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NORMTOR FULL VISION KAPILAR TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

1-Full Vision Kapı Genel Tanımı 

Showroom ve mağazalarda aydınlık bir ortam sağlayan, oto yıkama vb su kullanılan yerlerde alüminyum 

panel kullanmanın avantajları için tercih edilen büyük araç, ekipman ve yük giriş çıkışı yapabilmek için 

ihtiyaç duyulan kapılardır. 

 

Aluminyum doğrama panellerin iki kenarına monte edilmiş menteşe ve tekerlekler, tamburlara sarılan 

taşıyıcı çelik halatlar yardımıyla yan raylar üzerinde kayarak hareket eden, uygulanan yataklama sistemi 

ile yatay veya dikey ya da belli bir yüksekliğe kadar dikey sonra yatay pozisyonda kayarak açılan 

kapılardır.  

 

Standart en büyük ölçüleri 5000x6000mm dir. 

 

Kapının üst noktası ile tavan arasındaki mesafeyi (kiriş) Standart, Dikey ya da Yüksek yataklama tipleri 

uygulayarak en uygun şekilde kullanır ve geçiş noktasında yükseklik vb yer kaybını en aza indirir. 

 

2-Panel Özellikleri 

2-1. Paneller 40mm kalınlığındadır. 

2-2. Kullanılan aluminyum doğrama panellerin kesitleri ve birleşme noktaları sandviç paneller ile 

benzerdir ancak özel olarak üretildiği için standart bir yüksekliği yoktur kapıya yükseklik ve genişliğine 

uygun istenilen ölçüde olabilir.  

2-3. Çarpma ve kirlenmelere karşı full vision kapının en alt panelinin sandviç panel olması önerilir. 

 

2-4. Panel çerçevesini oluşturan alüminyum profiller, ISO 9001 kalite belgesine sahip firma üretimi 

olmalıdır. Et kalınlığı 1,3mm ve görünümü natural eloksallıdır , tüm RAL renkleri elektrostatik toz boya 

yöntemi ile opsiyonel olarak uygulanabilir. 

2-5. 100x40, 50x40, 55x40, 147x40 mm profiller kullanılmaktadır. 

2-6. Bu kapılarda kullanılan pencerelerde 3mm plexiglass cam kullanılmaktadır. Işık geçirgen bu cam 

levhalar tek cam (düz veya buzlu) veya akrilik malzemeden oluşmalıdır. 

2-7. Kapı boyutu 5 mt. den fazla ise veya kapıda servis kapısı uygulaması varsa panel birleşimlerinde, 

çarpmalara ve rüzgar yüküne karşı mukavemet arttırma amaçlı olarak panelleri güçlendirme profilleri, 

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

3-1. Raylar 2” genişlikte, 1,5mm et kalınlığı olan galvanize sacdan imal edilir.  

 

4-Menteşe ve Tekerlekler 

4-1. Taşıyıcı menteşeler galvanize sac kullanılarak imal edilir.  

4-2. Kapı kenarlarındaki bu tekerlekler taşıyıcı menteşeler vasıtasıyla panellere bağlanır, raylar içinde 

hareket eden tekerlekler gürültü önleyici polyamidten imal edilmiş  olmalıdır. 

 

5-Torsiyon Yay 

5-1. Torsiyon yay, yay kırılma emniyet sistemi (opsiyonel) ve bağlantı parçalarından oluşur. 

 

5-2. Kapı ağırlığını dengeleyici torsiyon yayları sayesinde kullanıcı kapıyı zorlanmadan açıp 

kapatabilmelidir. 

 

5-3. Kapının ağırlığını dengeleyici torsiyon yayları, DIN17223’e uygun olmalı, galvanizli veya siyah 

olmalı, 15 000 çevrim standart ömürlü, istenildiği takdirde 25 000, 50 000, 100 000 çevrim ömürlü yay 

kullanım alternatifleri olmalıdır. 

 

6-Halat 

6-1. Kapının sağlıklı çalışmasını sağlayan çelik halatlar, polyproplen çekirdek etrafında 6x19 = 114 adet 

tel sarımlı ve 200 kg/mm² gerilime dayanıklı olmalıdır. 

 

6-2. Halat kopma emniyet sistemi, standart olarak sunulmaktadır. 

 

7-Sızdırmazlık Ekipmanı  

7-1. Alüminyum üst sızdırmazlık conta ve panel destek profili ile Alüminyum alt sızdırmazlık conta profili 

kullanılmaktadır. 

 

7-2. Kapı panellerinin arasında sızdırmazlığı sağlayıcı özel birleşim kesiti ve paneller boyunca sünger 

conta olmalıdır. 

7-3. Kapı panelleri ile üst ve yan duvarlar arasında sızdırmazlığı sağlayıcı, -30º C ye kadar esnekliğini 

koruyan,  kauçuk dış sızdırmazlık contası bulunmalıdır. 

 

7-4. Kapı panelleri ile zemin arasında sızdırmazlığı sağlayıcı, kapının zemine tam olarak oturmasını 

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

 

7-5. 5010mm den geniş kapılarda ve servis kapısı uygulanan kapılarda omega panel destek sacı 

kullanılmalıdır. 

 

7-6. Kapının elle kontrolü için aksesuar olarak kapı kulpu vardır. 
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8-Motorlu Kullanım 

8-1. Kapının motorlu veya manuel kullanım imkanı olmalıdır. Motorlu kullanımda, elektrik kesilmesi 

durumunda kapı manuel olarak açılıp kapatılabilmelidir. 

 

8-2. Manuel kullanımlarda kapı ebatlarına bağlı olarak ceraskal (zincirli manuel açma kapama 

mekanizması) uygulaması yapılabilmelidir. 

 

8-3. Opsiyonel olarak, kapının altında bulunan lastik conta içerisinde, kapının aşağıya doğru hareketi 

sırasında bir engelle karşılaşması durumda, yumuşak bir dokunuş yapıp, yukarı doğru geri dönmesini 

sağlayan pnömatik güvenlik sistemi uygulaması yapılabilmelidir. 

 

8-4. Opsiyonel olarak sürgü kilit sistemi uygulanabilmelidir. Motorlu sistemlerde önerilmemektedir. 

 

8-5. Paneller için Karton Ambalaj uygulanmalıdır 

 

 

 


