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Niçin Seksiyonel Kapı ?

• Montajı Kolaydır,

• Isı ve Ses Yalıtımı yüksektir,

• Gürültüsüz çalışır,

• Az bir güç sarfederek açılır ve kapanır,

• Kapının açılması yer kaybı sağlamaz,

• Binanı yapısına uygun  çalışma olanağı sağlar,

• Kapının  net açılımı tamamen kullanılır,

• Aksam ve parçaları  kolay değişir,

• Pencere sistemleri açılarak çalışma ortamı aydınlatılır,

• Panel kapıya ,servis kapısı takılarak personel giriş çıkışı  

sağlanır.
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Seksyonel Kapıların Teknik açıklamaları

Seksyonel Kapılar üç bölümde incelenmektedir.

A. Poliüretan Dolgulu Panel Kapı

B. Tahrik Sistemi

C. Yataklama sistemi
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A . Poliüretan Dolgulu Panel Kapı
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A . 1 Poliüretan Dolgulu Panel

Kapı panelleri densitesi yüsek (sert) poliüretan köpük ile doldurlmuş, sıcak  
daldırma galvanizli şaç ile çift taraflı (sandwich) panelden oluşmaktadır. Bu  
paneller ISO 3582 normuna göre üretilmektedir. Bu paneller hızlı yanıcı özeliğine  
sahip değillerdir, Doğal çevreye zarar vermeyen özelliğe ve “CFC free” ye  
uygundur. Yüksek derecede termal isolasyon ve ses isolasyonuna sahiptir.
Panel kalınlığı 40 mm ve yüksekliği 500 mm ile 610 mm dir.

Fiziksel Teknik Özellikler

Poliüretan Yoğunluk (densite) d = 40
kg

m3
(ISO 845)

Isı yalıtkanlığı k = 0,45
kcal

m2h0C

Rüzgar direnci 1400 Pa
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Yangına Dayanımı Ateşe Dayanıklılık Sınıfı  
Β2(DIN 4102)

Ses Yalıtım Değeri Rw =26 db

Panel ağırlığı 12 m 2

k g

Paneller dış ortam koşullarına uygun olup, iklimsel koşullardan etkilenmemektedir.

Kaplamalı Yüzeyin Teknik Özellikleri :

Dış yüzeyin boya kalınlığı 25 ± 3 µm

İç yüzeyin Boya Kalınlığı ± 5µm

Panellerin Oluşum Katmanları :

Mono Wall ( Industrial Non Finger Protection ) Paneller
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500 mm panel

610 mm panel

Parmak Sıkıştırma Emniyetli  (Residential - - (Finger Protection)

Parmak Sıkıstırmayan Panel Tasarımı :

Panelerin şekileri katlanma sırasında parmak girmeyeck şekilde  
Tasarlanmıştır ( Finger Protection). Menteşelerin tasarımıda aynı olup parmak  
sıkıştırmalarını imkansızlaştırmıştır.

( Panellerin Belge ve Sertifikaları  sf : 26..29 )
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A . 2 . Panellerin Yan Tıpaları

Yan tıpalar iki ayrı ebat panelle göre mevcuttur , 500 mm ve 610 mm dir.
Bu tıpaların amacı panellerin açık kalan kenarlarını korumaktır. Bu tıpalar aynı  
zamanda menteşelerin bağlantısı için sağlam bir zemin
oluşturmaktadır .

A.3 . Yan Menteşeler



9

Yan menteşeler 2.5 mm galvaniz çelik malzemeden imal edilmiştir , bu menteşeler  
parmak koruma sistemine uygun olup, 11 mm makaralara uygun olarak  
tasarlanmıştır. Bu makaraların amacı kusursuz bir yataklama ve sesiz çalışmayı  
sağlamaktır. V harfi şekline benzer olan bu tasarım kapı sisteminin gücünü  
artırmaktadır.

A . 4 . Orta Menteşeler
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Orta menteşeler 2.5 mm galvaniz çelik malzemeden imal edilmiştir, bu menteşeler  
parmak koruma sistemine uygundur, panellerin bağlantısını sağlayarak panel  
kapının yükünü eşit ağırlıklardaki dağılımını sağlar.

A . 5 . Halat Kopma Emiyet Mekanizması

Seksyonel kapı sitemleri standartında halat kopma emniyet mekanizması mevcuttur.  
Bu mekanizma taşıyıcı halatların kopması veya gevşemesi durumuda panel kapının  
yataklama sistemini kilitleyerek kapının düşmesini engeller. Mekanik kilitlemeye  
paralel olarak mekanizmanın içinde bulunan micro switch devreye girerek motoru  
devre dışı bırakır.

Halat KOPMA Emniyet Mekanizması TUV Belgesi Sf: 30

A.6. Alt ve Üst kapatma Profileri
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Alt ve Üst kapama profileri 40 mm paneller uygun olup üzerine geçirilen lastiklerle  
tam bir kapatma ile izolasyonu sağlar.

A.7. Makara Sistemi

Poliyamid esaslı olan bu makaralar 11 mm çapında olup makaralar  
rulman yataklıdır. Sesiz ve uzun ömürlü bir çalışmayı sağlar.

Makaraların Teknik Özelikleri :

Makara mili uzunluğu : 95 mm

Toplam makara uzunluğu : 120 mm

Taşıma kapasitesi : 35 kg

A.8. Üst Panel Taşıyıcı Makara Mekanizması

Üst panel taşıma mekanizması 2.5 mm galvaniz çelik malzemeden imal edilmiştir,  
bu sistem 11 mm makaralara uygun olarak tasarlanmış olup üst panelin üst  
yataklama rayına geçmesini sağlar.
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A.9. Pencereler

Müşteri istekleri doğrultusunda alanın aydınlanması için istenilen miktarda ve  
yükseklikte, Akrilik esaslı şeffaf pencere montajı yapılmaktadır.
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A . 10 . Servis kapıları

Özelikle personel girişlerinin yoğun olduğu işletmelerde kullanılan pratik
bir yöntemdir, tüm kapının açılmasına gerek duyulmamaktadır. Servis kapısı
emniyet açısından dolayı dışarıya açılır, servis kapıları açıldıktan sonra otomatik
olarak kapanır. Servis kapıları açık kaldığı taktirde elektronik kontrol mekanizması
ile panel kapanın elektriksel kontrolu sağlanarak kapının hareketi durdurulur ve kapı
hareket etmez.
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A.11. Rüzgar Destek Profili «Ω»

Rüzgar destek profileri 1 mm galvanize çelik malzemeden imal edilmiştir.  
Panelerin rüzgar karşısında direncini artırır. Panelerin katlama kısmına orta  
menteşeler ile birlikte monte edilir.
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B. Tahrik Sitemi

B .1 .  Şaft Milli

Tüp Şaft milli galvanize çelikten imal edilmiş olup et kalınlığı 3mm dir.  
Mil kesiti  1 İnch tir. Şaft sistemi metal kama ile Tambura sabitlenir.
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Masif Şaft milli galvanize çelikten dolu malzemeden imal edilmiştir.  
Şaft kesiti 1 İnch tir. Şaft sistemi metal kama ile Tambura sabitlenir.

B 2 . Tambur sistemi

Tambur sistemi seçilen yataklama sistemine göre farklıdır. Saf aluminyum olan
tambur sistemi panel kapı ebatı ve ağırlığına göre değişik hesaplamalar sonunda
seçilir.
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B 3 . Şaft Sistemi Bağlantı Parçası

Yüksek kalitede çelikten imal edilmiş olup 2,5 mm et kalınlığına sahiptir.  
Yataklarına takılan rulman sayesinde şaftın düzgün hareket etmesini sağlamaktadır.

B. 4 . Yay kopma emniyet mekanizması

Yay emniyet sistemi yayın gevşemesi veya kopması durumunda şaft sistemini  
kilitleyerek  panel kapının düşmesini engeller.

( Yay Kopma Emniyet Mekanizması na ait TUV belgesi  sf : 31 )

B. 5 . Yay Sistemi
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Yay sisteminin amacı kapının eşit ağırlıklarda dengelenerek, küçük bir kuvvet ile  
aşağı ve yukarıya hareketini sağlar, Yayaların içindeki mil galvaniz malzemeden  
imal edilmektedir. Yaylar “ Shot peening“ siteminden geçirilerek metal  
partiküllerden ayıklanır. Bu sistem sayesinde yayaların uzun ömürlü olması sağlanır  
(%40). Bu prosesten geçirilen yaylar daha sonra toz boya ile kaplanır, bu sayede  
yaylarda oluşabilecek korozyon ve paslanma engellenir. Yaylar kapı ağırlığına göre  
ayarlanır.

B . 6 . Çelik Halat

Air Craft modeli olup galvanize çelik tellerin 6x19 kez sarımından elde  
edilmektedir . Genelde 3mm ile 6 mm kesitinde kullanılmaktadır, bu kesitler  
kapının büyüklüğüne ve ağırlığına göre kullanılır.

Tel Kesiti Kapı Ağırlığı
3mm 163 kg
4mm 321 kg
5mm 490 kg
6mm 723 kg

Telle  yataklama sisteminin içinden geçirilerek olası kazalar önlenir.

( Çelik halatın F. Force sertifikası  sf : 32 )
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C. Yataklama sistemi
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SEKSİYONEL KAPI ÜRETİMİNDE KULLANILAN TÜM MALZEMELER VE  
KAPININ  ÜRETİMİ  FLEXİ FORCE BELGELİDİR
Sayfa : 33

C.1. Dikey Profil

Dikey Profil Galvaniz malzemeden imal edilmiştir, 11mm makara sisteminin  
yatağını oluşturmaktadır. Dikey profile el veya parmak girmeyecek şekilde  
tasarlanmıştır. Profilin yan kısmına lastik geçirilerek kapının tam kapanmasın  
sağlamaktadır.

C.2. Yatay Profiller

Yatay Profiller galvaniz malzemeden üretilmiştir. Üst ve alt yatak profiller birbirine  
bağlı  olup kavisli profil ile birbirine bağlıdır.



21

C.3.  Arka bağlantı  profili  «C» profil

Galvaniz malzemeden imal edilmiş olup ,sağ üst ve sol üst yatay profillerinin ara  
bağlantısını sağlar.
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Seksyonel Kapının Yataklama Şekilleri

Seçilecek olan yataklama sistemi binanın yapısı ile bire bir ilişkilidir.
Binanın kapı üst kirişi genelikle yataklama sisteminde önemli bir faktördür. Kapı  
kirişinin yüksekliğinin yeterli olmadığı durumlarda şaft sistemi arkaya monte  
edilerek gerekli montaj sahası sağlanır.

Standart Yataklama Sistemi  (Normal Lift ) (NL)

Standart yataklama sistemi ( NL ) en çok uygulanan sistemlerden biridir. Genelikle  
garaj kapılarında uygulanır. Bu uygulamada kapı açılırken doğrudan kavise  
sürülülür.

Endütriyel Kapılarda Kapı üst Kirişi 100 mm ile  420 mm değişir.
Garaj Kapılarında Kapı Üst Kirişi 100mm  ile  350 mm değişir.

Bu ölçüler kapının boyutu ve şaft  sisteminin konumuna göre hesaplanır.
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Yüksek Yataklama Sistemi (High Lift) (HL)

Yüksek yataklama sisteminde kapı açılırken önce yukarı hareket sonra kavisli  
yatağa sürülmüş olur. Bu sistem genelde yatay yataklamanın kısa istenmesi  
durumunda kullanılır.
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Endütriyel Kapılarda Kapı üst Kirişi min.  100 mm dir.

Bu ölçüler kapının boyutu ve şaft  sisteminin konumuna göre hesaplanır.
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Standart Yataklama Tavan Eğimli ( NL following the roof) (NLFR)

Bu sistem genelikle çatının eğimine uygun kapı açılımları için kullanılır.  
İşletmede bulunan vinç ve bunun gibi aletlere kapının engel olmaması  
için uygulanmaktadır.

Endütriyel Kapılarda Kapı üst Kirişi min.  100 mm dir.
Bu ölçüler kapının boyutu ve şaft  sisteminin konumuna göre hesaplanır.
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Dikey Yatlama Sistemi (Vertical Lift ) (VL)

Dikey yataklama sistemi genelde yüksek binalarda kullanılmaktadır, bu sistemde  
yatay yataklama sistemi kullanılmamaktadır.

Endütriyel Kapılarda Kapı üst Kirişi min.  200 mm dir.
Bu ölçüler kapının boyutu ve şaft  sisteminin konumuna göre hesaplanır.
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Seksyonel Kapıların Ölçümlendirilmesi  
İçin Teknik Çizimler

kapıların doğru siparişi için gerekli olan ölçümlerSeksyonel Kapıların  
aşağıdadır.

A = Net Kapı Açıklığı
C = Yan Duvar Genisliği

B = Net Kapı Yüksekliği  
D = Üst KirişGenişliği
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Belge Ve Sertifikalar
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