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Otomatik Kepenk
Otomatik Kepenk sistemleri ihtiyaç
doğrultusunda Alüminyum ve Galvanizli kepenk
estetik ve güvenliği ön planda tutarak
müşterilerin tercihidir.

* Toza güneşe karşı koruma
* Hırsızlara karşı emniyetli ve güvenli

Farklı mimari detaylarla uyumlu olarak
kullanılan otomatik kepenkler motorlu veya uzaktan kumandalı olarak kullanılabilmekte ve
kullanıcılarına büyük kolaylık sağlamaktadır.
Kepenkler, mini pencereli modelleri ile güvenlik
görevini yaparken vitrininiz de rahatlıkla izlenebilmektedir.

* Uzaktan kumanda ve buton sistemi
* Göze hitap eden estetik görünüm
* Elektrik kesilmelerinde manuel
kullanım özelliği
* Opsiyonel zaman ayarlı sistem
* Maksimum 15×9 metre ebatlarında
tek parça uygulana bilir.
* Güçlü ve güvenli motorlar

HıZLı PVC
Kapılar
GEBZE KEPENK
EN DOĞRU SEÇIM
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KATLANIR TİP
Tesisinizin iç veya dış mekanlarında, zorlu ve değişken hava
şartlarında çalışması, yoğun trafikte yüzlerce kez açılıp
kapanması, zaman israfının azaltılması, hava akımlarının
asgariye indirilmesi, görüntü ve gürültü kirliliğinin minimum
seviyeye indirilmesi için kullanılan ve çevreye uyumlu olan
yüksek hızlı katlanır kapılardır.
Üstün tasarımlarıyla giriş-çıkış trafiğinin yoğun olduğu her
yapıda kullanılabilen kapılardır. Hızlı geçiş gerektiren
ortamlarda zaman ve enerji kaybını önleyen, çalışma
güvenliğini gaz, gıda, toz, isimlendirilmiş alanın korunmasını
sağlayan fonksiyonel kapı çözümleridir. Sistemlerimiz iç mekan
ve dış mekan montajlan için farklı modellere sahip olup ana
gövde değişik renklerde Polyester perdeden oluşmaktadır. Kapı
montaj sahasının aydınlatması amacıyla kapı perde gövdesine
yapılan PVC pencere uygulamalarımız mevcuttur.
SARMAL TİP
Yüksek Hızlı Sarmal Kapı Sistemleri kendine özgü taşıyıcı ray
sistemi ve kanal contalarının içerisindeki çift yönlü kıl fırçaları
hem sızdırmazlığı sağlar, hem de kullanım ömrünü uzatır.
Yüksek çalışma performansı ve estetik görünümü ile endüstriyel
tesislerde vazgeçilmez hale gelmiştir.

Seksiyonel Kapı Genel Özellikler
Yoğun poliüretan izolasyonlu kapı panellerinden
oluşan seksiyonel kapı, yapının duvar, tavan ve
diğer özelliklerine göre dizayn edilir. Tavana
doğru hareket ederek çalışır ve kullanıcıya
maksimum düzeyde kullanım alanı bırakır.
Sandaviç panelleri yüksek yalıtım değerine sahip
sağlam, dayanıklı ve güvenilirdir.
7500 mm genişlik ve 5500 mm yüksekliğe kadar
kapı çözümleri

ısı izolasyonlu akrilik pencere uygulaması
Sıcak daldırma galvanizliçelik arası (0.50 mm)
poliüretan izolasyonlu sandaviç paneller.
Paneller arası ve kapı alt, üst ve yan
bölümlerinde esnek PVC fitiller ile sızdırmazlığın
sağlanması
Çarpma ve rüzgara karşı kapının dayanıklılığını
arttıran güçlendirici çelik takviyeli levhalar
El ile kolaylıkla açılabilme imkanı
Personel kapısı uygulayabilme imkanı

BARIYER SISTEMLERI
Bariyer özellikleri,
bariyer tip ve çeşitlerine göre değişkenlik gösterebilir.
Genel özellikleri şöyledir:
Uzun ömürlü motorun açılma ve kapanma süresi sadece 6
saniyedir.
Elektrik kesilmelerinde manuel kullanım imkanı.
Tam kapanma özelliği.
Gece için uyarıcı ışık sistemi.
Üst kısımda yer alan Ledler ile kolay görünme özelliği.
Bariyerlerimiz otopark alanlarının araç giriş ve çıkışını kontrol
altına alabilmek amacıyla tasarlanmıştır. Gelişmiş kontrol
elektroniği sayesinde uzaktan kumanda, buton kontrolü, kart
okuyucu elektronikleri ( Manyetik, Proximity, Mifare, KGS, OGS )
ve her türlü Access geçiş kontrol sistemi ile kontrol
edilebilmektedir.
Güvenliğin her şeyden önemli olduğu bilinciyle emniyet fotoseli ve
manyetik loop dedektörü bağlantısı mümkün olmaktadır.

Estetik İnce Tasarım
11.5 cm şase ile kolay montaj özelliği birleşince hem
kullanıcılara hem satıcılara avantaj sağlar. Fotoselli kapı giriş
çıkışın yoğun olduğu yerlerde sessiz ve yüksek performansıyla
kullanıcıya kolaylık ve konfor sağlar.
Akıllı kapı
Micro procesör kontrol ünitesi ile; kendi kendine öğrenebilme
özelliği vardır.
Akıllı kapılar ayarları sayesinde istenildiğinde sadece dış
girişleri yada içerden çıkışları kapatabilmektedir.
Ayrıca Soğuk havalarda yarım açılarak içerideki sıcak havanın
dışarı çıkmasını engeller
Sınırsız renk seçeneği
Fotoselli kapılar dış cephenizin dekorasyonuna göre
dilediğiniz renklerde üretilmektedir.
Sınırsız renk seçeneği kalite ile birleşince mekanlarınıza ayrı
bir güzellik katar.
Farklı koşullarda testleri yapıldı
Hür fotoselli kapıların elektronik aksamı her türlü hava
şartlarına uygun olarak imal edilmiştir.
Kalitesi ve çalışma performansı çeşitli kurumlar tarafından
testlerden geçirilerek belgelendirilmiştir.
Güvenli çalışma
Hür fotoselli kapıların kanatları kapanırken tüm sıkışmaları
algılayabilir. Ayrıca emniyet fotoseli sayesinde arada bulunan
hareketli cisimleri algılayıp tekrar açılış konumuna geçer.
Hayatınızı kolaylaştırır
Hür fotoselli kapılar tamamen otomatik temassız olarak açılıp
kapanırken, hayatımızı kolay ve rahat hale getirir.
Son derece güvenilir otomatik kapıların emniyetli olması size
güven duygusu verir.
Her Yerde Her Zaman

Brian Frost, Customer.

Sürgülü kapı motorları olarak da bilinen yana kayar kapı
motorları birçok iş yeri, bina ve özel konut güvenliği
için son derece önemlidir. Kullanımı son yıllarda
oldukça çok artış gösteren sürgülü kapı motorları birçok
kişi için son derece vazgeçilmez olmaya başlamıştır.
Uygulandığı alana ferforje uygulaması ile son derece
uyum gösteren sürgülü kapı motorları ayrıca eğim
bozukluğu, kötü hava koşulları ve ray sorunları vb. gibi
kötü koşullardan etkilenmeden işlevini oldukça iyi bir
şekilde yerine getirmektedir. Her türlü koşulda son
derece iyi çalışabilen sürgülü kapı motorları bünyesinde
birçok özellik de barındırmaktadır. Bu özellikleri
sayesinde daha işlevsel bir hale bürünen sürgülü kapı
motorları aynı zamanda öne çıkan bazı özellikleriyle de
performansını artırmaktadır.
Yana Kayar Kapı Motorlarının kullanıldığı alanlar:
Firmaların birçoğu tarafından tercih edilip satışa
sunulan sürgülü kapı motorları, zengin ürün
yelpazesiyle hizmet etmekte olan’’ Gebze Kepenk’’
tarafından da satışa sunulmuş olup pek çok müşteri
tarafından tercih edilmektedir.
Otomatik zaman ayarı ile istenildiği durumlarda belli
bir zaman ayarlanabilir ve bu zaman sonunda otomatik
olarak kendi kendine kapanır.
-Otomatik zaman ayarı istenilen durumlarda iptal
edilebilir.
-Aşırı çalışmadan kaynaklanabilecek olumsuz sonuçlara
karşı motor, termal koruma sistemi ile donatılmıştır.
– Herhangi bir nedenle elektrik kesilmesinin oluştuğu
durumlarda ise manuel konuma getirilerek elle kontrol
edilir.
-Büyük dişli özelliği ile kapı hızları bulunduğu
durumdan iki katı hızlı çalışabilen duruma getirilebilir.
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