 
kendiliğinden otomatik olarak açılacak ve belli bir süre sonra radar algılama 
yapmaz ise otomatik olarak kapanmalıdır.  

 Fotosel kapılar yatayda 24,5mm genişliğinde 80mm yüksekliğinde profillerden, 
dikeyde 30,5mm genişliğinde 26,5mm yüksekliğinde profillerden imal 
edilmelidir.  

 Kapının tüm görünen metal yüzeyleri ral standartlarında idarenin belirleyeceği 
renkte elektrostatik toz boya veya eloksal olmalıdır.  

 Kapı kanatlarına (4+4) 8mm kalınlığında çift katlı lamine emniyet camı 
takılmalıdır. Kapının tamamında kullanılacak olan fitiller EPDM olmalıdır.  

 Kapının hareketi, kanatların üzerine asıldığı özel elektromekanik tahrik 
mekanizmaları vasıtasıyla sessiz bir çalışmayı temin edecek şekilde olmalıdır.  

 Kapı içten ve dıştan birer adet radar ile harekete geçmelidir. Radarlar dış hava 
şartlarından etkilenmemeli, algılama ayarları ayarlanabilir olmalı, hem canlı 
hem cansız nesnelerin (bagaj, alışveriş arabaları, sedye ve tekerlekli sandalye 
vs.)hareketini algılamalı kapının önünde hareketsiz duran kişileri 
algılamamalıdır.  

 Üretici firma fotosel kapının tamamı için ISO 9001,TSE Hizmet yeterlilik belgesi 
ve CE belgesine sahip olmalı, bu teklif ile sunulmalıdır.  

 Mekanizma mikroprosesör kontrollü olarak açma ve kapama limitlerini 
otomatik olarak belirleyebilmelidir.  

 Kapı Motoru 220 voltaj ile sessiz çalışmalıdır.  

 Mekanizma 100 W güç çekecek ve - 20 ile + 55 derece sıcaklıklarda 
çalışabilecektir. Mekanizma koruma sınıfı asgari 23 IP olmalıdır.  

 Otomatik kapı mekanizması tek motorla her biri 70 kg ağırlığındaki 2 adet 
kanadı veya 110 kğ ağırlığındaki tek kanadı çalıştırabilecek nitelikte olmalıdır.  

 Mekanizma gövdesi alüminyum malzemeden imal edilmeli karkasa bağlanan 
kenar en az 2 mm et kalınlığında malzemelerin bağlandığı kenar en az 3 mm 
kalınlığında ve taşıma kapasitesini arttırıcı şekilde kaburga teşkil eden girintiler 
olmalıdır. Kanatları taşıyan ve ray üstünde araba sistemi 2 üstte bir altta olmak 
üzere toplam 3 tekerlekten oluşmalıdır.  

 Kapı kapandığında kanatlar üzerine uygulanan baskı ile kanatlar tam olarak 
kapanmalı ve sızdırmazlık sağlanmalıdır. Mekanizmada hareketli kanatlar 
gerektiğinde manuel kilit ile kitlenebilir olmalıdır.  



 Kapı fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalı ve 10 yıl yedek parça 
desteği vermelidir. 

 Kapının makine kapağı üzerinde veya mekanizma dışında kapının yakınında 
bulunan bir seçme kontrol panosu vasıtasıyla aşağıdaki fonksiyonlara 
programlanabilir olmalı ve aynı zamanda arıza durumunda arıza ikaz lambaları 
ile arıza bildirme özelliği olacaktır.  
 

Çift Yönlü Mod: Her iki yönden radarların algılamasıyla kapı otomatik olarak açılıp 
kapanmalıdır.  
Çıkış Modu: Sadece çıkış yönünde otomatik açılma sağlanmalıdır giriş engellenmelidir. 
Açık Mod: Kapı sürekli açık kalmalıdır. 
Gece Modu: Aksi bir komut verilene kadar kapı sürekli kapalı kalmalıdır ve radarlar 
devre dışı olmalıdır.  
Kış Modu: Kapı tüm genişliğinin %10 ile %90 ı arasında ayarlanabilen bir mesafe kadar 
açılır ve kapanır olmalıdır, enerji tasarrufu sağlanmasına destek olmalıdır.  
Manuel Mod: Kapı elektrik bağlantısı kesildiğinde el ile kolayca açılabilir olmalıdır. 
 

 


