
 

 

SCHMELZ – SKYLINE MANYETİK OTOMATİK KAYAR KAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ  

PROJE: Akaryakıt İstasyonları / Engelli WC2 

1.1 AÇIKLAMA 

0.1 Model 

 Tek Hareketli  Kanatlı Sistem 

                                            

0.2 Birim Fiyat Tarifi: 

Projede belirtilen mahallerde uygulanmak üzere; kapının teknik şartnamesine ve kapı listelerindeki özelliklere 

uygun olarak imal edilmesi, kapı modülünün terazisinde ve şahkülünde monte edilmesi, her türlü yükleme-

boşaltma yatay-düşey taşıma giderleri, her türlü işçilik ve alet edevat ekipman giderleri ile genel giderler dahil; TS 

EN, CE ve ISO belgeli, tamamı %100 Türk Malı üretim SHCMELZ - SKYLINE MANYETİK OTOMATİK KAYAR KAPI 

temini ve uygulaması yapılması birim fiyatıdır. 

 

0.3 Yüzey: 

Manyetik kayar kapı mekanizma alüminyum yüzeyi/rengi Naturel Eloksal ya da istenilen RAL renginde 

yapılabilmelidir. 

 

0.4 Ebat: 

Tek Kanatlı kayar kapı geçiş açıklığı   : 1100 mm 

Geçiş yüksekliği     : 2100 mm 

1.2 DETAYLI BİLGİLER 

0.1 Malzeme 

 Standart olarak 10 mm düz rodajlı şeffaf temperli cam kullanılmaktadır. 

 Cam kanatlar mekanizmaya paslanmaz çelik noktasal tutucular ile asılmaktadır. 

 Mekanizma 62 mm yüksekliğinde ve mekanik açıdan dayanıklı materyallerden oluşmaktadır. 

 Tavan, duvar veya duvar içine montaj imkanı sağlar. 

 Manyetik alan oluşturarak çalıştığı için sessizdir. 

 Soft Motion özelliği ile ayrıca güvenlik sensörüne ihtiyaç duyulmaz. 

 Çıkarılabilir parçalar sayesinde kolay onarım imkanı sağlar. 

 İçeriden ve dışarıdan radar ya da el fotoseli ile kullanılır. 



 

 

0.2 Teknik Özellikler 

    -  Standart Özellikler 

 Mekanizma      : SCHMELZ - SKYLINE 

 Mekanizma yüksekliği     : 62 mm 

 Mekanizma derinliği     : 55 mm 

 Mekanizma ağırlığı     : Ortalama 8,5 kg 

 Besleme gerilimi ve frekansı    : 220-230 V AC ± %10 50/60 Hz 

 Emniyet durumu      : 10 A 

 Enerji tüketimi 

                   Stand by konumunda     : 3,7 W 

                   Otomatik durumda     : maks.  60 W 

 Koruma sınıfı      : IP 20 

 Kullanım ısı aralığı     : 0-40 

 Maks. Kanat ağırlığı     : 80 kg 

 Mekanizma gürültü aralığı    : maks. 55 dB ( A ) 

 3 Konumlu Program Şalteri opsiyonel olarak kullanılabilir. 

2. Kapalı Konum  2. Otomatik Çalışma  3.Sürekli Açık 

 Kilitlenebilme özelliği opsiyoneldir. 

 İt & Çık fonksiyonu, Soft Motion Özelliği, Manuel & Otomatik kullanım. 

 Standart olarak “ Düşük Enerji Modu”nda çalışır. 

0.3 Garanti 

 Fabrikasyon hatalarına karşı 2 YIL ürün garantili; imalat, montaj  ve kullanıcı hatalarına karşı ise 1 YIL KASKOLUDUR. 

Kullanıcı hatası kötü niyetli kullanımı kapsamamaktadır. 

 10 YIL yedek parça garantisi bulunmaktadır. 

 İmalat ve montaj ekibi otomatik kapı sistemleri ile ilgili gerekli eğitimleri almışlardır ve kapı montaj sonrasında tamamen 

çalışır bir şekilde kullanıcıya ürün teslim edip kullanım ile ilgili bilgi verirler. 

0.4 Kalite 

 Ürün TS EN 16005 ve CE belgelerine sahip olmalıdır. Ürünün üretildiği firma ISO Belgesine sahip ve ISO standartlarında 

üretim yapmalıdır. 

 Aşağıdaki Avrupa Standartlarına uygun olmalıdır: 

EN 16005:2012, DIN 18650-1:2010, DIN 18650-2:2010,  

0.5 Uygulama 

 Aksesuar ve camlar yukarıda belirtilen uluslararası tüm standartlara uygun olarak birinci sınıf işçilikle imal ve monte 

edilecektir. 

 İmalat fabrika koşullarında yapılmalıdır, şantiye işlemleri minimuma indirilmelidir. 

 Geçici kabul öncesi son temizliğe kadar koruyucu bantlar ve etiketler yerlerinde kalmalıdır. 


