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ÇOK NOKTALI
KİLİTLER

810 Serisi
- 3 noktalı standart kilit dili
- Kol ve kilit askı mesafesi 85mm
- 20mm kilit dili, 8mm kol yuvası
- Sağ ve sol kapılar için aynı model
Gövde genişliği D (mm)
25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60
Ayna genişliği (mm)
24
Ayna kaplaması
Paslanmaz çelik,
Siyah boyalı

820 Serisi
- Elektromekanik Multipoint Kilit
- Otomatik kilitleme, 3 noktalı kilit
ve dönen kanca kilitler, 12V D.C.
- Kol ve kilit askı mesafesi 92mm
- Sağ ve sol kapılar için farklı model
- Kilit ve kol dili, anahtar veya motor ile geri
çekilir.
- 27mm kesilmeye ve delinmeye
karşı dirençli çelik kanca kilitler
Gövde genişliği D (mm)
35, 40
Ayna genişliği (mm)
24
Ayna kaplaması
Paslanmaz çelik

830 Serisi
- Otomatik kilitleme, 3 noktalı kilit ve
dönen kanca kilitler
- Kol ve kilit askı mesafesi 92mm
-Sağ ve sol kapılar için farklı model
- Kilit ve kol dili, anahtar veya kapı
kolu ile geri çekilir.
- 27mm kesilmeye ve delinmeye karşı
dirençli çelik kanca kilitler
Gövde genişliği D (mm)
35, 40
Ayna genişliği (mm)
24
Ayna kaplaması
Paslanmaz çelik
840 Serisi
- 3 noktalı kilit, dönen kesilmeye ve
delinmeye karşı dirençli çelik kilit dili
- Kol ve kilit askı mesafesi 92mm
27mm kilit dili genişliği
- Kilit ve kol dili, anahtar veya
kapı kolu ile geri çekilir.
- 8mm kol yuvası
- Sağ ve sol kapılar için aynı model
Gövde genişliği D (mm)
25, 30, 35, 40, 45, 50, 55,
60, 65
Ayna genişliği (mm)
24
Ayna kaplaması
Paslanmaz çelik

maksimum güvenlik,
yalın ve estetik

ALÜMİNYUM ÇERÇEVELİ CAM KAPI
GÜVENLİ GEÇİŞ
Uygulama Alanı
Banka Girişi
Ofis Ana Girişi
Mağaza Girişi

İkincil
Kilit Kasası

Kapı Kapatıcı

Kanat Genişliği
≤1200 mm
Menteşe

Kanat Ağırlığı
120 kg (maks.)
Basma Kol

Ana
Kilit Kasası

Kilit

EN Standartları
Kilit: EN 15685
(200.000 defa açma
kapama testi yapılmıştır.)
Kapı Kapatıcı: EN 1154
(500.000 defa açma
kapama testi yapılmıştır.)

İkincil
Kilit Kasası

No

Ürün Görseli

Ürün Kodu

Temel Özellikler

Kaplama Birim Miktar

1

LM
Menteşe

dormakaba LM Alüminyum Menteşe, 2 parçalı 36 mm
pivot noktası mesafesi, sağ-sol uyumlu, maks. 120 kg
ve ≤1200 mm genişliğindeki kapılar için, gizli vida
bağlantıları, kolay montaj.

Alüminyum

Adet

3

2

TG 9377
Çekme Kol

dormakaba TG 9377 çekme kol, Paslanmaz çelik
malzeme, Uzunluk: 300 - 2100 mm, Ø: 32 mm, GZ 334
(35-100 mm-ahşap/alüminyum kapılar için) 20 mm
derinliğinde tek taraflı bağlantı elemanları ile birlikte.

Paslanmaz
Çelik

Set

1

3

PURE
8906/6621/6679
PZ Basma Kol

dormakaba Pure Serisi Basma Kol, oval rozetli çift taraflı
dizayn, EN 1906 (Kullanım Kategorisi: Sınıf 3, Korozyon
Dayanıklılığı Sınıf 4) ve EN 1634-1 normlarına uygunluk,
8 mm maça (spindle), aynı uzunluktaki vida ile 38-55 mm
aralığında kapı kalınlığına uygunluk, yüksek güvenlikli
kontra vida yatağı, kolun sarkmasını önleyen yay düzeneği.

Paslanmaz
Çelik

Set

1

830
Çok Noktalı
Kilit

dormakaba 830 Serisi çok noktalı kilit, otomatik
mandallı kilitleme, 3 kilit dili ve kancalı sürgü, merkez kilit
maça ve barel aks aralığı 92 mm, EN 15685 normuna
uygun, 1000 kg ve üzeri yanal itme kuvvetine ve 600 kg
ve üzeri bir ön yüke karşı dirençli, 240 saatten fazla tuz
maruziyeti altında kanıtlanmış korozyon dayanımı, 120
N yük altında 200.000 açılma ve kapanma döngüsü
testi, delmeye ve kesmeye karşı kapak plakaları ile 27
mm karbo-nitrürlenmiş çelik, 24x6x1860 mm ebatlarında
kilit karşılığı ile birlikte, paslanmaz çelik yüzey.
- DEC 150 (30+30 mm) barel ve oval rozet ile birlikte.

Paslanmaz
Çelik

Set

1

5

TS 93
Kapı Kapatıcı

dormakaba TS 93 Kayar kollu, kalp sistemli kapı
kapatıcı, 275x53x60 mm ebatlarında, kapanma gücü
EN 2-5 arası ayarlanabilir, ≤1250 mm genişliğindeki
kapılarda kullanım, sağ ve sol kapılar için tek model,
180° maks. kanat açma açısı, frenleme (backcheck),
ayarlanabilir kapanma hızı ve kuvveti ile kapanma
hareketini geciktirme, ayarlanabilir tokatlama hareketi,
mekanik yastıklama, DIN EN 1154, EN 1155, EN 1158
sertifikalı, CE belgeli.

Natural
Eloksal

Adet

1

6

GSH 200
Stoper

dormakaba GSH 200 yarım ay yere monte kapı stoperi,
paslanmaz çelik, sert kauçuk malzeme ile,
R:44 mm, L:25 mm.

Paslanmaz
Çelik

Adet

1

4

GEÇİŞ KONTROLLÜ CAM PİVOT KAPI

Uygulama Alanı
Banka şubesi operasyon odası
Çalışma Prensibi
Gün içerisinde: Yalnızca kart
sahibi kişiler kart okuyucu ile
giriş yapabilir. İçeriden butona
basarak, kumanda ile veya
otomatik kanat açma
mekanizmasının it&çık
fonksiyonu kullanılarak basma
kol yardımı ile çıkılabilir.
Gece: Elektrikli kilit karşılığı
kapıyı kilitli tutar. İstenirse
kapı anahtar ile manuel
olarak kilitlenebilir.
Elektrik Kesintilerinde: Kilit
karşılığı dili tutar, topuz kol ile
dışarıdan giriş sağlanamaz,
sadece anahtar yardımı ile
içeri girilebilir. İçeriden çıkış
ise serbesttir.

No

1

Ürün Görseli

Ürün Kodu

Studio Rondo
Kilit Gövdesi

Temel Özellikler
dormakaba Studio Rondo,
• Maksimum kapı ağırlığı 40 kg,
• Maksimum kapı genişliği 1000 mm,
• Kasa bini derinliği 8 mm cam için 24 mm,
10 mm cam için 40 mm.
• Seride farklı kasalar ve ağır kapılar için özel
menteşeler mevcuttur.
Set İçeriği:
- Studio Rondo Kilit Gövdesi (1 adet)
- Junior Office Yaprak Menteşe (2 adet)
- Studio Rondo Rozetsiz Basma Kol ve
İşlevsiz Topuz Kol (1 Takım)
- DEC 150 (30+30 mm) barel (1 adet)

Kaplama Birim Miktar

Naturel
Eloksal

Set

1

117 Elektrikli
Kilit Karşılığı

dormakaba 117 Basic -Fail Secure- Elektrikli Kilit
Karşılığı, 24 V DC, elektrik verildiğinde açılan tip,
basınçlı zamak döküm gövde, pirinç nikel kaplama dil.
- FLM 24 uzun yatak laması ile birlikte

Naturel
Eloksal

Set

1

3

TS 92
Kapı Kapatıcı

dormakaba TS 92 Kayar kollu, kalp sistemli kapı kapatıcı,
281x47x65 mm ebatlarında, kapanma gücü EN 2-4 arası
ayarlanabilir, ≤1100 mm genişliğindeki kapılarda kullanım,
sağ ve sol kapılar için tek model, 180° maks. kanat açma
açısı, ayarlanabilir kapanma hızı ve kuvveti, ayarlanabilir
tokatlama hareketi, opsiyonel mekanik yastıklama, DIN EN
1154 sertifikalı, CE belgeli, Cam bağlantı elemanı ile birlikte.

Naturel
Eloksal

Adet

1

4

9001
Kart Okuyucu

dormakaba 9001 Registration Unit, IP54 Koruma Sınıfı,
kırmızı/yeşil ışık ve sesli izin göstergesi, RFID arayüzü,
sıvaaltı montaj, 88,5 x 88,5 x 19,4 mm

PC / ABS
Polimer

Adet

1

dormakaba TZ 5021 Zemine monte kapı stoperi,
paslanmaz çelik malzeme, siyah lastik halka ile birlikte,
R:50 mm, L:42 mm.

Paslanmaz
Çelik

Adet

1

2

5

TZ 5021
Stoper

GEÇİŞ KONTROLLÜ CAM PİVOT KAPI
- DİJİTAL BAREL
Uygulama Alanı
Mevcut bulunan ya da yeni
kapılarda kontrollü geçiş
sağlanmak istendiğinde,
örn: VIP toplantı odası,
müdür odası, vb.
Çalışma Prensibi
Giriş ve çıkışta kart sahibi
Evolo dijital barel okuyucu
modüle kartını göstererek
kilidin serbest kalmasını
sağlar ve basma kola
basarak geçiş yapar. Geçiş
sağlandıktan sonra kapı
kapatıcı sayesinde kapı
kapanır ve tekrar kontrollü
geçiş gerektirir hale gelir.
Evolo dijital barel sayesinde
mevcut durumdaki standart
kapılarınızı kontrollü geçişli
hale pratik bir şekilde
getirebilmeniz mümkündür.

No

1

2

3

4

Ürün Görseli

Ürün Kodu

Studio
Rondo

Evolo
Dijital
Barel

TS 92
Kapı Kapatıcı

TZ 5021
Stoper

Temel Özellikler
dormakaba Studio Rondo,
• Maksimum kapı ağırlığı 45 kg,
• Maksimum kapı genişliği 1000 mm,
• Kasa bini derinliği 8 mm cam için 24 mm, 10 mm
cam için 26 mm.
• Tüm rozetli, 8mm kare milli, 44mm kilit kalınlıklı ve
18 mm çaplı rozetsiz kapı kolları için uygundur.
Set İçeriği:
- Gövde (1 adet)
- Rozetsiz Kol (1 Takım)
- Menteşe (2 adet)
- Menteşe Kasa Yatağı (2 adet)
- Kilit Karşılığı (1 adet)
dormakaba Evolo Dijital Barel, modüler tasarım
ve kolay kurulum, çıkarılabilir topuz, standart bateri
(1x3V CR2 Lityum) ile çalışabilme (kablosuz kullanım),
20°C'de 65.000 açılım (3 yıl), tüm iç mekan kapılarında
ve su yalıtımlı dış mekan kapılarında kullanılabilirlik
(IP56 koruma sınıfı), %0-95 neme dayanım, EN1634-2:
95 dk yangın dayanımı, standart vesiyona ilave olarak
çift taraflı, yarım ve anti-panik barel seçenekleri, farklı
renk seçenekleri ve 220 mm'ye kadar barel uzunluğu
seçenekleri (standart 30+30 mm), -25°C - 70°C sıcaklık
aralığında çalışabilme, beyaz veya siyah okuyucu renk
seçeneği, dış topuz ölçüsü: Ø 36x45mm, iç topuz
ölçüsü: Ø 36x34mm, küçük iç topuz ölçüsü: Ø30x27mm.
dormakaba TS 92 Kayar kollu, opsiyonel sabitlemeli,
kalp sistemli kapı kapatıcı, 281x47x65 mm ebatlarında,
kapanma gücü EN 2-4 arası ayarlanabilir, ≤1100 mm
genişliğindeki kapılarda kullanım, sağ ve sol kapılar için
tek model, 180° maks. kanat açma açısı, ayarlanabilir
kapanma hızı ve kuvveti, ayarlanabilir tokatlama
hareketi, opsiyonel mekanik yastıklama, DIN EN 1154
sertifikalı, CE belgeli.
- Cam bağlantı elemanı ile birlikte.
dormakaba TZ 5021 Zemine monte kapı stoperi,
paslanmaz çelik malzeme, siyah lastik halka ile birlikte,
R:50 mm, L:42 mm.

Kaplama Birim Miktar

Naturel
Eloksal

Set

1

Nikel

Adet

1

Naturel
Eloksal

Adet

1

Paslanmaz
Çelik

Adet

1

YANGIN DAYANIMLI SAC KAÇIŞ KAPISI
- TEK KANATLI - YÜZEY MONTAJ
Uygulama Alanı
Yangın Kaçış Merdiven Holü
Kanat Genişliği
≤ 1300 mm
Kanat Ağırlığı
200 kg
EN Standartları
Panik Bar: EN 1125
Kapı Kapatıcı: EN 1154
(500.000 defa açma kapama
testi yapılmıştır.)

No

Ürün Görseli

Ürün Kodu

Temel Özellikler

Yangın
Dayanımlı
Menteşe

Yangın ve duman kontrollü sac kapılar için menteşe,
CE sertifikalı, 160 kg’a kadar kapılarda kullanım için
uygun, DIN EN 1935:2004 uyumlu.

2

3

1

4

Kaplama Birim Miktar

Çelik

Set

1

PHA 2000
Panik Bar

dormakaba PHA 2000 yüzeye montaj panik kol, tek
noktadan kilitleme, dogging cihazı (seri), sağ ve sol el
ile kullanım, ≤1300 mm genişliğinde, maks. 200 kg,
≤2270 mm yüksekliğinde cam kapılar için kullanım,
cam kapı kilit karşılığı ve bağlantı elemanları ile birlikte,
EN 1125 ve EN 179 normlarına uygun, CE belgeli.

Naturel
Eloksal

Set

1

PHT 01
Dış Kol

dormakaba PHT 01 Kilitlenebilir Dış Müdahale Kolu,
≤60 mm kalınlığındaki kapılara uygun, naturel eloksal,
DEC 150 (30+10 mm) barel ile birlikte, EN 1125
normuna uygun, CE belgeli.

Naturel
Eloksal

Set

1

TS 89 F
Kapı Kapatıcı

dormakaba TS 89 F Dirsek kollu, çark sistemli kapı
kapatıcı, kapanma gücü EN 3-6 arası ayarlanabilir,
≤1400 mm yangına dayanıklı ve duman sızdırmaz
kapılarında kullanım, sağ ve sol kapılar için tek model,
245x46x60 mm ebatlarında, DIN EN 1154 sertifikalı, CE
belgeli, 180° - 15° ve 15° - 0 arası 2 farklı bağımsız
kapanma hızı ayarı, tokatlama (dirsek kol ayarı ile),
naturel eloksal.

Naturel
Eloksal

Adet

1

Paslanmaz
Çelik

Set

1

EPDM

Mtül

5

Kapı Altı
Giyotini

6

Yangın ve
Duman Fitili

Kapı Altı Giyotini, tek ve çift kanatlı kapılar için, zemin
ile kanat arası min. 3 mm ile maks. 13 mm boşluk, kapı
kanat genişliğine göre kesilebilen maks. 1220 mm uzunluk,
naturel eloksal yüzey, gri silikon fitil, gömme montaj,
paslanmaz çelik levha ile kapama detayı, BS EN ISO 140.3
normuna uygun akustik yalıtım, EN 1634-1 normuna uygun
yangın ve duman kontrolü, FRL & FRR-240/60 ve FD240
yangın kapılarında kullanıma uygun, 1.000.000 kez
sorunsuz çalışma döngüsü testi mevcut, enerji verimliliği.
Fırçalı Akustik, Yangın & Duman Fitili, 10x4, 15x4 veya
20x4 mm ebatlarında, Maksimum uzunluk 2100 mm.
Kahverengi veya beyaz renk seçenekleri ile birlikte.

CAM KAPI - İNCE PROFİL SİSTEMİ İLE

Geçme Mandal
Sabitleme Elemanı
Kapı Kapatıcı

Uygulama Alanı
Ofis
Kanat Genişliği
≤1000 mm

Alexa Profil

Kanat Ağırlığı
45 kg (maks.)
EN Standartları
Kapı Kapatıcı: EN 1154
(500.000 defa açma kapama
testi yapılmıştır.)

Kilit
Karşılığı
Kilit Gövdesi & Kol

Menteşe
Geçme Mandal
Sabitleme Elemanı

No

Ürün Görseli

Ürün Kodu

Temel Özellikler

Kaplama Birim Miktar

dormakaba Arcos Studio,
- Maksimum kapı ağırlığı 45 kg,
- Maksimum kapı genişliği 1000 mm,
- Kasa bini derinliği 8 mm cam için 24 mm,
10 mm cam için 26 mm.

1

Arcos
Studio

2

TS 97
Kapı Kapatıcı

3

Alexa Profil
Sistemi

4

TZ 5021
Stoper

Naturel
Eloksal

Set

1

dormakaba TS 97 Kayar kollu, opsiyonel sabitlemeli,
kalp sistemli kapı kapatıcı 340x37x49 mm ebatlarında,
kapanma gücü EN 2-4 arası ayarlanabilir, ≤1100 mm
genişliğindeki kapılarda kullanım, sağ ve sol kapılar için
tek model, 120° maks. kanat açma açısı ayarlanabilir
kapanma hızı ve kuvveti, ayarlanabilir tokatlama hareketi,
mekanik yastıklama, DIN EN 1154 sertifikalı, CE belgeli,
- Cam bağlantı elemanı ile birlikte.

Natural
Eloksal

Adet

1

dormakaba Alexa Özel Dizayn İnce Profil Sistemi,
Alexa AT 44 ve EPDM fitil.

Natural
Eloksal

Mtül

Paslanmaz
Çelik

Adet

Set İçeriği:
- Gövde (1 adet)
- Rozetli Kol (1 Takım)
- Cam Cama Kilit Karşılığı (1 adet)
- Menteşe (4 adet)
- Menteşe Kasa Yatağı (4 adet)
- DEC 150 (30+30 mm) barel (1 adet)
- Geçme Mandal Sabitleme (2 adet)

dormakaba TZ 5021 Zemine monte kapı stoperi,
paslanmaz çelik malzeme, siyah lastik halka ile birlikte,
R:50 mm, L:42 mm.

1

CAM KAPI - İNCE PROFİL SİSTEMİ İLE

Uygulama Alanı
Ofis
Toplantı Odası

Kapı Kapatıcı

Kanat Genişliği
≤1000 mm
Alexa Profil

Kanat Ağırlığı
55 kg (maks.)
Kilit Gövdesi & Kol

EN Standartları
Kapı Kapatıcı: EN 1154
(500.000 defa açma kapama
testi yapılmıştır.)

Menteşe

No

1

Ürün Görseli

Ürün Kodu

Junior
Office

Temel Özellikler
dormakaba Junior Office,
- Maksimum kapı ağırlığı 55 kg,
- Maksimum kapı genişliği 1000 mm,
- Kasa bini derinliği 8 mm cam için 24 mm,
10 mm cam için 26 mm.
- Seride farklı kasalar ve ağır kapılar için özel
menteşeler mevcuttur.

Kaplama Birim Miktar

Naturel
Eloksal

Set

1

dormakaba TS 92 Kayar kollu, opsiyonel sabitlemeli,
kalp sistemli kapı kapatıcı, 281x47x65 mm ebatlarında,
kapanma gücü EN 2-4 arası ayarlanabilir, ≤1100 mm
genişliğindeki kapılarda kullanım, sağ ve sol kapılar için
tek model, 180° maks. kanat açma açısı ayarlanabilir
kapanma hızı ve kuvveti, ayarlanabilir tokatlama
hareketi, opsiyonel mekanik yastıklama, DIN EN 1154
sertifikalı, CE belgeli.
- Cam bağlantı elemanı ile birlikte.

Natural
Eloksal

Adet

1

Set İçeriği:
- Gövde (1 adet)
- Rozetsiz Kol (1 Takım)
- Menteşe (2 adet)
- Menteşe Kasa Yatağı (2 adet)
- Kilit Karşılığı (1 adet)
- DEC 150 (30+30 mm) barel (1 adet)

2

TS 92
Kapı Kapatıcı

3

Alexa Profil
Sistemi

dormakaba Alexa Özel Dizayn İnce Profil Sistemi,
Alexa AT 44 ve EPDM fitil.

Natural
Eloksal

Mtül

4

GSH 200
Stoper

dormakaba GSH 200 Yarım ay yere monte kapı
stoperi, paslanmaz çelik, sert kauçuk malzeme ile,
R:44 mm, L:25 mm.

Paslanmaz
Çelik

Adet

1

CAM KAPI - İNCE PROFİL SİSTEMİ İLE

Uygulama Alanı
Ofis
Toplantı Odası

Kapı Kapatıcı

Kanat Genişliği
≤1000 mm

Alexa Profil

Kanat Ağırlığı
45 kg (maks.)
EN Standartları
Kilit Gövdesi & Kol

Kapı Kapatıcı: EN 1154
(500.000 defa açma
kapama testi yapılmıştır.)

Menteşe

No

Ürün Görseli

Ürün Kodu

Temel Özellikler

Kaplama Birim Miktar

dormakaba Studio Rondo,
• Maksimum kapı ağırlığı 45 kg,
• Maksimum kapı genişliği 1000 mm,
• Kasa bini derinliği 8 mm cam için 24 mm, 10 mm
cam için 26 mm.
• Tüm rozetli, 8 mm kare milli, 44 mm kilit kalınlıklı
ve 18 mm çaplı rozetsiz kapı kolları için uygundur.

1

Studio
Rondo

Natural
Eloksal

Set

1

dormakaba TS 92 Kayar kollu, opsiyonel sabitlemeli,
kalp sistemli kapı kapatıcı, 281x47x65 mm ebatlarında,
kapanma gücü EN 2-4 arası ayarlanabilir, ≤1100 mm
genişliğindeki kapılarda kullanım, sağ ve sol kapılar için
tek model, 180° maks. kanat açma açısı ayarlanabilir
kapanma hızı ve kuvveti, ayarlanabilir tokatlama
hareketi, opsiyonel mekanik yastıklama, DIN EN 1154
sertifikalı, CE belgeli.
- Cam bağlantı elemanı ile birlikte.

Natural
Eloksal

Adet

1

Set İçeriği:
- Gövde (1 adet)
- Rozetsiz Kol (1 Takım)
- Menteşe (2 adet)
- Menteşe Kasa Yatağı (2 adet)
- Kilit Karşılığı (1 adet)
- DEC 150 (30+30 mm) barel (1 adet)

2

TS 92
Kapı Kapatıcı

3

Alexa Profil
Sistemi

dormakaba Alexa Özel Dizayn İnce Profil Sistemi,
Alexa AT 44 ve EPDM fitil.

Natural
Eloksal

Mtül

4

GSH 200
Stoper

dormakaba GSH 200 Yarım ay yere monte kapı
stoperi, paslanmaz çelik, sert kauçuk malzeme ile,
R:44 mm, L:25 mm.

Paslanmaz
Çelik

Adet

1

CAM KAPI - İNCE PROFİL SİSTEMİ İLE

Uygulama Alanı
WC Kabin Kapısı
Kanat Genişliği
≤1000 mm
Alexa Profil

Kanat Ağırlığı
40 kg (maks.)

WC Tipi Kilit
Gövdesi & Kol

Menteşe

No

Ürün Görseli

Ürün Kodu

1

Studio
Rondo
&
Junior
Office

2

Alexa Profil
Sistemi

3

TZ 5012
Stoper

Temel Özellikler

Kaplama Birim Miktar

dormakaba Junior Office Yaprak Menteşe,
• Maksimum kapı ağırlığı 40 kg,
• Maksimum kapı genişliği 1000 mm,
• Binili ve binisiz kasalarda kullanıma uygundur.
Set İçeriği:
- Studio Rondo WC Tipi Gövde (1 adet)
- Rozetsiz Kol (1 Takım)
- Kilit Karşılığı (1 adet)
- Junior Office Yaprak Menteşe (2 adet)

dormakaba Alexa Özel Dizayn İnce Profil Sistemi,
Alexa AT 44 ve EPDM fitil.

dormakaba TZ 5012 duvara monte kapı stoperi,
paslanmaz çelik, sert kauçuk malzeme ile,
R: 30 mm ø, L: 60 mm.

Naturel
Eloksal

Set

Natural
Eloksal

Mtül

Paslanmaz
Çelik

Adet

1

1

CAM KAPI - İNCE PROFİL SİSTEMİ İLE

Uygulama Alanı

Kapı
Kapatıcı

Ofis

Menteşe

Kanat Genişliği
≤1000 mm
Alexa Profil

Kanat Ağırlığı
45 kg (maks.)
EN Standartları

Çekme Kol

No

1

Ürün Görseli

Ürün Kodu

Arcos
Studio

Kapı Kapatıcı: EN 1154
(500.000 defa açma
kapama testi yapılmıştır.)

Temel Özellikler

dormakaba Arcos Studio,
• Maksimum kapı ağırlığı 45 kg,
• Maksimum kapı genişliği 1000 mm,
• Kasa bini derinliği 8 mm cam için 24 mm,
10 mm cam için 26 mm.

Kaplama Birim Miktar

Naturel
Eloksal

Set

1

1

Set İçeriği:
- Menteşe (2 adet)
- Studio Menteşe Kasa Yatağı (2 adet)

Arcos
Çekme Kol

dormakaba Arcos Çekme Kol, 350 veya 750 mm
uzunluğundaki kol için iki adet delik detayı gerekmektedir.
Paslanmaz çelik ya da alüminyum olarak iki alternatif
tercih edilebilir.

Naturel
Eloksal

Set

3

TS 92
Kapı Kapatıcı

dormakaba TS 92 Kayar kollu, sabitlemeli, kalp sistemli
kapı kapatıcı, 281x47x65 mm ebatlarında, kapanma gücü
EN 2-4 arası ayarlanabilir, ≤1100 mm genişliğindeki
kapılarda kullanım, sağ ve sol kapılar için tek model, 180°
maks. kanat açma açısı ayarlanabilir kapanma hızı ve
kuvveti, ayarlanabilir tokatlama hareketi, opsiyonel
mekanik yastıklama, DIN EN 1154 sertifikalı, CE belgeli.
- Cam bağlantı elemanı ile birlikte.

Natural
Eloksal

Adet

4

Alexa Profil
Sistemi

dormakaba Alexa Özel Dizayn İnce Profil Sistemi,
Alexa AT 44 ve EPDM fitil.

Natural
Eloksal

Mtül

2

1

CAM KAPI - İNCE PROFİL SİSTEMİ İLE

Uygulama Alanı
Mağaza
Ofis
Showroom

Alexa Profil

Kanat Genişliği

L Menteşe

≤1100 mm
Üst Menteşe
Çekme Kol

Kanat Ağırlığı
100 kg (maks.)
EN Standartları
Cam Aksesuarları: EN 1154
Kapı Kapatıcı: EN 1154
(500.000 defa açma
kapama testi yapılmıştır.)

Zemine Gömme
Kapı Kapatıcı

No

Ürün Görseli

Ürün Kodu

1

PT 10
Alt Menteşe

2

PT 20
Üst Menteşe

3

PT 40
L Menteşe

4

US 10 Kilit
(Opsiyonel)

5

TG 9387
Çekme Kol

6

BTS 75
Zemine Gömme
Kapı Kapatıcı

7

Alexa Profil
Sistemi

8

TZ 5021
Stoper

Alt Menteşe

Temel Özellikler

Kaplama Birim Miktar
Paslanmaz
Çelik

Adet

2

Paslanmaz
Çelik

Adet

2

Paslanmaz
Çelik

Adet

2

Paslanmaz
Çelik

Adet

2

dormakaba TG 9387 çekme kol, Paslanmaz çelik
malzeme, Uzunluk: 300 - 2100 mm, Ø: 32 mm, GZ 215
(8-15 mm cam kapılar için) çift taraflı bağlantı
elemanları ile birlikte.

Paslanmaz
Çelik

Set

2

dormakaba BTS 75 R zemine gömme kapı kapatıcı
275x80x50 mm ebatlarında, kapanma gücü EN 2-5, 180
kg’a kadar olan ≤1100 mm genişliğindeki kapılarda kullanım,
5-50 mm arasında değişen uzatma milleri sayesinde her
türlü zemin döşemesine kolaylıkla uygulama, sağ ve sol
kapılar için tek model, 175° maks. kanat açma açısı mekanik
frenleme, ayarlanabilir kapanma hızı frenleme (beck-check),
mekanik sabitleme, DIN EN 1154 sertifikalı, CE belgeli.

Paslanmaz
Çelik

Adet

2

Natural
Eloksal

Mtül

Paslanmaz
Çelik

Adet

dormakaba Universal Light serisi,
• 8-10 - max. 12 mm temperli camlar için uygundur.
• Maksimum kapı ağırlığı 100 kg,
• Maksimum kanat genişliği 1100 mm’dir.
• PT10 Cam kapı alt menteşe, konik formda spindle
yuvası, DORMA zemine gömme kapı kapatıcılar ile
kullanılabilir.
• PT20 Cam kapı üst menteşe, yuvarlak formda yuva,
sabit kasa veya PT24, PT30, PT40 gibi menteşelerle
kullanılabilir.
• PT 40 ‘L’ menteşe
• US10 Cam kapı alt kilit, barel ve paslanmaz çelik
kilit karşılığı ile birlikte.

dormakaba Alexa Özel Dizayn İnce Profil Sistemi,
Alexa MR 28 ve EPDM fitil.

dormakaba TZ 5021 Zemine monte kapı stoperi,
paslanmaz çelik malzeme, siyah lastik halka ile birlikte,
R:50 mm, L:42 mm.

2

NOKTASAL TUTUCULU CAM KAPI

Uygulama Alanı
Mağaza
Ofis
Otel
Üst Panel
Bağlantı Elemanı

Kanat Genişliği
≤1000 mm
Kanat Ağırlığı
80 kg
EN Standartları

Manet
Compact
SET 3

Çekme Kol

Kapı Kapatıcı: EN 1154
(500.000 defa açma
kapama testi yapılmıştır.)

Zemine Gömme
Kapı Kapatıcı

No

1

Ürün Görseli

Ürün Kodu

Manet
Compact
(Kısa Tip)

Temel Özellikler
dormakaba Reddot Design ödüllü Manet pivot
kapı sistemi,
• 10-12 mm temperli camlar için uygundur.
• Maksimum kapı ağırlığı 80 kg,
• Maksimum kapı yüksekliği 2500 mm,
• Maksimum kanat genişliği 1200 mm’dir.
• Üstü ve yanı sabit camlı, Kısa tip, Manet pivot
kapı sistem seti,
• Manet paslanmaz alt kilit, kilit karşılığı ve barel
ile birlikte
• Kısa veya uzun boru seçenekleri ile birlikte.

Kaplama Birim Miktar

Paslanmaz
Çelik

Set

1

Manet Compact Set İçeriği:
- 4 adet noktasal bağlantı elemanı,
- 1 adet pivot üst bağlantı elemanı,
- 1 adet sabit üst ve yan panel bağlantı elemanı,
- 1 adet zemine gömme kapı kapatıcı bağlantı elemanı,
- 1 adet üst panel ve yan panel bağlantı elemanı ile
birlikte. (10-12mm cam)

2

3

Manet
Çekme Kol

dormakaba Manet Çekme Kol serisi, paslanmaz çelik
malzeme, 350mm, 720mm, 1240mm, 1760mm uzunluk
seçenekleri ve çift taraflı bağlantı elemanları ile birlikte.

Paslanmaz
Çelik

Set

1

BTS 80
Zemine Gömme
Kapı Kapatıcı

dormakaba BTS 80 zemine gömme kapı kapatıcı,
341x78x60 mm ebatlarında, kapanma gücü EN 4, 300
kg’a kadar olan ≤1100 mm genişliğindeki standart
kapılarda kullanım, 5-50 mm arasında değişen uzatma
milleri sayesinde her türlü zemin döşemesine kolaylıkla
uygulama, sağ ve sol kapılar için tek model, 130° maks.
kanat açma açısı, ayarlanabilir kapanma hızı, frenleme,
DIN EN 1154 sertifikalı, CE belgeli.

Paslanmaz
Çelik

Adet

1

CAM KAPI

Uygulama Alanı
Ofis
Toplantı Odası
Kanat Genişliği
≤1000 mm
Kanat Ağırlığı
45 kg (maks.)

Kilit Gövdesi & Kol

Menteşe

No

Ürün Görseli

Ürün Kodu

Temel Özellikler

Kaplama Birim Miktar

dormakaba Studio Gala,
• Maksimum kapı ağırlığı 45 kg,
• Maksimum kapı genişliği 1000 mm,
• Kasa bini derinliği 8 mm cam için 24 mm,
10 mm cam için 26 mm.

1

Studio
Gala

2

GSH 200
Stoper

Set İçeriği:
- Gövde (1 adet )
- Studio Gala Kol ( 1 Takım )
- Studio Gala Menteşe (2 adet)
- Studio Menteşe Kasa Yatağı (2 adet)
- Studio Kilit Karşılığı (1 adet)
- DEC 150 (30+30 mm) Barel (1 adet)

dormakaba GSH 200 Yarım ay yere monte kapı
stoperi, zpaslanmaz çelik, sert kauçuk malzeme ile,
R:44 mm, L:25 mm.

Naturel
Eloksal

Set

1

Paslanmaz
Çelik

Adet

1

Yenilikçi tasarımı ile
sınırsız dizayn olanakları

MUNDUS
cam kapı
aksesuarları
MUNDUS cam aksesuarları 24 farklı
standart uygulama ve çok çeşitli
kaplama seçenekleri ile mimari dokuya
uygun tasarım olanakları sunar.
- Kapı montajı yapıldıktan sonra
çok boyutlu ayarlama imkanı
- Kanat montajı esnasında düşeyde
sunduğu esnek ayarlama payı ile
sorunsuz uygulama
- Pivot menteşe ile kapının sıfır
noktası pozisyonunun kusursuz
uyumu

Trend serisi
Boyalı alüminyum yüzeyler iç
mimarideki mevcut renk trendleri ile
uyum sağlamaktadır.

- Sistemi tamamlayan sabit
paneller ile kaoının ideal bir şekilde
hizalanması
- 8-22 mm cam kalınlıkları ve 200
kg’ye kadar taşıma kapasitesi
- Standart cam delik detayları
sayesinde mevcut sistemlerin
kolaylıkla yenilenebilmesi

Özel seri
Alüminyum eloksal ve parlak
paslanmaz çelik gibi işlenmiş
metaller

Cam serisi
Tamamen yeni bir etki yaratmak ve
cam kapı ile birlikte görsel bir uyum
içerisinde kullanılmak üzere
tasarlanmıştır.

BİNİLİ CAM KAPI

Uygulama Alanı
Mağaza
Ofis
PT 62

PT 20 & PT 40

Kanat Genişliği
≤1300 mm
Kanat Ağırlığı
200 kg (maks.)
EN Standartları

Basma Kol

Cam Aksesuarları: EN 1154
(1.000.000 defa açma
kapama testi yapılmıştır.)
Kapı Kapatıcı: EN 1154
(500.000 defa açma
kapama testi yapılmıştır.)
PT 10

No

Ürün Görseli

Ürün Kodu
PT 10
Alt Menteşe

PT 20
Üst Menteşe

1
PT 40
L Menteşe
PT62 Stoperli
Köşe Bağlantı
Elemanı

Temel Özellikler
dormakaba Mundus Premium serisi,
• 8-12, 12-15, 15-19, 19-22 mm lamine ve temperli
camlar için uygundur.
• Maksimum kapı ağırlığı 200 kg,
• Maksimum kanat genişliği 1300 mm’dir.
• PT10 Cam kapı alt menteşe, konik formda spindle
yuvası, DORMA zemine gömme kapı kapatıcılar ile
kullanılabilir.
• PT20 Cam kapı üst menteşe, yuvarlak formda
yuva, sabit kasa veya PT24, PT30, PT40, PT62 gibi
menteşelerle kullanılabilir.
• Paslanmaz çelik, alüminyum ve cam malzeme
seçenekleri,
• EN 12400 normuna göre 1.000.000 defa açma
kapama testi ile ANSI 156.1 ve 156.4 normlarına göre
2.500.000 defa açma kapama testi yapılmıştır.
• EN 1670 normuna göre korozyon dayanımı sınıf 4.

Kaplama Birim Miktar

Naturel
Eloksal

Adet

1

Naturel
Eloksal

Adet

1

Naturel
Eloksal

Adet

1

Naturel
Eloksal

Adet

1

Naturel
Eloksal

Set

Paslanmaz
Çelik

Adet

1

Paslanmaz
Çelik

Adet

1

dormakaba Junior Office

2

3

4

Junior Office

Set İçeriği:
- Gövde (1 adet)
- Rozetsiz Kol (1 Takım)
- Cam cama kilit karşılığı (1 adet)
- DEC 150 (30+30 mm) barel (1 adet)

dormakaba BTS 84 zemine gömme kapı kapatıcı,
kapanma gücü EN 2,3,4 seçenekleri ile, 100 kg’a kadar
BTS 84
olan ≤1100 mm genişliğindeki kapılarda kullanım,
Zemine Gömme 306x108x40 mm, sağ ve sol kapılar için tek model,
130° maks. kanat açma açısı 90°de mekanik frenleme,
Kapı Kapatıcı
130°-20° arasında ayarlanabilir kapanma hızı, DIN EN
1154 sertifikalı, CE belgeli.
TZ 5021
Stoper

dormakaba TZ 5021 Zemine monte kapı stoperi,
paslanmaz çelik malzeme, siyah lastik halka ile birlikte,
R:50 mm, L:42 mm.

1

BİNİLİ CAM KAPI

Uygulama Alanı
Ofis
Mağaza

EA Menteşe
Sabit cam panel-kanat
bağlantı elemanı & Üst
pivot meneteşe

Kanat Genişliği
≤1000 mm
Kanat Ağırlığı
80 kg (maks.)
EN Standartları

Çekme Kol

Kapı Kapatıcı: EN 1154
(500.000 defa açma
kapama testi yapılmıştır.)

EA Alt Pivot
Menteşe
Zemine Gömme
Kapı Kapatıcı

No

Ürün Görseli

Ürün Kodu

Temel Özellikler

Kaplama Birim Miktar

dormakaba EA Cam Aksesuarları,

1

EA
Menteşe

• 10-12 mm temperli camlar için uygundur.
• Maksimum kapı ağırlığı 100 kg,
• Maksimum kanat genişliği 1100 mm’dir.

Naturel
Eloksal

Set

1

dormakaba TG 9387 çekme kol, paslanmaz çelik
malzeme, Uzunluk: 300 - 2100 mm, Ø: 32 mm,
GZ 215 (8-10 mm cam kapılar için) çift taraflı
bağlantı elemanları ile birlikte.

Paslanmaz
Çelik

Set

1

dormakaba BTS 60 zemine gömme kapı kapatıcı,
274x97x40 mm ebatlarında, kapanma gücü EN 3,
80 kg'a kadar olan ≤1000 mm genişliğindeki kapılarda
kullanım, 5-50 mm arasında değişen uzatma milleri
sayesinde her türlü zemin döşemesine kolaylıkla
uygulama, sağ ve sol kapılar için tek model, 130° maks.
kanat açma açısı, ayarlanabilir kapanma hızı,
DIN EN 1154 sertifikalı, CE belgeli.

Paslanmaz
Çelik

Adet

1

dormakaba GSH 200 yarım ay yere monte kapı
stoperi, paslanmaz çelik, sert kauçuk malzeme ile,
R:44 mm, L:25 mm.

Paslanmaz
Çelik

Adet

1

Set İçeriği:
- Sabit Cam panel bağlantı elemanı (1 adet)
- Üst pivot menteşe (1 adet)
- Alt pivot menteşe (1 adet)

2

TG 9387
Çekme Kol

3

BTS 60
Zemine Gömme
Kapı Kapatıcı

4

GSH 200
Stoper

BİNİLİ CAM KAPI

Uygulama Alanı
Galeri
Müze
Sergi Alanı
EA Menteşe

Kanat Genişliği
≤1000 mm x 2 kanat
Kanat Ağırlığı
90 kg x 2 kanat (maks.)
EN Standartları
Çekme Kol

Kapı Kapatıcı: EN 1154
(500.000 defa açma
kapama testi yapılmıştır.)

EA Alt Pivot
Menteşe
Zemine Gömme
Kapı Kapatıcı

No

Ürün Görseli

Ürün Kodu

Temel Özellikler

Kaplama Birim Miktar

dormakaba EA Cam Aksesuarları,

1

EA
Menteşe

• 8-10-12 mm temperli camlar için uygundur.
• Maksimum kapı ağırlığı 90 kg,
• Maksimum kanat genişliği 1000 mm’dir.
Set İçeriği:
- Cam cama birleşim üst menteşe (1 adet - RH)
- Cam cama birleşim üst menteşe (1 adet - LH)
- Alt pivot menteşe (1 adet - RH)
- Alt pivot menteşe (1 adet - LH)

Naturel
Eloksal

Set

1

TG 9387
Çekme Kol

dormakaba TG 9387 çekme kol, paslanmaz çelik
malzeme, Uzunluk: 300 - 2100 mm, Ø: 32 mm,
GZ 215 (8-10 mm cam kapılar için) çift taraflı bağlantı
elemanları ile birlikte.

Paslanmaz
Çelik

Set

2

3

BTS 84
Zemine Gömme
Kapı Kapatıcı

dormakaba BTS 84 zemine gömme kapı kapatıcı,
kapanma gücü EN 2, 3, 4 seçenekleri ile 100 kg’a
kadar olan ≤1100 mm genişliğindeki kapılarda kullanım,
306x108x40 mm, sağ ve sol kapılar için tek model,
130° maks. kanat açma açısı, 90°de mekanik frenleme,
130°-20° arasında ayarlanabilir kapanma hızı, DIN EN
1154 sertifikalı, CE belgeli.

Paslanmaz
Çelik

Adet

2

4

TZ 5021
Stoper

dormakaba TZ 5021 Zemine monte kapı stoperi,
paslanmaz çelik malzeme, siyah lastik halka ile birlikte,
R:50 mm, L:42 mm.

Paslanmaz
Çelik

Adet

2

2

OTOMATİK KAYAR KAPILAR
PROFİLLİ - İÇ VE DIŞ MEKAN
Uygulama Alanı
Bina Ana Girişleri
İç Mekan Mahal Girişleri
Mekanizma Ebatları (YxD)
100 x 180 mm
Kanat Ağırlığı
1x120, 2x100 kg (maks.)
Geçiş Genişliği
700 mm - 3000 mm
Sertifikalar
TÜV, CE, ISO, 1.000.000 işletim
döngüsü dayanıklılık testi.

No

1

Ürün Görseli

Ürün Kodu

dormakaba
ST Otomatik
Kayar Kapı
Sistemi

Temel Özellikler
dormakaba ST Otomatik Kayar Kapı
(Standart olarak ES 200 Easy mekanizma ile),
• 2 hareketli (+2 sabit), 1 hareketli (+1 sabit) kanatlı
kapılar için
• Standart olarak 4+4 mm şeffaf lamine cam
kullanılmaktadır.
• Özel dizayn DORMA ST-G ince profiller kullanılmaktadır.
• Kendinden öğrenebilme özelliği bulunan mikroprosesör
vardır.
• Mikroprosesör üzerinde bulunan dijital gösterge ile
arıza kodları görülebilir; bu sayede izinsiz müdahalelerin
önüne geçilmiş olur ve yetkili kişilerce parametre ayarları
yapılabilir.
• Kanatların sıkıştırmasına karşı motorun otomatik
geri çalıştırma özelliği vardır.
• Elektromekanik kilit & akü opsiyonel olarak sunulur.
• 5 konumlu program şalteri ile otomatik çalışma,
kilitli konum, tek yönlü açılım, tamamen açık ve kış
konumu (kısmi açılma) seçenekleri seçilebilir.
• Standart olarak her kapıda dışarıda (entegre emniyet
fotoselli) ve içeride olmak üzere harekete duyarlı 2 adet
radar vardır. -25/+55°C çalışma sıcaklığında, IP54
sınıfındadır.
• Acil durumlarda, kayar kanatların otomatik
olarak (akü ile) açılma, açık kalma ve kapanma,
kapalı kalma fonksiyonları vardır.
• Makara yolu için özel profil sistemi ve özel dişli kayış
sistemi ile yüksek güvenlik ve sessiz çalışma özelliği
• Her bir kanat 4 adet taşıyıcı makara ve 2 adet denge
makarası ile mekanizmaya asılmaktadır.
• Mekanizma : ES 200 EASY
• Mekanizma yüksekliği : 100 mm
• Mekanizma derinliği : 180 mm
• Açılma ve kapanma gücü : 150 N
• Açılma-Kapanma hızı : 10 – 50 cm / sn
• Açık kalma süresi : 0,5 – 30 sn
• Besleme gerilimi ve frekansı : 230 V, 50/60 Hz
(Düşük voltajda çalışma testleri yapılmıştır)
• Mikroprosesör giriş ve çıkış voltajı : 24 V
• Tek kanatlı kayar kapı geçiş açıklığı : 700-3000 mm
• Tek kanatlı kapı maks. kanat ağırlığı : 1 x 120 kg
• Çift kanatlı kayar kapı geçiş açıklığı : 800-3000 mm
• Çift kanatlı kapı maks. kanat ağırlığı : 2 x 100 kg
• Geçiş Yüksekliği : 2100 - 3000 mm

Kaplama Birim Miktar

Naturel
Eloksal,
RAL Rengi,
Paslanmaz
Çelik

Adet

1

OTOMATİK KAYAR KAPILAR
PROFİLSİZ - İÇ VE DIŞ MEKAN
Uygulama Alanı
Bina Ana Girişleri
İç Mekan Mahal Girişleri
Mekanizma Ebatları (YxD)
100 x 180 mm
Kanat Ağırlığı
1x120, 2x100 kg (maks.)
Sertifikalar
TÜV, CE, ISO, 1.000.000
işletim döngüsü dayanıklılık
testi

No

1

Ürün Görseli

Ürün Kodu

dormakaba
ST Manet
Otomatik
Kayar Kapı
Sistemi

Temel Özellikler
dormakaba ST Manetli Otomatik Kayar Kapı
(Standart olarak ES 200 Easy mekanizma ile),
• 2 hareketli (+2 sabit), 1 hareketli (+1 sabit) kanatlı kapılar
için
• Standart olarak 10 mm şeffaf temperli cam
kullanılmaktadır.
• Delik detaylı cam kanatların her biri paslanmaz noktasal
cam tutucular ile mekanizmaya asılır.
• Kendinden öğrenebilme özelliği bulunan mikroprosesör
vardır.
• Mikroprosesör üzerinde bulunan dijital gösterge ile arıza
kodları görülebilir; bu sayede izinsiz müdahalelerin önüne
geçilmiş olur ve yetkili kişilerce parametre ayarları
yapılabilir.
• Kanatların sıkıştırmasına karşı motorun otomatik geri
çalıştırma özelliği vardır.
• Elektromekanik kilit & akü opsiyonel olarak sunulur.
• 5 konumlu program şalteri ile otomatik çalışma, kilitli
konum, tek yönlü açılım, tamamen açık ve kış konumu
(kısmi açılma) seçenekleri seçilebilir.
• Standart olarak her kapıda dışarıda (entegre
emniyet fotoselli) ve içeride olmak üzere harekete duyarlı
2 adet radar vardır. -25/+55°C çalışma sıcaklığında,
IP54 sınıfındadır.
• Acil durumlarda, kayar kanatların otomatik olarak
(akü ile) açılma, açık kalma veya kapanma, kapalı kalma
fonksiyonları vardır.
• Makara yolu için özel profil sistemi ve özel dişli kayış
sistemi ile yüksek güvenlik ve sessiz çalışma özelliği
• Her bir kanat 4 adet taşıyıcı makara ve 2 adet denge
makarası ile mekanizmaya asılmaktadır.
• Mekanizma : ES 200 EASY
• Mekanizma yüksekliği : 100 mm
• Mekanizma derinliği : 180 mm
• Açılma ve kapanma gücü : 150 N
• Açılma-Kapanma hızı : 10 – 50 cm / sn
• Açık kalma süresi : 0,5 – 30 sn
• Besleme gerilimi ve frekansı : 230 V, 50/60 Hz
(Düşük voltajda çalışma testleri yapılmıştır)
• Mikroprosesör giriş ve çıkış voltajı : 24 V
• Tek kanatlı kayar kapı geçiş açıklığı : 700-3000 mm
• Tek kanatlı kapı maks. kanat ağırlığı : 1 x 120 kg
• Çift kanatlı kayar kapı geçiş açıklığı : 800-3000 mm
• Çift kanatlı kapı maks. kanat ağırlığı : 2 x 100 kg

Kaplama Birim Miktar

Naturel
Eloksal,
Paslanmaz
Çelik
Tutucular

Adet

1

Extra güvenlikli ve patentli
anahtar ve bareller

Master anahtar
sistemi

Master anahtar sistemi, önceden belirlenmiş kapıları açmak üzere, seçilmiş
anahtarlar ile oluşturulan bir planlama sistemidir. Bu sistemin kullanılması; giriş
kontrolünün artması, düşük anahtar değişim maliyetleri ve çok daha az sayıda
anahtar kullanımı gibi avantajlar doğurur. Aynı zamanda güvenlik ve yönetim
personelinin bina içerisindeki tüm mahallere daha hızlı erişimini sağlar. Master
anahtar sisteminin kullanılması acil durumlarda hayat kurtarmada önem taşır.
Master Anahtar Sistemi, tüm dünyada bu sistemlerin içerisinde en güvenlilerden
biridir.
Avantajları
İhtiyaçlar doğrultusunda özel olarak tasarlanacak sistem planlar ile konutlarda,
her türlü ölçekte ticari yapılarda ve tüm karmaşık giriş sistemli binalarda
kullanılabilir.
• Kişiye özel hazırlanan anahtar plan, mantıksal anahtar ve barel numaralandırma
sistemi ile tüm ihtiyaçlara cevap verecek kadar esnektir.
• Sistemin esnekliği ile; yapının ve dolayısıyla planın büyütülmesine veya
organizasyonun değişimine olanak verir.
• Anahtar sayısını azaltmak, kontrolün ve anahtar değişim maliyetlerinin
azaltılmasını sağlar.
• Pek çk farklı renk seçeneği sunan anahtar klipsleri sayesinde yetki bölgelerine
göre anahtarları ayırmak kolaylaşır.
• “Anahtar Planlayıcısı” ile sistemin toplam boyutunun uzun dönemde ayarlanması
ve kullanıcı hiyerarşisinin belirlenmesi online şekilde yapılabilmektedir.

YAPILARDA ERİŞİM KONTROLÜ
- MASTER BAREL
Uygulama Alanı
Hastaneler, Ofisler,
Oteller, Kamusal Binalar,
Okullar
Avantajları
Çok sayıda kapı için çok
daha az sayıda anahtar.
Anahtar maliyetlerinde
düşüş. Kontrollü geçişler.
Kopyalama kontrollü
anahtar profil sistemi.

No

1

2

3

4

Ürün Görseli

Ürün Kodu

Temel Özellikler

Kaplama Birim Miktar

3090
Yaprak
Menteşe

dormakaba 3090 Yaprak Menteşe, CE belgeli,
BS EN 1935 normuna uygun, 101.6 mm (Y) x 76.2 mm
(G) x 3 mm (D) ebatlarında, 5 adet mafsallı, 120 kg’a
kadar kapılarda kullanım için uygun, sağ ve sol kapılar
için uyumlu, 180° açılma açısı.

Paslanmaz
Çelik

Adet

3

PURE
8100/6501/6612
Basma Kol

dormakaba Pure Serisi Basma Kol, Tip 1, yuvarlak
rozetli, her iki taraftan anahtarlı, EN 1906 (Kullanım
Kategorisi: Sınıf 3, Korozyon Dayanıklılığı: Sınıf 4) ve
EN 1634-1 normlarına uygunluk, 8 mm maça (spindle),
aynı uzunluktaki vida ile 38-55 mm aralığında kapı
kalınlığına uygunluk, yüksek güvenlikli kontra vida
yatağı, kolun sarkmasını önleyen yay düzeneği.

Paslanmaz
Çelik

Set

1

Natural
Eloksal

Set

1

Adet

1

Set

2

Adet

1

771 Kilit

Gege
pExtra+

5

TS 90
Kapı Kapatıcı

6

GSH 200
Stoper

dormakaba 771 Barel Tip Kilit, DIN 18251-1 Sınıf 3
normuna uygunluk, çift tur 20 mm sürgü boyu, 8 mm
kol yuvası, 24 mm ayna genişliği, 55 mm gövde genişliği,
sağ ve sol kapılar için uyumlu, 24 mm kilit karşılığı ile
birlikte.
dormakaba Gege pExtra+ 30+30 mm tam barel,
EN 1303 güvenlik sınıfı 6 normuna uygun, 2032 yılına
kadar patentli, özel parasentrik anahtar profili ile
kopyalama koruması, anahtarlar ancak özel güvenlik
kartı ile kopyalanabilir, delinmeye ve yerinden
çıkarılmaya dayanıklı, 5, 6 veya 7 pinli, master anahtar
/barel sistemine uyumlu.
dormakaba TS 90 Kayar kollu kapı kapatıcı, kapanma
gücü EN 3/4, ≤1100 mm iç mekan kapıları, sağ ve sol
kapılar için tek model, DIN EN 1154 sertifikalı, CE belgeli,
160° - 15° ve 15° - 0° arasında 2 farklı valf ile kapanma
hızı ayarı, ayarlanabilir tokatlama, opsiyonel yastıklama,
naturel eloksal, DIN EN 1154 sertifikalı, CE belgeli.
dormakaba GSH 200 yarım ay yere monte kapı
stoperi, paslanmaz çelik, sert kauçuk malzeme ile,
R:44 mm, L:25 mm.

Paslanmaz
Çelik

Natural
Eloksal

Paslanmaz
Çelik

Bağımsız
Bileşenler
C-lever
Compact

C-lever
kapı kolu

Dijital
silindir

Kart
okuyucu
Anahtar tipleri

C-lever - pratik ve dayanıklı
Mekatronik
silindir
Yönetim
yazılımı

Mekatronik
silindir

Programlama
cihazı

Master A/B
kartlar

Dijital
silindir

Wireless
Bileşenler

C-lever
kapı kolu

Masaüstü
okuyucu
Update
terminali

Compact okuyucu ve kablosuz okuyucu
- dış ve iç mekanlarda güvenlik

Programlama

Evolo her açıdan erişim sağlayan bütünsel, esnek bir çözümdür. Sistem herhangi
bir zamanda çok kolay genişletilebilir. Dijital erişim bileşenleri bağımsız çalışır
(kablosuz) ve bu nedenle, her kapıya kolaylıkla ve hızla entegre edilebilir. Binanın
dış cephesindeki mevcut mekanik anahtar sistemleri ile kolaylıkla kullanılmaktadır.
Bakım gerektirmeyen mekanik master kilit sistemleri ve akıllı elektronik sistemler ile
bütünsel erişim sağlar.

Compact okuyucu - zarif ve seçkin
Evolo avantajları
- Yüksek kaliteli bileşenleri ile ödüllü
tasarım
- Modüler tasarımı sayesinde, zaman
içerisinde ilave bileşenler eklemeye
uygun
- Erişim kesildiğinde de güvenlikli
- Uzun vadeli yatırım
- Tüm erişim durumları için çözümler
- Farklı programlama ve yapılandırma
seçenekleri
- Üst düzeye geçişte sorunsuz
entegrasyon
- Mevcut mekanik master anahtar
sistemleri üzerinde kolay ekleme,
değiştirme ve ortak yönetme imkanı

Evolo temel fonksiyonları
- Küçükten büyüğe: Tüm tek kapılar ve
büyük ölçekli sistemlerde erişim imkanı
- Kullanışlı: Hızlı ve kolay erişim
haklarının verilmesi
- Sınırsız: Her kapıda sayısız kullanıcı
için yapılandırma
- Kapsamlı: Grup erişim hakları için en
fazla 512 grup oluşturma
- Kişiselleştirilmiş: Bireysel zaman
dilimleri ile kişisel hakları tanımlama
- Tanım: Önceden tanımlanmış olan
hakları aktivasyonu, son kullanım
zamanı ve ziyaretçilerin tanımlanması
- Denetim takibi: Kapı başına 2000
etkinliğe kadar saklama
- Esnek: Mekanik, tek başına ve
kablosuz bileşenlerle entegrasyon

Evolo
Gelecek için tasarlanmış
geçiş kontrol sistemleri

Dijital silindir - modern görünüme
gizlenen güvenlik

GEÇİŞ KONTROLLÜ AHŞAP PİVOT KAPI
- DİJİTAL BAREL
Uygulama Alanı
Mevcut bulunan ya da yeni
kapılarda kontrollü geçiş
sağlanmak istendiğinde,
örn: VIP toplantı odası,
müdür odası, vb.
Çalışma Prensibi
Giriş ve çıkışta kart sahibi
Evolo dijital barel okuyucu
modüle kartını göstererek
kilidin serbest kalmasını
sağlar ve basma kola
basarak geçiş yapar. Geçiş
sağlandıktan sonra kapı
kapatıcı sayesinde kapı
kapanır ve tekrar kontrollü
geçiş gerektirir hale gelir.
Evolo dijital barel sayesinde
mevcut durumdaki standart
kapılarınızı kontrollü geçişli
hale pratik bir şekilde
getirebilmeniz mümkündür.

No

1

2

3

4

Ürün Görseli

Ürün Kodu

Temel Özellikler

Kaplama Birim Miktar

3090
Yaprak
Menteşe

dormakaba 3090 yaprak menteşe, CE belgeli,
BS EN 1935 normuna uygun, 101.6 mm (Y) x 76.2 mm
(G) x 3 mm (D) ebatlarında, 5 adet mafsallı, 120 kg’a
kadar kapılarda kullanım için uygun, sağ ve sol kapılar
için uyumlu, 180° açılma açısı.

Paslanmaz
Çelik

Adet

3

PURE
8100/6501/6612
Basma Kol

dormakaba Pure Serisi Basma Kol, Tip 1, yuvarlak
rozetli, her iki taraftan anahtarlı, EN 1906 (Kullanım
Kategorisi: Sınıf 3, Korozyon Dayanıklılığı: Sınıf 4) ve
EN 1634-1 normlarına uygunluk, 8 mm maça (spindle),
aynı uzunluktaki vida ile 38-55 mm aralığında kapı
kalınlığına uygunluk, yüksek güvenlikli kontra vida
yatağı, kolun sarkmasını önleyen yay düzeneği.

Paslanmaz
Çelik

Set

1

771 Kilit

dormakaba 771 Barel Tip Kilit, DIN 18251-1 Sınıf 3
normuna uygunluk, çift tur 20 mm sürgü boyu, 8 mm
kol yuvası, 24 mm ayna genişliği, 55 mm gövde genişliği,
sağ ve sol kapılar için uyumlu, 24 mm kilit karşılığı ile
birlikte.

Naturel
Eloksal

Set

1

Evolo
Dijital
Barel

dormakaba Evolo Dijital Barel, modüler tasarım
ve kolay kurulum, çıkarılabilir topuz, standart bateri
(1x3V CR2 Lityum) ile çalışabilme (kablosuz kullanım),
20°C'de 65.000 açılım (3 yıl), tüm iç mekan kapılarında
ve su yalıtımlı dış mekan kapılarında kullanılabilirlik
(IP56 koruma sınıfı), %0-95 neme dayanım, EN1634-2:
95 dk yangın dayanımı, standart vesiyona ilave olarak
çift taraflı, yarım ve anti-panik barel seçenekleri, farklı
renk seçenekleri ve 220 mm'ye kadar barel uzunluğu
seçenekleri (standart 30+30 mm), -25°C - 70°C sıcaklık
aralığında çalışabilme, beyaz veya siyah okuyucu renk
seçeneği, dış topuz ölçüsü: Ø 36x45mm, iç topuz ölçüsü:
Ø 36x34mm, küçük iç topuz ölçüsü: Ø30x27mm.

Nikel

Adet

1

dormakaba TS 91 Kayar kollu, kalp sistemli kapı
kapatıcı, 267x47x65 mm ebatlarında, kapanma gücü
EN 3, ≤950 mm genişliğindeki kapılarda kullanım, sağ
ve sol kapılar için tek model, 180° maks. kanat açma
açısı, ayarlanabilir kapanma hızı, ayarlanabilir
tokatlama hareketi, opsiyonel mekanik yastıklama,
DIN EN 1154 sertifikalı, CE belgeli.

Naturel
Eloksal

Adet

1

dormakaba TZ 5010 Yere monte kapı stoperi,
paslanmaz çelik, sert kauçuk malzeme ile,
R:38 mm, L:25 mm.

Kauçuk

Adet

1

5

TS 91
Kapı Kapatıcı

6

TZ 5010
Stoper

GEÇİŞ KONTROLLÜ AHŞAP PİVOT KAPI
- ELEKTRONİK KOL & KİLİT SET
Uygulama Alanı
Mevcut bulunan ya da yeni
kapılarda kontrollü geçiş
sağlanmak istendiğinde,
örn: VIP toplantı odası,
müdür odası, vb.
Çalışma Prensibi
Giriş ve çıkışta kart sahibi
Evolo C Lever okuyucu
modüle kartını göstererek
kilidin serbest kalmasını
sağlar ve basma kola
basarak geçiş yapar. Geçiş
sağlandıktan sonra kapı
kapatıcı sayesinde kapı
kapanır ve tekrar kontrollü
geçiş gerektirir hale gelir.
Evolo C Lever sayesinde
mevcut durumdaki standart
kapılarınızı kontrollü geçişli
hale pratik bir şekilde
getirebilmeniz mümkündür.

No

1

2

Ürün Görseli

Ürün Kodu

Temel Özellikler

Kaplama Birim Miktar

3090
Yaprak
Menteşe

dormakaba 3090 Yaprak Menteşe, CE belgeli,
BS EN 1935 normuna uygun, 101.6 mm (Y) x 76.2 mm
(G) x 3 mm (D) ebatlarında, 5 adet mafsallı, 120 kg’a
kadar kapılarda kullanım için uygun, sağ ve sol kapılar
için uyumlu, 180° açılma açısı.

Paslanmaz
Çelik

Adet

3

182
Kaçış Kilidi

dormakaba 182 Dilli kilit, DIN 18250 yangın ve duman
kontrollü kapılar normuna uygun, çinko alaşımlı kilit
kasası, nikel kaplama dil ve sürgü, çift turlu 22 mm
sürgü, 9 mm kol yuvası, paslanmaz mat ayna
kaplaması, 24 mm ayna genişliği, 55 mm gövde
genişliği, EN 179 ve EN 12209 normlarına uygun.

Paslanmaz
Çelik

Set

1

Nikel

Adet

1

Natural
Eloksal

Adet

1

Paslanmaz
Çelik

Adet

1

3

Evolo
C Lever

4

ITS 915
Gizli Kapı
Kapatıcı

5

TZ 5021
Stoper

dormakaba Evolo C-Lever elektronik kol set (kilit ile birlikte),
RFID standartlarına uygun olarak LEGIC ve MIFARE birlikte
kullanılabilme ve RCID destekleme özelliği, iç ve dış mekan
kapılarında kullanıabilirlik, kilit veya barel tipinden bağımsız
olarak var olan kilit sistemi ile uyumlu çalışabilme, kablo
çekme gerektirmeyen montaj, geniş veya dar ile barel
yuvalı veya yuvasız seçenekler, 55-105mm arası aks ölçüsü,
CH ve EU barel profilleri, siyah ve gümüş ışık ünitesi renk
seçenekleri, farklı kol tasarımları, dar versiyon ölçüler:
38x281x18mm, geniş versiyon lçüleri: 54x285x18mm, min.
35mm backset, 2x1,5V AA batarya ile kullanım, 20°C'de
150.000 açılım (3 yıl), -25°C - 70°C sıcaklık aralığında
çalışabilme, IP55 koruma sınıfı, %0-95 neme dayanım,
DIN 18273 ve EN1634-1 yangın sınıfı, DIN18257 güvenlik
sınıfı, EN179 acil çıkış normarına uygunluk, EN1125 panik
kaçış normlarına uygunluk (panik barlarla birlikte kullanımda)
dormakaba ITS 915 kayar kollu, kalp sistemli gizli kapı
kapatıcı, kapanma gücü EN 3, ≤950 mm iç mekan
kapıları, sağ ve sol kapılar için tek model, 267 (L) x
57 (H) x 36 (W) mm ebatlarında, maksimum açılma
açısı 115°, EN 1154 sertifikalı, CE belgeli, kapanma ve
tokatlama hızı valf ile ayarlanabilir.
dormakaba TZ 5021 zemine monte kapı stoperi,
paslanmaz çelik malzeme, siyah lastik halka ile birlikte,
R:50 mm, L:42 mm.

GEÇİŞ KONTROLLÜ CAM PİVOT KAPI
- ELEKTRONİK KOL
Uygulama Alanı
Mevcut bulunan ya da yeni
kapılarda kontrollü geçiş
sağlanmak istendiğinde,
örn: VIP toplantı odası,
müdür odası, vb.
Çalışma Prensibi
Giriş ve çıkışta kart sahibi
Evolo dijital barel okuyucu
modüle kartını göstererek
kilidin serbest kalmasını
sağlar ve basma kola
basarak geçiş yapar. Geçiş
sağlandıktan sonra kapı
kapatıcı sayesinde kapı
kapanır ve tekrar kontrollü
geçiş gerektirir hale gelir.
Evolo dijital barel sayesinde
mevcut durumdaki standart
kapılarınızı kontrollü geçişli
hale pratik bir şekilde
getirebilmeniz mümkündür.

No

Ürün Görseli

Ürün Kodu

Temel Özellikler
dormakaba Junior Office,
• Maksimum kapı ağırlığı 55 kg,
• Maksimum kapı genişliği 1000 mm,
• Kasa bini derinliği 8 mm cam için 24 mm,
10 mm cam için 26 mm.
• Seride farklı kasalar ve ağır kapılar için özel
menteşeler mevcuttur.

Kaplama Birim Miktar

Paslanmaz
Çelik

Set

1

Evolo
C Lever
Compact

dormakaba Evolo C Lever Compact, modüler tasarım
ve kolay kurulum, standart 2 x 1.5V AAA bateri ile
çalışabilme (kablosuz kullanım), LEGIC ve MIFARE
RFID standartları ile uyumlu çalışabilme, "Standart",
"İkili" ve "Yarım" tasarım seçenekleri, beyaz veya
siyah kapak seçenekleri, farklı kol modeli seçenekleri,
108.5 (W) x 60 (H) x 25.5 (D) ölçülerinde, 45 mm
backset, -25ºC ve 70ºC arasındaki sıcaklıklarda
çalışabilme, IP54 koruma sınıfı, %0-95 nem dayanımı,
3 yıla kadar 90.000 açılım testi, EN 1906 Class 3,
DIN 18273, EN 1631-1, EN 179 satandartlarına uygunluk.

Paslanmaz
Çelik

Adet

1

3

TS 92
Kapı Kapatıcı

dormakaba TS 92 Kayar kollu, opsiyonel sabitlemeli,
kalp sistemli kapı kapatıcı, 281x47x65 mm ebatlarında,
kapanma gücü EN 2-4 arası ayarlanabilir, ≤1100 mm
genişliğindeki kapılarda kullanım, sağ ve sol kapılar için
tek model, 180° maks. kanat açma açısı, ayarlanabilir
kapanma hızı ve kuvveti, ayarlanabilir tokatlama
hareketi, opsiyonel mekanik yastıklama, DIN EN 1154
sertifikalı, CE belgeli.
- Cam bağlantı elemanı ile birlikte.

Naturel
Eloksal

Adet

1

4

GSH 200
Stoper

Paslanmaz
Çelik

Adet

1

1

Junior
Office

Set İçeriği:
- Gövde (1 adet )
- Menteşe (2 adet)
- Menteşe Kasa Yatağı (2 adet)
- Kilit Karşılığı (1 adet)

2

dormakaba GSH 200 yarım ay yere monte kapı
stoperi, paslanmaz çelik, sert kauçuk malzeme ile,
R:44 mm, L:25 mm.

GEÇİŞ KONTROLLÜ SENKRONİZE KAPI

No

Ürün Görseli

Ürün Kodu

Temel Özellikler

Kaplama Birim Miktar

dormakaba LM Alüminyum Menteşe, 2 parçalı, 36 mm
pivot noktası mesafesi, sağ-sol uyumlu, maks. 120 kg
ve ≤1200 mm genişliğindeki kapılar için, gizli vida
bağlantıları, kolay montaj.

Alüminyum

Adet

6

dormakaba OGRO Serisi Basma Kol, oval rozetli tek
taraflı dizayn, EN 1906 (Kullanım Kategorisi: Sınıf 4,
Korozyon Dayanıklılığı: Sınıf 5) ve DIN 18273 (yangın ve
duman kontrollü kapılarda kullanım), EN 1634-1, EN 179
normlarına uygunluk, 9 mm maça (spindle), yüksek
güvenlikli kontra vida yatağı, kolun sarkmasını önleyen
yay düzeneği, 2.000.000 defa açma-kapama testi
yapılmıştır.

Paslanmaz
Çelik

Set

1

OGRO
3020/6679
PZ Topuz Kol

dormakaba OGRO Serisi topuz Kol, oval rozetli tek taraflı
dizayn, EN 1906 (Kullanım Kategorisi: Sınıf 4, Korozyon
Dayanıklılığı: Sınıf 5) ve DIN 18273 (yangın ve duman
kontrollü kapılarda kullanım), EN 1634-1, EN 179 normlarına
uygunluk, 9 mm maça (spindle), yüksek güvenlikli kontra
vida yatağı, kolun sarkmasını önleyen yay düzeneği,
2.000.000 defa açma kapama testi yapılmıştır.

Paslanmaz
Çelik

Set

1

4

SVP 2719
Kilit

dormakaba 2719 SVP Acil Çıkış Motor Kilidi, mekanik
sıralamalı kontrol ile otomatik kilitleme, kapı kapandığında
iki noktalı kilitleme, acil kaçış fonksiyonu, kol yuvası ile kilit
yuvası aksları arası mesafe 92 mm, 35 mm gövde genişliği
(backset), 3 kademeli 50.5 mm sürgü boyu, 24 mm ayna
genişliği, 270 mm uzunluk, 24 mm kilit karşılığı ve DEC 150
(30+30 mm) barel ile birlikte. EN 179 normlarına uygunluk.

Paslanmaz
Çelik

Set

2

5

SVP-S DCW

dormakaba SVP-S DCW, RZ TMS ile entegre motor
kilidi kontrol ünitesi.

Set

1

6

SVP-A 1000

dormakaba SVP-A 1000, Bağlantı kablosu,
10 m uzunluk, Ø = 6.5 mm

mt

7

KÜ 480 Kablo
Kapama Kanalı

1

2

3

8

LM
Menteşe

OGRO
8906/6621/6679
PZ Basma Kol

dormakaba KÜ 480 kablo kapama kanalı, 110° açılan kapılar
için, 7,5 mm çapında sarmal metal kılıf, spiral kılıf esnek
uzunluğu 155 mm, montaj boyutları (GxYxD) 24x480x17mm.

dormakaba TV 500 panik kaçış kapıları için gizli manyetik
TV 500 Manyetik kilit karşılığı, 24 V DC, fail-secure, monitoring özelliği, basınçlı
Kilit Karşılığı
zamak döküm gövde, 23.5 x 134 x 39 mm boyutlarında,
LH ve RH olmak üzere 2 ayrı tip.

Metal
Kaplama

Adet

2

Naturel
Eloksal

Set

2

Uygulama Alanı
Bankaların kasa odaları
Kanat Genişliği
≤ 1100 mm
Çalışma Prensibi
Gün içerisinde her iki kapı da
kapalı ve güvenli konumdadır.
İlk kapının açılabilmesi için,
yetkili kişi anahtar yardımıyla
(kartlı geçiş sistemi de opsiyonel
olarak entegre edilebilir).
SVP motor kilidi pasif hale
getirir. ED 250 otomatik pivot
kanat açma mekanizması
yardımıyla kapı açılır. Bu esnada
ikinci kapı halen kapalı ve kilitli
konumdadır. İkinci kapı ancak
ilk kapı kapandıktan sonra
yine anahtar yardımıyla açılır.

No

Ürün Görseli

Ürün Kodu

Temel Özellikler

Kaplama Birim Miktar

TV-Z 510
Manyetik Kilit

dormakaba TV-Z 510 gömme kilit, kanadın içine montaj.

Naturel
Eloksal

Set

2

10

ED 250
Otomatik
Kanat Açma
Mekanizması

dormakaba ED 250 Otomatik Kanat Açma Mekanizması,
• İçerisinde mevcut bulunan özel kilitleme fonksiyonu
ile elektrikli kilit karşılıkları veya motor kilitleri ile uyumlu
çalışma özelliği.
• Kapanma gücü EN 4-6, EN 1154 normuna uygun
• Fonksiyon Programları: Kapalı, Otomatik, Hep Açık,
Sadece Çıkış.
• Özel Fonksiyonları: Bas ve çık, Gece-Banka fonksiyonu,
Elektrik kesintilerinde kapı kapatıcı fonksiyonu.
• Maksimum kanat genişliği : 1400mm (kayar kol ile)
• Maksimum kanat genişliği : 1600mm (dirsek kol ile)
• Maksimum kanat ağırlığı : 250 kg
• Açma süresi (0°- 90°) : 2 - 6 sn (ayarlanabilir)
• Kapatma süresi (90°- 0°) : 2 - 6 sn (ayarlanabilir)
• Açık kalma süresi : 0-30 sn (ayarlanabilir)
• Açık kalma açısı: maksimum 110°
• Besleme gücü: 230 V, 50/60 Hz.
• Yangın ve Duman Kapıları için kullanımı uygundur.
• DIN 18650 ve DIN 14637 normuna uygunluk,
• TÜV ve CE sertifikalı.

Naturel
Eloksal

Set

2

11

TK 210

dormakaba TK Manyetik Kontak, ahşap kapılar ve metal
kapılar için kullanım uygunluğu, yüzeyden montajlı.
Ebatlar: 55(W)x10(H)x10(D) mm

Beyaz

Adet

2

Naturel
Eloksal

Set

2

Set

1

9

12

13

TL-G Kapı
Terminali

RZ TMS 2

dormakaba TL-G kapı terminali, Sabotaj korumalı hafif
metal gövde, LED aydınlatmalı kırmızı acil düğmesi,
entegre alarm sireni, ayarlanabilir ses düzeyi >100 dB,
IP 40 koruma sınıfı, EN 60947-5-1 gereğince LED
aydınlatmalı kırmızı acil buton ile pozitif açma eylemi,
koruyucu film ile kırılabilir emniyet cam, anahtarlı şalter
ile birlikte, 90x260x84 mm ebatlarında.
dormakaba RZ TMS 2 Acil Durum Çıkış Kontrol Ünitesi,
IP 54 Güvenlik sınıfı, SVP Motor kilit ile uyumlu entegre,
bina otomasyon sistemi ile uyumlu çalışma özelliği,
3-180 sn aralığında ayarlanabilir güvenli kilitleme seçeneği,
monitoring özelliği, 230 V güç kaynağı ile çalışma,
300 x 230 x 85 mm boyutlarında.

Yüksek güvenlik ve
en yüksek standartlara bağlılık

Kasa
kilitleri
dormakaba yüksek güvenlik ve
kasa kilitleri alanında dünya lideri
konumunda bir üreticidir. Kaba
Mas ve La Gard markaları, kitle
pazara yönelik ürünlerin yanı sıra,
orta ve üst düzey fiyatlandırma
segmentlerini de kapsamaktadır.
Ürün aralığı, devlet binaları ve
ticari binalar için yüksek güvenlikli
elektronik kilitlerden ATM kilitlerine,
taşıma ve nakliye güvenliği
ürünlerine kadar uzanmaktadır.
Ayrıca, kasa ve kasa dairelerinin yanı
sıra, çeşitli kabin ve konteynerlere
yönelik mekanik ve elektronik kilitler
de ürün aralığına dahildir.

Yüksek güvenlikli elektronik kilitler

Teknik gereklilikler ve kalite gereklilikleri, yüksek güvenlik sektöründe
özellikle titizlik gerektirmektedir.
dormakaba, ABD’de pazar lideri
olarak gizli bilgilerin korunmasına
yönelik en yüksek güvenlik
standardını (UL) karşılayan
konteyner kilitleri üretmek üzere
devlet ruhsatına sahiptir. Avrupa’da,
ürünler eşdeğer VDS standardını
karşılamaktadır. dormakaba, ATM
sektöründe Cencon kilitleriyle
endüstri standardını belirlemiştir.

dormakaba elektronik kasa kilitleri,
en yüksek güvenlik düzeyini,
esnekliği ve kullanım kolaylığını
sunar. Bu kilitler her tür kasa için
direnç sınıfı XIII’e kadar uzanan
özel olarak yüksek gereklilikleri
karşılamak üzere kullanılır.

Mekanik yüksek güvenlikli kilitler
Geleneksel ve kanıtlanmış tekerlek
teknolojisini tercih ediyorsanız,
mekanik şifreli kilitlerimizi öneririz.
Bu ürün grubu, direnç sınıfı V’e
kadar tüm ürünler için uygundur.

KASA KİLİT SİSTEMİ - AXESSOR CIT

Uygulama Alanı
Banka ATM’leri
Çalışma Prensibi
ATM’ye para koymaya yetkili kişi
şifresini girerek kasa kildinin şifre
üretmesini sağlamaktadır. Üretilen
şifreyi, belirlenen süre içerisinde genel
merkezde OTC yazılımı (kapalı devre
sistem) olan AS274 yazılımını kullanan
kişiye bildirir. Üretilen şifre ATM
başındaki yetkili kişiye bildirilir ve yetkili
kişi şifreyi kasa kilidine girerek kasayı
açar. Daha sonra para koyma veya
alma işlemini tamamlayan yetkili kasayı
kapatır. Kasa kapandıktan sonra kasa
kilidi tekrar şifre üretir. Bu üretilen
şifre tekrar genel merkezdeki yetkili
kişiye iletilir ve yazılıma girilir (eğer
doğru şifreyse) ve yazılım üzerinden
kasanın kapandığı bilgisi teyit edilir.

No

1

Ürün Görseli

Ürün Kodu

Axessor CIT

Temel Özellikler
dormakaba Axessor CIT (Cash in transfer)
kasa kilit sistemi,
• Network üzerinden izleme ve yetkilendirme yapabilme
imkanı
• Menü ayarları, kilit sürümüne bağlı olarak 3 şekilde
değiştirilebilir:
1. Sahada tuş takımı kullanılarak
2. Giriş biriminde USB bağlantı noktasını kullanarak bir
bilgisayar ile
3. AS284 LAN yazılımını kullanarak uzaktan erişim ile
yazılım, 10.000 adet olay içermektedir ve AS 284 yazılımı
kullanılarak okunabilir.
• Giriş ünitesinin bilgi tuşu, kilit hakkında seri numarası, pil
durumu, açılış sayımı ve sürümü gibi ek bilgileri gösterir.
• Kurcalamaya dayanıklı 10.000 denetimli olay hafızası
• Anlaşılabilir bilgiler ve net semboller içeren dilli ekran
• 1 adet master şifre oluşturma
• 4 adet yönetici şifresi oluşturma
• 36 adet kullanıcı oluşturma, 4 grup şifresi oluşturma
• Çift şifre girişi ile açılabilme imkanı
• Ağa uyumluluk: Var
• Tek seferlik kod: Evet
• Haftalık kilitleme modu: 35
• Tatil kilitleme modu: 22
• Geri dönüşsüz zaman gecikmesi: Evet
• Zaman gecikme sayımı için seçilebilir ekran: Evet
• Kurye kodu: 1 (açık veya gecikme)
• Diller: EN, DE, NL, FR, GE, HU, IT, PO, PT, SP, TR

Kaplama Birim Miktar

Set

1

Hijyenik Alan
Çözümleri
El değmeden zahmetsizce açılan kapılar
Porteo
Porteo, kapıların efor harcamadan açılıp güvenli
bir şekilde tekrar kapanmasının yeni ve rahat bir
yoludur. Kapıların otomatik, sessiz, emniyetli
çalışmasını sağlar. Gün boyunca herkes için ideal
bir yardımcı. Küçük ve zarif dizaynının yanısıra
yüksek teknolojisiyle de etkileyicidir. Çalıştırılması
oldukça kolaydır. Her türlü ihtiyaca göre farklı
kullanım şekilleri sunar. Bunlara ek olarak tüm bu
rahat ve güvenli kullanımın yanısıra kolayca
kurulabilir ve çalışmaya hazırdır.

Modern odaların ambiyansı ile uyumlu estetik
şekli ile kapılara karakter ve artı bir değer katar.
Contur Design, 2005 Reddot Design Award
ve 2007 Janus Awards’ı kazanmıştır. Delikli
tasarımlı yan kapaklar ile kombine edilmiş kübik
şekil bu özel stilin karakteristiğidir. Kısaca; daha
fazla kolaylık, daha fazla çekicilik.

Magneo

Mekanizma boyu
(kapaksız)

CS 80 Magneo otomatik kayar kapı mekanizması,
akıllı teknolojisi ile özgün iç mekan tasarımları
oluşturmamıza yardımcı olur. dormakaba’nın
Contur Design kayar kapılarının arkasında düşük
enerji modunda çalışan gelişmiş manyetik
teknolojisi vardır. Düşük enerji mounda çalıştırıldığı
zaman, hassas manyetik sürme teknolojisi
sayesinde kapıya ayrıca güvenlik sensörleri
koymaya gerek yoktur. Magneo sistemini cam
veya ahşap kanatlarla oluşturabilirsiniz.
Sonuç: Son derece zarif görünüm ve “SoftMotion”
özelliği ile çok güvenli çalışan bir otomatik kayar
kapı kombinasyonu.

Modeller
Kapı parametreleri

1

3

1750mm 2000mm 2250mm

Mekanizma
yüksekliği
Mekanizma
ağırlığı

62mm ve 75mm
8.0 kg

8.5 k

9.0 kg

Besleme gerilimi
ve frekansı

220-230 V AC ± 10%
50/60 Hz

Emniyet durumu

10 A

Enerji Tüketimi
Standby durumu
Otomatik durm

3,7 W
max. 60 W

Koruma sınıfı
Isı aralığı

Bu göz alıcı sistem özellikle konutlarda kullanım
için tasarlanmış olsa da sağlık sektöründe,
ofislerde otellerde ve restaurantlarda profesyonel
mekan yaratırken kullanım için mükemmeldir.

2

Düşük enerji durumu
Tam enerji durumu
ISO 9001 : 2000

IP 20
0-40°C
Var
Opsiyonel
Var

OTOMATİK PİVOT KAPI

Uygulama Alanı
Benzin istasyonları, ofisler,
hastaneler, kamusal binalar,
okullar, havaalanları
Avantajları
Engelli geçişlerine uygunluk.
El değmeden açılım ile hijyen koruma
Ekstra emniyet fotoselli gerektirmeyen
güvenli kullanım
Sertifikalar
TÜV, CE, ISO

No

Ürün Görseli

Ürün Kodu

Temel Özellikler

Kaplama Birim Miktar

3090
Yaprak
Menteşe

dormakaba 3090 Yaprak Menteşe, CE belgeli,
CERTIFIRE sertifikalı, BS EN 1935 normuna uygunluk,
101.6 x 76.2 x 3 mm ebatlarında, 5 adet mafsallı,
120 kg’a kadar kapılarda kullanım için uygun, sağ ve
sol kapılar için uyumlu, 180° açılma açısı.

Paslanmaz
Çelik

Adet

3

2

Porteo
Otomatik
Kanat Açma
Mekanizması

dormakaba PORTEO Otomatik Kanat Açma
Mekanizması, Elektrik kesintisi olduğu anda kapının
manuel çalışmasına imkan verir, her zaman ‘Düşük
Enerji’ modunda çalışır,maksimum kanat genişliği
1100mm, maksimum kanat ağırlığı 100 kg, kapamaaçma süresi (0°- 90°): 5-10 sn (ayarlanabilir), açık
kalma süresi: 5-30 sn (ayarlanabilir), açık kalma açısı
maks. 110°, besleme gücü: 230 V,50/60 Hz, DIN 18650
normuna uygun, TÜV ve CE sertifikalı.

Naturel
Eloksal

Adet

1

3

Magic Switch
El Sensörü

dormakaba Magic Switch el sensörü, 10 ile 50 cm
arasında ayarlanabilir bir algılama alanı ile mikrodalga
modül, 81 x 41 x 8 mm ebatlarında, elektrikle çalışır,
koruma sınıfı IP 52, sıva-altı montaj.

Beyaz

Adet

2

4

Plakalı
Çekme Kol

Paslanmaz Çelik Plakalı Çekme Kol, 1,5 mm et
kalınlığı, 100 x 300 mm boyutlarında. Yazılı / Yazısız
tercih edilebilir.

Paslanmaz
Çelik

Adet

1

5

İtme
Levhası

Paslanmaz çelik itme levhası, 1,5 mm et kalınlığı,
100 x 300 mm boyutlarında. Yazılı / Yazısız tercih
edilebilir.

Paslanmaz
Çelik

Adet

1

1

Projelerinize özel daha fazla
çözüm önerisi için bize ulaşın

Proje
Yönetim
Ekibi
dormakaba
Proje Yönetim
pazarlama.tr@dormakaba.com

Hizmetlerimiz
- Aksesuar seçimleri, kapı aksesuar
listelerinin ayrıntılı bir biçimde
hazırlanması ve geliştirilmesi ile
ürünlerin şartnamelerinin
oluşturulması
- Mimarlar, danışmanlar,
müteahhitler, yatırımcılar ile birlikte
proje gereksinimlerinin ve güvenlik
senaryolarının belirlenmesi
- Detaylı şartname çalışmalarının
hazırlanması
- Camlı kayar duvarlarda panel
boyutlarının belirlenmesi, alternatif
park alanı çözümleri konusunda
yardımcı olunması ve çizim desteği
sağlanması
- Döner kapıların çap / yükseklik
ilişkisinin belirlenmesi ve trafik
hesabının yapılması ile ihtiyaca
yönelik uygun ürün seçimi
- Detay çizimlerinin hazırlanması
- Bütçe çalışması
- Revize taleplerinin incelenmesi

dormakaba Kapı ve Güvenlik Sistemleri
San. ve Tic. A.Ş.
Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad.
No: 59/3 34396 Sarıyer / İstanbul
T: 0 212 332 00 00
F: 0 212 332 00 01
info.tr@dormakaba.com
www.dormakaba.com.tr
İç Anadolu Bölge Müdürlüğü
Güzeltepe Mah. Hoşdere Cad.
Fuar Sok. No: 9/8
Ayrancaı - Çankaya / Ankara
T: 0 312 442 12 96 - 97
F: 0 312 442 12 98
Ege Bölge Müdürlüğü
Atıf Bey Mah. 5/3 Sok. No: 1
Adnan Kar İş Merkezi D: 104
Gaziemir / İzmir
T: 0 232 252 61 51
F: 0 232 252 61 51
Akdeniz Bölge Müdürlüğü
Fener Mah. 1970 Sok. Cansu Apt.
No: 36/3 Muratpaşa / Antalya
T: 0 242 324 35 25
F: 0 242 324 35 25
Karadeniz Bölge Müdürlüğü
M: 0 532 631 35 03

www.dormakaba.com.tr

