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NORMTOR SARMAL TİP HIZLI PVC KAPILAR TEKNİK ŞARTNAME 

 
1-Sarmal Tip Hızlı PVC Kapılar Genel Tanımı  

Hızlı PVC kapılar, yüksek açılma-kapanma hızı ile forklift gibi taşıma araçlarının giriş çıkışına imkan sağladığı gibi 
mekanlar arasında koku, ısı, toz ve rüzgar gibi etkenlerden yalıtımı sağlar. 

Kapı, değişik genişlikteki brandaların kapı yüksekliğine göre belirlenen, alüminyum profillerle birleştirilmesinden 
oluşturulmuştur. 

Kapı üzerine uygulanabilen şeffaf pencere ile kapının her iki tarafı arasındaki görüşü mümkün kılarak, giriş-çıkış 
güvenliğini sağlar. 

Özel tasarım olarak imal edilen alüminyum yan raylar, estetik görüntü sağlamasının yanı sıra bakım onarım 
kolaylığı sağlamaktadır.  

Normtor Hızlı PVC Kapıları, TUV NORD CERT kalite belgesine sahiptir. 

 

2- Kapı Mekanik Kısmın Özellikleri 

2-1 Yan dikmeler 80*80 mm ekstrude RAL 9006 renkli, alüminyumdan imal edilmiştir. 

2-2 Kapı 125 mm çapında özel kesitli alüminyum boru üzerine sarılmıştır. 

2-3 Kapılar opsiyonel olarak, alt etekten ilk birleştirme profiline kadar olan bölümünün bir çarpma anında, 
yan dikmelerden dışarı çıkıp, kapıya zarar vermeden tam açılınca tekrar yan dikmelere giren “BREAK 
OUT” sistemi ile teçhiz edilebilecektir. 

2-4 Kapıların altında RAL 9006 renginde alüminyum alt etek profili bulunmaktadır. 

2-5 İstenilen emniyet sistemine göre alt etek profiline EPDM conta veya kırmızı (RAL 3002) branda alt parça 
bulunmaktadır. 

 

3- Branda Özellikleri 

3-1 900 gr/m2 Panama dokulu ithal PVC brandadan imal edilmiştir. 

3-2 Talep edildiği taktirde, görünürlüğü sağlamak için şeffaf pencere uygulaması yapılabilir. 

 

4- Otomasyon Özellikleri 

4-1 Sarmal tip hızlı PVC kapılarda kullanılan motorlar Yerli Menşeli motorlardır. 

4-2 380V threefaze veya 230V monofaze ile çalışırlar. 

4-3 Motor gücü kapı ölçülerine göre tercih edilir. 

4-4 Talep edilen kapı hızına göre invertörlü ve invertörsüz seçenekleri vardır. 

4-5 İnvertörlü seçeneği ile kapı hızı 1,5m/sn. ye çıkabilir. 

4-6 İnvertörsüz seçeneğinde ise 0,65 – 0,70 m/sn. dir 

4-7 Emniyet sistemi olarak; boy fotosel, optik infrared göz veya emniyet fotoseli seçilebilir. 


