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HERMETİK KAPILAR TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

1- KAPI PANEL YÜZEYİNE AİT ÖZELLİKLER 

 

1-1.  Hermetik kapılarda kullanılacak panel kapı kanat kalınlığı 40mm’den az 

olmayacaktır. 

1-2. Antibakteriyel EPDM Conta ile izole edilmelidir. 

1-3. Kapı kanatları paslanmaz çelik veya compact laminant olmalıdır 

1-4. Kapı tekerlekleri ve aksamlarında kullanılacak olan sert plastik ürünler anti-

statik olup hareket ettikçe üzerine toz çekmemelidir. İlave taşıyıcı tekerleklerin 

çalıştığı rayın üstü kapının sessiz çalışmasını sağlayan ve değiştirilebilen özel 

plastikle kaplı olmalıdır. 

1-5. Kanat içi malzeme, 50 kg/m3 yoğunlukta CFC içermeyen poliüretan olup, 

üzerine çift taraflı paslanmaz levha veya compact laminat kaplanacaktır. 

1-6. Hijyenik panel yüzeyi özelliğinden dolayı, kapı paneli kesinlikle bir alüminyum 

veya paslanmaz çelik benzeri bir çerçeve içine oturtulmayacaktır. Panel 

üzerinde gözetleme penceresi bulunacaktır. Bu pencere etrafında Hijyenik 

panel yüzeyi özelliğinden dolayı almüminyum bir çerçeve olmayacaktır. 

1-7. Panel yekpare bir panel özelliği taşıyacaktır, panel yüzeyinde girinti çıkıntı 

olmayacaktır, etrafına alüminyum veya paslanmaz çelik benzeri bir çerçeve 

dönülmeyecektir. 

1-8. Kapı paneli kapanması esnasında, duvara tam olarak 4 noktadan özel 

contalar sayesinde basacak şekilde, zemine oturarak ve 3 noktadan (iki yan 

ve üstten) duvara preslenerek kapanacaktır. Açılma ve kapanması uyumlu bir 

hareket kabiliyetine sahip olacaktır. 

1-9. Kapı altlarında kesinlikle fırça kullanılmayacaktır. 

1-10. Kapı kapandığı esnada kesinlikle hermetik (sızdırmaz) özellikte olacak şekilde 

monte edilecektir. 

1-11. Kapı geçiş mesafesi içinde, sedye geçişine engel olacak şekilde, zeminde 

kesinlikle kılavuz olmayacaktır. Duvar üzerindeki alüminyum profiller ve 

mekanizma istenilen RAL… renginde elostatik toz boya ile boyanmış veya 

naturel eloksal kaplamalı olacaktır. 

1-12. Kapı estetik görünümlü olmalıdır. 

1-13. Kapı tekerlekleri ve ray üstünde kullanılacak olan sert plastik ürünleri anti-

statik olup hareket ettikçe üzerine toz çekmemelidir. Taşıyıcı tekerleklerin 

çalıştığı rayın üstü kapının sessiz çalışmasını sağlayan ve değiştirilebilen özel 

plastikle kaplı olmalıdır. 

1-14. Kapı kanadı üzerinde(giriş kısmı) özel paslanmaz antibakteriyel kapı kolu 

bulunmalıdır. 
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2- MEKANİZMA ÖZELLİKLERİ 

 

2-1. Mekanizma kutusu ve kapağı extrude alüminyum veya paslanmaz çelikten 

imal edilmiş olmalıdır. İsteğe göre RAL renginde elektrostatik toz boya ile 

boyanabilmelidir. Boyalı sacdan imal edilmiş olan kutu ve kapak olmamalıdır. 

Kapak menteşeli bir sisteme sahip olup kolay açılabilir ve herhangi bir arıza 

esnasında müdahale edilebilir olmalıdır. 

2-2. Mekanizma içerisinde, elektrik kesilmelerinde kapıyı açacak bir akü sistemi 

mutlaka bulunmalıdır. 

2-3. Mekanizma elektronik kontrol panosunda; Tam Açık-Tam Kapalı-Tek Yön-

Otomatik-Yarım Açılış modları olmalıdır. 

2-4. Herhangi bir aksilik halinde (kanadın sıkışması, önüne cisim konulması vs…) 

motor ve mikropresesörün zarar görmesini engelleyecek oto koruma sistemi 

olmalıdır. Mekanizma otomatik olarak açılma-kapanma mesafesini 

ayarlayabilmelidir. 

2-5. Elektrik kesilmesi halinde ve kanat engelle karşılaştığında ne yapması 

gerektiğini bilme özelliğine haiz olmalıdır. Elektrik kesilmesinde veya kapı 

manuel konuma getirildiğinde kapı kolayca açılıp kapanabilmelidir. 

2-6. Mekanizma en az 2x120 kg.’lık kanatlar ile çalışabilir olacaktır. Tek kanat için 

taşıma kapasitesi minimum 150 kg olacaktır. 

2-7. Açılış sürati/kapanış sürati/açık kalma süreleri kontrol panosundan 

ayarlanabilir olmalıdır. Hızlı açmayı ve kapanmayı sağlayabilmek için saniyede 

minimum 500mm hareket edecektir. (Tek kanat için) Kapı kapandıktan sonra 

motor 4 kg. kuvvet ile baskı uygulamalıdır. 

2-8. Mikprosesör kontrollü olmalıdır. İsteğe bağlı olarak eklenebilecek her türlü 

otomasyon sistemlerine uyumlu olmalıdır. Mikroprosesör, hata bildiren led 

sistemi ve dijital panele sahip olmalıdır. 

2-9. Başka bir kapı ile haberleşerek, diğeri kapanmadan, kapanmama veya 

açılmama (Air-Lock) fonksiyonu bulunmalıdır. 

2-10. Kanatların açık konumda radar alanı dışında orta nokta fotosel ile techiz 

edilerek orta alanda duran bir kişiye kanatların teması engellenmelidir. 

2-11. Mekanizma gerektiğinde FM alıcı, verici sistemiyle teçhiz edilerek kablosuz 

uzaktan kumanda imkanı verecektir. İstenmesi durumunda kapılar bilgisayara 

bağlanabilmeli, gruplara ayrılarak programlanabilmeli, merkezi bilgisayardan 

kapının konumu ve arıza durumu görülmelidir. 

2-12. Kapı, üzerinde 1 takım emniyet fotoseli ile birlikte teslim edilmiş olmalıdır. 


