
YANA KAYAR OTOMATİK KAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ 

MEKANİK ÖZELLİKLER 

1) Otomatik kapının mekanizma kutusu, taşıyıcı şase ve ön kapak olmak üzere iki ayrı parçadan

oluşacak olup, paslanmayı önlemek için alüminyumdan üretilmiş olmalıdır.

2) İşverenin isteğine göre, istenilen RAL renginde elektostatik toz boya ile boyanabilmelidir.

3) Mekanizma taşıyıcı şase ve kapağı, birbirine özel geçme-birleşme sistemine sahip olup, kolayca

açılabilmeli, kolay servis ve bakım için, kapak çıkarılmaya gerek kalmadan kendinden açık

kalabilmelidir.

4) Hareketli kanatlar, özel plastikten imal edilmiş, toz tutmayan, ayarlanabilir, sık açılıp kapanmaya

uygun, üç tekerli taşıyıcı makaralarla taşınmalıdır. Her hareketli kanatta 2 adet taşıyıcı makara

olmalıdır. Çarpma sonucu hareketli kanatların raydan çıkmasını engelleyecek tekerlek sistemine

sahip olmalıdır. Tüm tekerlekler değiştirilebilir olmalıdır.

5) Makaraların yürüdüğü rayın altında, kapının sessiz çalışmasını sağlayan özel conta bulunmalıdır.

6) Opsiyonel olarak uygulanan Elektromekanik kilit sistemi, enerji olmayan acil durumlarda, yan

taraftaki kol yardımı ile manuel olarak açılabilmelidir.

7) Kapı kanatlarının profilleri paslanmayı önlemek üzere alüminyumdan imal edilmiş olup, çıtasız,

geçme, contalı sistemli olacaktır.

8) Kapı kanatlarında kullanılan cam, darbe aldığında dağılmamalı, insanlara ve çevreye zarar

vermemelidir.

9) Hareketli kanatların birleşme yüzeyinde hava ve toz girişini önlemek için, birbirine geçme birleşme

fitili bulunmalıdır. Hareketli kanatların altında, hava ve toz girişini engellemek üzere kanat altı

fırçası kullanılmalıdır.

OTOMASYON ÖZELLİKLERİ 

1) Otomatik kapı, kapalı konumda iken, hareket sinyali aldığında kendiliğinden açılacak, ve belirli bir

süre sonra kendiliğinden kapanacaktır.

2) Otomatik kapı mekanizması, her biri 140 kg ağırlığındaki 2 hareketli kanadı veya 200 kg

ağırlığındaki tek hareketli kanadı rahatlıkla taşıyabilecek nitelikte olmalıdır.

3) Kapı otomasyonu, TSE, TUV, CE, ISO 9001 gibi Uluslararası üretim standartlarına ve EN 16005, EN

61000 gibi Avrupa Güvenlik Normlarına uygun üretilmiş ve uygunluğu belgelendirilmiş olmalıdır.

4) Kapı otomasyonu, elektronik kontrol ünitesi, enkoderli motor, konum anahtarı ile hareketi ileten

dişli kayış ve bağlantı parçalarından oluşmalıdır.

5) Elektronik Kontrol Ünitesi, IP 20 koruma sınıfında olmalı, Dualcore teknolojisi ile çift mikro işlemci

ile çalışmalıdır. İşlemcinin biri, ayarlanabilir çalışma parametrelerini yönetmeli, diğeri yazılım

güvenliğini sağlamalıdır.

6) Elektronik Kontrol Ünitesi, kapı kanatlarının ağırlığına göre, Avrupa Güvenlik standartlarına uygun

olarak açılma ve kapanma hızını otomatik olarak tayin edebilmelidir. Değiştirilmesi istenen

ayarlar, direk olarak kart üzerinden dijital ekran ve düğmeler ile kontrol edilebilmelidir.

7) Konum Anahtarı üzerinden, Tam açık – Tam kapalı – Tek taraf radar – Kilitli – Kısmi Açılma – acil

durum butonu – batarya göstergesi gibi fonksiyonlar seçilebilmelidir. Ayrıca istendiği takdirde,

kapı mekanizma kapağı açılmadan, konum anahtarı üzerinden açılma hızı, kapanma hızı, açık

kalma süresi, kısmı açılma miktarı gibi çalışma ayarları  de değiştirilebilmelidir.



8) Elektronik Kontrol ünitesi kapı arızası ile ilgili dijital ekrandan hata kodu ile bilgi verme sistemine

sahip olmalıdır.

9) Kapı Motoru, DC tipte, periyodik bakım gerektirmeyen, sık açılıp kapanmaya uygun Alman Dunker

motor olmalıdır.

10) Kapı çalışma voltajı 230 Volt olmalı, enerji dalgalanmalarına karşı + , -  %10 toleranslı olmalıdır.

11) Kapı otomasyonu, opsiyonel olarak elektromekanik kilit ve batarya uygulanabilir olmalıdır.

Batarya ünitesi enerji olmadığında 100 kez açılıp-kapanabilmelidir.

12) Kapılarda standart olarak iç ve dış tarafta koruma sınıfı IP54 olan iki adet radar kullanılmalıdır.

Radarlar, üzerlerinde bulunan potansiyometrelerden  hassasiyet  ve algılama alanı

ayarlanabilmelidir. Radarlar elektronik aletlere ve kalp piline zarar vermeyecek nitelikte olmalıdır.

13) Hareketli kanatların kapanması sırasında, arada herhangi bir cisim bulunduğunda kapanmayı

engellemek için bir çift emniyet fotoseli gözü kullanılacaktır. EN16005 normları söz konusuysa,

emniyet fotoselli perde radar kullanılabilmelidir. Ayrıca, kanatlar kapanırken son anda araya giren

kişileri korumak için, kanatların engele çarpıp sıkışması halinde geri açılmasını sağlayan,

elektronik koruma sistemi olmalıdır.

14) Elektronik Kontrol Ünitesi, isteğe bağlı olarak bağlanabilecek her türlü otomasyon- kontrollü geçiş

sistemlerine uyumlu olmalıdır. El Yaklaşım Sensörü, buton, kartlı ve şifreli geçiş üniteleri, uzaktan

kumanda vs.. bağlanabilmelidir.

15) Yan yana bulunan aynı marka başka bir otomatik kapı ile haberleşebilme (Air-Lock) özelliği

olmalıdır.

16) Konum Seçim anahtarı istendiğinde kablosuz olarak da uygulanabilmelidir.

17) Konum Seçim anahtarı, istendiği takdirde, bir şifre kodu atanarak, yetkisiz kişilerin kullanımına

karşı kilitlenebilmelidir.

18) Kapı otomasyonuna istendiği takdirde, kablosuz Bluetooth bağlantısı ile akıllı telefonlardan,

tabletlerden veya bilgisayarlardan ulaşılabilmelidir.

19) Kapının en az 1.000.000 adet açılış ve kapanışı mekanizmayı imal eden firma tarafından test
edilmiş olmalı ve test sonuçları ile garanti edilmelidir. Kapı yüksek giriş – çıkış sirkülasyonuna
uygun olmalı, gün içerisinde sürekli ve ardı ardına açılıp kapanabilmelidir.




