
TELESKOPİK HANGAR KAPISI TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
1. TELESKOPİK HANGAR KAPISI KARKAS AKSAMI:
Teleskopik Hangar Kapısı Karkas Aksamı;galvanizli çelik profillerden imal edilmekte ve boyanmaktadır.

Modüler yapıda imal edilmekte, bu sebeple şantiye bölgesine nakledilmesinde ve yerine

uygulanmasında kolaylık sağlamaktadır.Teleskopik yapıya uygun çalışabilmekte , EPDM Conta sistemi

ile hava sızdırmazlığı sağlamaktadır.Kapı kanatları, 1KN/m2 Rüzgar Mukavemet hesabına uygun

olacak şekilde tasarlanmakta, projelendirilmekte ve statik hesabıyla birlikte onaya sunulmaktadır.

Onay sonrası kapı imalatı başlamaktadır.

2. TELESKOPİK HANGAR KAPISI ÜST RAY MEKANİZMASI:
Teleskopik Hangar Kapısı Üst Ray Sistemi, galvanizli çelik profillerden imal edilmektedir.Teleskopik

hareketi sağlayıcı, projesi doğrultusunda yönlendirici kanal sistemine sahip olmaktadır.Her bir kapı

kanadında en az 2 takım üst tekerlek grubu kullanılmaktadır.Tekerlek grubu , çarpma ve diğer basınç

etkileri sonucu kapı kanatlarının raydan çıkmasını engelleyici yapıda olmaktadır.Tekerlek Sistemi

modüler yapıda olup kolay değiştirilebilir özellikte ve korozyona karşı yüksek dirençli olmaktadır.

3. TELESKOPİK HANGAR KAPISI ALT RAY MEKANİZMASI:
Teleskopik Hangar Kapısı için, korozyona karşı dirençli Ray Çeliğinden imal edilmektedir.Teleskopik

hareketi sağlayıcı, projesi doğrultusunda taşıyıcı ve yönlendirici kanal sistemine sahip olmaktadır.Ray Kanalları,

kapı kanatlarının çarpma ve diğer basınç etkilerinden dolayı raydan çıkmasını engelleyici özelliğe v

 mukavemete sahip olmaktadır.Raylar zeminde taşkınlık yapmamakta ve üzerinden geçen araçlar için

sarsıntıyaratmamaktadır. Kanal içerisinde Su Tahliye Gideri oluşturulmakta, kanal temizliği uygulanabilir

özelliktedir. Her bir kapı kanadında en az 2 takım alt tekerlek grubu kullanılmaktadır. Her bir takımda 1 adet alt

tekerlek olmaktadır. Tekerlek sistemi modüler yapıda olup kolay değiştirilebilir özelliktedir.

4. TELESKOPİK HANGAR KAPISI KAPLAMA PANELLERİ:
Teleskopik Hangar Kapısı Kaplama Panelleri, 40mm ve 50mm kalınlığında yüksek yoğunluklu poliüretan

köpük ile doldurulmuş 2 adet galvanize çelik levhadan oluşmaktadır. Modüler yapıya sahip ve kolay

uygulanabilir – değiştirilebilir özelliktedir. Panel dolgu maddeleri Ekolojik Standartlara uygun olup,CFC

içermemektedir. Panellerin birleşim yüzeylerinde gizli izolasyon contaları bulunmakta ve hava sızdırmazlığı

sağlamaktadır.
5.TELESKOPİK HANGAR KAPISI PERSONEL KAPISI:
Teleskopik Hangar Kapısı kanatları üzerinde, projesi doğrultusunda uygun ölçülerde personel kapısı

olabilmektedir.
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6. TELESKOPİK HANGAR KAPISI AYDINLATMA PENCERELERİ:
Teleskopik Hangar Kapısı üzerinde, projesi doğrultusunda uygun ölçülerde aydınlatma pencereleri

olabilmektedir.Pencereler  ısı yalıtımlı Akrilik İzolasyonlu Cam olarak imal edilmektedir.

7. TELESKOPİK HANGAR KAPISI MOTOR SİSTEMİ:
Teleskobik Sistemde imal edilecek kapının kanatlarını harekete geçirecek ve açıldığında son noktada

durduracak olan Motor Sistemi Limit Korumalı ve Çalışma Zaman Korumalı olmaktadır. Verilecek bir puls'ta

kapının tamamının açılabilmesi özelliğine sahip olabileceği gibi, istenildiğinde açma – kapama butonu basılı

tutulduğunda hareket edebilecek özelliğe de sahip olmaktadır. Motor Sistemi 380V,50Hz ile çalışmaktadır.

Kapının Hızı;12Mt./Dk.-15Mt./Dk. olmaktadır. Elektrik taşıması TrolleyBusbar sistemi ile olmaktadır. Kapı

Motor ile harekete geçtiğinde kapı üzerinde bulunan ışıklı ve sesli ikaz cihazları etkin hale geçmekte, Kapı hareketi bitinceye kadar bu

etkinlik devam etmelidir. Motor  üzerindeManuele Alma Sistemi bulunmakta, elektrik kesintilerinde veya ihtiyaç duyulduğunda kapı el

ile itilerek açılmaktadır. Sistemde Emniyet Fotoseli Güvenlik Seti bulunmakta, kapının kapanması anında kanatlar  arasında  bir cisim

bulunduğunda  kapanma hareketi sona ermektedir.
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