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Alen kapı çözümleri

Otomatik kapı sistemleri sektöründeki 15 yıllık tecrübe birikimimizi 2013 yılında kuruluşunu yaptığımız ALEN KAPI ÇÖZÜMLERİ olarak her geçen gün yenilikçi projelere
imzamızı atmaya devam ediyoruz. Firmamız,  yılların verdiği bilgi birikimi, tecrübesi ve uzman kadrosu ile sektörde kazandığı ivmeyi katlayarak yoluna devam etmektedir.  
Bilinçli hizmetin doğru sunum ve tecrübe ile birleşmesi sonucunda ortaya çıkan hizmetlerimizin odak noktası tüketici memnuniyetinidir. Sektördeki beceri, çözüm odaklı, 
karşılıklı güven, dürüst ve ahlaklı çalışmayı düstur edinen ve bu anlayışa sahip ekiplerle çalışmaya özen gösteren rmamız, bu konuda ortak çalışmalar üstlendiğimiz 
rmaların ve şahısların güven ve takdirleri ile sektörde büyümesine devam etmektedir.Tecrübelerinin vermiş olduğu güçle teknolojik olanakları bileştirerek 
müşteri odaklı hizmet anlayışını ilke edinmiş rmamız, müşteri gereksinimlerini üst düzeyde karşılayacak genç ve dinamik kadrosuyla, otomatik kapı sistemleri ve 
endüstriyel kapı çözümlerini müşterileriyle paylaşmaktadır.

ALEN KAPI ÇÖZÜMLERİ Yana kayar bahçe kapısı otomasyonu, 90 derece açılır kapı otomasyonları, Bariyer sistemleri, Sarmal kepenk sistemleri, Garaj kapısı sistemleri, 
Endüstriyel Kapı sistemleri, Hızlı PVC, Fotoselli otomatik kapılar üreterek. Kaliteyi ön planda tutarak her zaman daha iyiyi uygun koşullarda tüketiciyle buluşturma 
amacı içerisinde olmuştur. Yüksek motivasyonlu ekibimiz ile gelecek hedemize başarı ile ulaşarak kaliteyi hizmetle birlikte tüketicimize sunmayı amaçlamaktayız. 
En iyi ürünümüz, verdiğimiz hizmet olmakla birlikte, kapı ve otomasyon sistemleri konusunda en geniş ürün yelpazesini bulabileceğiniz doğru adreste olduğunuzdan 
emin olabilirsiniz. 

Müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak sistemleri ulaşılabilir maliyetlerle ve teknolojinin gerektiği standartlarda sunmak için çalıştığımızdan emin olabilirsiniz.Daha hızlı, 
etkili ve güvenli hizmet için, üretim, montaj ve zamanlamadan kar etmek için, satış ve sonrası hizmetlerde müşteri memnuniyeti adına, en son teknoloji ve 
uygulama tekniklerinden faydalanabilmek için, sorunlarınıza çözüm odaklı yaklaşan ALEN KAPI ÇÖZÜMLERİ'ni tercih etmenizde yarar var.HEDEFİMİZ öncelikle 
İç Anadolu bölgesinde sektörün öncü ve ileri gelen rması olmak; kalite politikası ile iş ortaklarına akılcı ve estetik çözümler sunmaktadır. Tüketici beklentisini ve 
ihtiyaçlarını en üst düzeyde sağlayarak beklentiyi vaktinde karşılamayı hedeemektedir. Müşterilerimizin beklenti ve taleplerini karşılayacak değeri oluşturarak, 
yaşam konforunu artıran uluslar arası kalite standartlarında hizmet sunmak hedeerimizin başında gelmektedir."Süreklilik" ve "en iyi" ilkesini çalışmalarımızın en başına 
koyarak sizlere sunabileceğimiz hizmetin her geçen gün katlanarak büyümesini sağlamayı amaç edinmekteyiz. Bu kapsamda önceliğimiz tüketici beklentisi ve beklenti 
odaklı doğru yaklaşım, sonuç olarak doğru hizmet ve müşteri memnuniyeti.Bireysel veya proje bazlı uygulama gereksinimlerinizde, konusunda uzman size özel satış 
temsilciniz ile İhtiyaçlarınızın detaylı analizi ve en doğru ürün seçimleri. Satış ve uygulama sonrası premium destek hizmeti sağlamaktayız.Unutulmaması gereken 
en önemli nokta yapınızın türü ne olursa bu tür uygulamaların kalitesi "Hem Güvenliğinizi Hem de Yapınızın Görüntüsü" için önemlidir.Bireysel ve kurumsal tüm
ihtiyaçlarınızda garaj kapısı, seksiyonel kapı, endüstriyel kapı, fotoselli kapı ve tüm otomatik kapı uygulamalarında ekonomik ve profesyonel çözümler üretiyoruz.

Uzman kadrosu, geniş ürün yelpazesi, 300 m2 kapalı alana sahip üretim fabrikası ile ALEN KAPI ÇÖZÜMLERİ siz değerli müşterilerimize hizmet sunmaktan gurur duyar. 
VİZYONUMUZ%100 Müşteri memnuniyeti odaklı bir yaklaşımla imalatı, satışı ve montajını yapmış olduğumuz ürün gruplarında etkili, akılcı ve profesyonel çözümler 
sunmaktadır. ALEN KAPI ÇÖZÜMLERİ'ni tercih eden müşterilerimizin beklentilerini karşılamak, ortaya koyulan hizmetin arkasında durmak ve satış sonrasında da
müşterilerimizin yanında yer almak, Yüksek üretim kalitemiz ile ürünlerimizi en ekonomik ve kullanılır biçimde sunmak asli görevlerimizin başındadır.
İş felsefemiz sektöründe dayanıklı ürün ortaya koymak, yeni model ve dizaynlarımız ile öncülük etmek,  çevreye uyumlu ayrıcalıklı ürünler ile müşteri memnuniyetini 
en üst düzeyde tutmaktır. Teknolojik alandaki değişimlere hızla uyum sağlayarak tüketiciye maksimum fayda ve uygun yatlarla yansıtarak bölgemizde sektörün 
öncü rması olmaya adayız.
İsteğiniz;
-Kalite
-Uzman kadro 
-%100 Müşteri memnuniyeti 
-7/24 Hizmet ise  

Doğru yerdesiniz ve ALEN' e hoş geldiniz..



ALÜMİNYUM
KEPENK SİSTEMLERİ

HIZLI VE KOLAY KURULUM

MAKSİMUM GÜVENLİK

PASLANMAYA KARŞI MAKSİMUM DAYANIM.



Alüminyum  kepenk 
sistemleri

Öncelik

güvenlik, estetik
ve pratiklik ise

Aynı anda

tüm isteklerinizi
otomatik kepenk sistemleri 

ile elde edin.

İş yeriniz, mağazanız, osiniz veya garajınız için

ekonomik ve pratik çözümler istiyorsanız 

alüminyum kepenk sistemleri ve çelik kepenk sistemlerini

inceleyin.

Alüminyum poliüretan dolgulu kepenkler güvenliğin ön planda 

olduğu iş yerlerinizde, fabrikalarınızda ve konut garajlarınızda

güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak ve estetik görüntü sağlamak

için kullanılır.  

Özellikle iş yerinizin güvenliği için kullanabileceğiniz en estetik 

otomatik kapı çözümüdür. Günümüz modern mimarisinde ve 

konutlarda, hem işlevsellik hem de estetik açısından 

sarmal kepenk uygulamaları önem kazanmaktadır.

ALN - 77 ALN - 77ALN (77 - 95)ALN (39 - 55 - 77)
Poliüretan dolgulu 
alüminyum palet

Poliüretan dolgulu 
boyalı çelik palet

Ekstrüzyon  
alüminyum palet

Dış yüzey boya 

Rollforming ile
üretilmiş
alüminyum palet
Poliüretan dolgu 

Dış yüzey pvc

Rollforming ile
üretilmiş galvanizli
çelik palet
Poliüretan dolgu 

Ekstrüzyon ile
üretilmiş
alüminyum palet

Dış yüzey boya Dış yüzey boya

Ekstrüzyon ile
üretilmiş
alüminyum palet

Pencere

Pencereli ekstrüzyon
alüminyum palet

Ekstrüzyon Palet Renkleri
ALN

9016
Beyaz

Pres 7038
Gri

8014
Kahve

9016
Metalik 

Gri

1015
Krem

1350
Açık 
Bej

ALN
Poliüretan dolgulu

PVC kaplı çelik palet renkleri

9002
Beyaz

9006
Gri

UYGULAMA SEÇENEKLERİ

PALET SEÇENEKLERİ

Dışa sarım kutu dahil Dışa sarım kutu hariç Dışa sarım detay kutulu Dışa sarım detay kutusuz Pencere içi montaj

Dışa sarım kutu mesafeli İçe sarım kutu dahil İçe sarım detay kutulu İçe sarım detay kutusuz



Çelik kepenk sistemleri Korku ve endişeye

yer yok!
Güvenlik ön planda ise

sizi güvende hissettirecek

sağlam çözümler
çelik kepenk sistemleri...

İş yeriniz, mağazanız, osiniz veya garajınız için

ekonomik ve pratik çözümler istiyorsanız 

alüminyum kepenk sistemleri ve çelik kepenk sistemlerini

inceleyin.

Alüminyum poliüretan dolgulu kepenkler güvenliğin ön planda 

olduğu iş yerlerinizde, fabrikalarınızda ve konut garajlarınızda

güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak ve estetik görüntü sağlamak

için kullanılır.  

Özellikle iş yerinizin güvenliği için kullanabileceğiniz en estetik 

otomatik kapı çözümüdür. Günümüz modern mimarisinde ve 

konutlarda, hem işlevsellik hem de estetik açısından 

sarmal kepenk uygulamaları önem kazanmaktadır.

PALET SEÇENEKLERİ

ALN 75 
Düz

ALN 97 
Düz

ALN 115
Düz

ALN 115
Mikro Delikli

ALN 97 
Mikro Delikli

ALN 97 
Mikro Delikli

ALN 115
Pencereli

ALN 115
Desenli ALN 95

UYGULAMA SEÇENEKLERİ

L Tipi Davlumbaz U Tipi Davlumbaz L Tipi Davlumbaz
ve Ayna

U Tipi Davlumbaz
ve Ayna



TM 35 SERİSİ - Ø 35 MM TÜP MOTORLAR

TM 45 SERİSİ - TÜP MOTORLAR Ø 45 MM

? 60 mm sargı tüpüyle maks. kaldırılab?l?r ağırlık, sürtünme dah?l.

Tanım Kod Tork Nm Hız Dev/Dak Kaldırma Kapasitesi kg Uzunluk mm Maks. Nbr LS Rev.

TM 45 8/17 130100 8 17 15 kg 458 16

TM 45 15/17 130101 15 17 28 kg 498 16

TM 45 20/17 130110 20 17 36 kg 498 16

TM 45 25/17 130111 25 17 46 kg 578 16

TM 45 30/17 130102 30 17 56 kg 578 16

TM 45 35/12 130103 35 12 65 kg 578 16

TM 45 45/12 130104 45 12 90 kg 578 16

TM 45 50/12 130112 50 12 100 kg 578 16

 
TM 45 – Mekanik Limit Switch
Kademeli limit switch ayarı
Kolay kurulum.

Panjur Ve Kepenkler Katlanır Kollu 
Tenteler

Perdeler Kasetli Tenteler

YIL
GARANTİ

5
ø 39 mm - motor başı

29 mm

ø 35 mm - tahrik tüpü

Perdeler

 
TM 35 – Mekanik Limit Switch
Kademeli limit switch ayarı

Kolay kurulum.

Tanım Kod Tork Nm Hız Dev/Dak Kaldırma Kapasitesi kg Uzunluk mm Maks. Nbr LS Rev.

TM 35 5/28 130001 5 28 8 kg 540 50

TM 35 10/14 130002 10 14 18 kg 540 50

TM 35 13/14 130003 13 14 22 kg 540 50
? 40 mm sargı tüpüyle maks. kaldırılab?l?r ağırlık, sürtünme dah?l.

Panjur ve Kepenkler

TM 58 SERİSİ – TÜP MOTORLAR Ø 58 MM

* 70 mm sargı tüpüyle maks. kaldırılab?l?r ağırlık, sürtünme dah?l.

Tanım Kod Tork Nm Hız Dev/Dak
Kaldırma Kapasitesi 

kg
Uzunluk mm Maks. Nbr LS Rev.

TM 58 70/12 130108 70 12 110 kg 640 28

TM 58 80/12 130105 80 12 120 kg 640 28

TM 58 100/12 130106 100 12 150 kg 655 28

Kolay montaj.

 
TM 58 – Mekanik Limit Switch
Kademeli limit switch ayarı

Panjur ve Kepenkler Katlanır Kollu 
Tenteler

Kasetli Tenteler

ZİNCİR AKTARMALI MOTORLAR

Ürün Kodu
Güç
(V)

Tork 
(N.m)

Yüksüz Hız
(rpm)

Maks. 
sarım 
Çapı 
(inch)

Zincir 
Tipi 

Maks. 
Çalışma 
Yükseliği

(M)

Rulman 
Tipi

Boru
Çapları 
(mm)

ZNC600

ZNC800

ZNC1000

ZNC1300S

ZNC1500S

220

220

220

380

380

410

640

710

1400

1600

6.5

5

5.5

6.4

4.9

6

9

9

9

9

5"

6"

6"

8"

8"

10A

10A

12A

12A

12A

UCF 207

UCF 207

UCF 208

UCF 209

UCF 209

Ø 133

Ø 159

Ø 159

Ø 210

Ø 219

MOTOR TEKNOLOJİSİ

Sessiz, düzgün çalışma 
Aşırı ısınmaya karşı koruma
Cihazı kaldırın
Otomatik deklansör süresini

Ve-donma koruması Engelleme
Engel algılama
Girişim-ücretsiz radyo frekansı
Basit programlama



OTOMATİK 
GAARAJ KAPISI SİSTEMLERİ

ENDÜSTRİYEL TİP VE 

POLİÜRETAN DOLGULU PANELLER İLE

PRATİK VE GÜVENLİ ÇÖZÜMLER.



Garaj kapısı sistemleri

Tek tuş ile

kapatıp açmak
çok kolay...

Otomatik garaj kapınızı

uzaktan kumanda ile
gönlünüzce kontrol edin.

Eviniz, iş yeriniz, site vs. güvenli alan oluşturmak istediğiniz

her yerde otomatik garaj kapısı sistemlerini

tercih edin, araçlarınız dış hava şartlarına ve hırsızlığa

maruz kalmasın...

Garaj kapıları kaplamalı ve talep edilen ral rengine boyalı olarak

imal edilerek modern görüntüsü ile günümüz mimarisine 

uyum sağlamaktadır. 

Göbekli, düz vb. panel çeşitlerine sahip seksiyonel kapılar ile 

cephenizdeki estetik görünümü tamamlayabilirisiniz.

Garaj önünde ve içinde yer kaybı oluşturmaksızın tüm garajınızı 

uygun bir şekilde kullanmanızı sağlar. Hemen her türlü 

garaj girişine uygulanabildiği için gerek ilk yapım aşamasında 

gerekse sonrasında kullanım rahatlığı sunar.

PANEL ÇEŞİTLERİ

Parmak Sıkıştırma Emniyetli 
Oluklu Panel

Göbekli Panel 

Menteşe Montaj Destek Sacı

Poliüretan Dolgu (40kg/m³)

Dış Düzey Sacı (0,5 mm)

İç Düzey Sacı (0,5 mm)

Menteşe Montaj Destek Sacı

Sünger Conta

PANEL YAPISI

PANEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Panel
Panel kalınlığı
Dolgu Malzemesi
Paneller arası sızdırmazlık
Panel – Zemin sızdırmazlık
Panel-Duvar sızdırmazlık
Panel  Tipi
Rüzgar Dayanımı
Ray Takımı
Yay açma kapama sayısı
Çalışma sıklığı
Panel Ağırlığı
Desen /ŞekilDış: 
Emniyet Sistemleri

: METECNO  /İTALYA/ISO 9001,CE
: 42mm  Entkepler Dahil (0,50mm Galvanize çelik+Poliüretan+0,50 mm Galvanize çelik) 
: Poliüretan köpük (45 KG/m³ Yoğunluk) 0,50 W/m²C
: Sandviç paneller arası sünger conta
: Pnomatik emniyet sistemine uygun kauçuk conta
: Çift cidarlı kauçuk dış sızdırmazlık contası
: Endüstriyel Tip Gaga Sistemi

2: 95kg/m
: 50mmx2mm Galvanizli çelik/Poliamit teker, Galvanize çelik menteşeler
: 20.000
: 35 tur / saat.
: 500 mm panel: 11,7 Kg/m², 610 mm panel: 11,1 Kg/m²
: Düz veya Gofrajlı, İç: Düz veya Gofrajlı /mini kanallı
: PARMAK SIKIŞTIRMA , Yay Kırılma ve Halat Kopma Emniyetli 
  Kapı üreticisi rmanın ISO 9001 kalite güvence belgesi olmalıdır. 

Standart Yataklama
 
Düşük Yataklama,
yay takımı önde

Düşük Yataklama,
yay takımı arkada

YATAKLAMA ÇEŞİTLERİ



Garaj kapınız

estetik görünümü
bozmasın...

Otomatik garaj kapınız

dilediğiniz ral renginde
üretilerek montajı yapılsın,
binanızın estetiği bozulmasın.

Garaj kapısı sistemleri

İster kumandalı ister şifreli ve isterseniz araç tanıma

sistemi ile kapınızı rahatça açabilirsiniz. 

MOTOR SEÇENEKLERİ

• Hırsızlık önleyici tek yönlü tertibat: Kilit ve sürgü kurulumuna gerek duyulmaz.
• İki durumlu boşa alma aparatı (patentli).
• Ezilme önleme aparatı Avrupa Direktierine uygun otomatik sistemlerin 

kurulmasını mümkün kılar. Emniyet kenarına gerek duyulmaz.
• Önceden takılı ray sayesinde hızlı, basit kurulum ve rotasyon rekoru ile 

hiçbir alete gerek kalmadan otomasyon sistemi kurulumu.
• Zincir/kayış aktarımı.
• Ayarlanabilir hareket sınırlı elektronik yavaşlama.

ÖZELLİKLER

D700HS (Yüksek Hızlı): 12m/dakikaya kadar
geleneksel motorlara kıyasla iki kat daha hızlı

D600 - D700 HS - D1000 ‘in İN BOYUTLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

6,6 m/dk 1,2 m/dk 6,6 m/dk
3,8 m/dk

1,3 m/dk 2,5 m/dk 1,3 m/dk
45 dB(A)

kuruluma göre değişken
standart özellik

sadece iç mekan kullanımı için (IP20)

 -20 °C ila +55 °C
360 x 200 x 145

D600 D700HS D1000
230 Vac

220 W 440 W 350 W
600 N 700 N 1000 N

kesintisiz
35 mm

230 Vac - 40 W (max)
120 s.

D600 - D700HS - D10 00

Güç k ıaynağ
Elektrikli motor

eklien maks. güçÇ
tiş kuvvetiİ
ullanım türüK
avandan maksimum genel boyutlarT

İç lamba
İç lamba zamanlaması
Standart Yüksüz Hız
Azaltılmış yüksük hız

aşlama sırasında hızYav
t hızda gürültüStandar

aşlamada hareket mesafesiYav
et aparatıDahili emniy

Koruma sınıfı
Çalışma ortamı sıcaklığı

Y) mmBoyutlar  (U x D x 

Uzaktan Kumandalı Araç Tanıma Sistemi Sifreli / Kartlı Geçiş Sistemi



AKSESUARLAR

Kontrol Paneli Seksiyonel kapılar için eğik kol Adaptör Alıcı Flaşör Lamba

Merkezi Ray Desteği

Anatarlı Butonlar

Fotosel ve Kolonlar Emniyet Aparatları Flaşör Lambaları Vericiler Çeşitli Aksesuarlar

Lastiktampon

Yaykırılmaemn  iyetsistemi

Yaysetinintekyaydanoluşması

Rayageçmeyansızdırmazlıkcontası(siyah)

Alüminyumaltsızdırmazlıkcontaproli (siyah)

Üstsızdırmazlıkcontası (siyah)

Altsızdırmazlıkcontası (siyah)

Kartonambalaj(paneller İçin)

Yatayrayaskısı parça+düzparça

Amakanallı- boşborumil

Kapıkulpu

Kamakanalsız-boşboru mil

Ce Standartlarına uygunluk

1,5 Mm 2" Boyalı yan kapama, menteşe, ray ve yatay ray bağlantıları 

1,5 Mm 2" Galvanizli yan kapama, menteşe, ray ve yatay ray bağlantıları 

Alüminyumüstsızdırmazlıkconta proli(siyah)

Parmaksıkı ştırmayıönleyen plastiktekermuhafazası

** Yüksekliği 2490 mm’ye kadar olan kapıların genişlikleri 3375 mm’den küçük olanları tek yaylıdır.
Bu ölçülerin  dışındaki kapıların yay setleri tek yaydan oluşur.

STANDART ÖZELLİKLER 

OPSİYONEL RENKLER

Tüm RAL renkleri 
uygulanabilmektedir.

(Fosforlu renkler hariç)

YALITIM ÇÖZÜMLERİ

EMNİYET ÇÖZÜMLERİ

Opsiyonel Halat Kopma 
Emniyet Sistemi

Opsiyonel Yay Kırılma 
Emniyet Sistemi



ENDÜSTRİYEL
SEKSİYONEL KAPI SİSTEMLERİ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ GARAJLARINIZ

SERVİS KAPILARINIZ
HANGAR VE DEPO KAPILARINIZ İÇİN İDEAL ÇÖZÜM...



Endüstriyel seksiyonel
kapısı sistemleri

Büyük ölçekli araçlarınızın muhafazasını,

malzeme sevkiyatının kolaylığını ve devasa kapıların

kolayca açılıp kapanmasına şahit olduğunuzda

anlayacaksınız. Endüstriyel seksiyonel kapılar

her soruna bir çözüm sunar.

Endüstriyel kapı sistemleri fabrika veya depo binalarının 

mal giriş, çıkış, yükleme, boşaltma noktalarında sirkülasyon 

sağlamak amacıyla kullanılan çok uzun ömürlü kapılardır. 

Sarmal kapının gövdesini oluşturan çift cidarı sayesinde 

esneme ve rüzgar dayanımı en üst seviyeye taşınmıştır. 

Yine çift cidarı sayesinde ses ve ısı izolasyonunu 

en üst seviyede sağlamaktadır. 

Endüstriyel kapılar orta seviyede hız gerektiren, yoğun çalışma

temposuna uygun, ısı ve ses yalıtımı sağlayan, geniş m2'li 

açıklıkların kapatılmasında kullanılabilen sistemlerdir.  Otomatik

kapanma özelliğine sahip kapılar güvenlik ihtiyacının tam olarak

karşılanmasını sağlar. Opsiyonel olarak pnomatik sistemi ile

kapı altında unutulan cisimlerinde korunması sağlanabilir. 

Sızdırmazlık contası, tiller ve panel içerisindeki poliüretan dolgu 

sayesinde ısı ve ses izolasyonu sağlar

PANEL ÇEŞİTLERİ

Parmak Sıkıştırma Emniyetli 
Oluklu Panel

Menteşe Montaj Destek Sacı

Poliüretan Dolgu (40kg/m³)

Dış Düzey Sacı (0,5 mm)

İç Düzey Sacı (0,5 mm)

Menteşe Montaj Destek Sacı

Sünger Conta

PANEL YAPISI

PANEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Panel
Panel kalınlığı
Dolgu Malzemesi
Paneller arası sızdırmazlık
Panel – Zemin sızdırmazlık
Panel-Duvar sızdırmazlık
Panel  Tipi
Rüzgar Dayanımı
Ray Takımı
Yay açma kapama sayısı
Çalışma sıklığı
Panel Ağırlığı
Desen /ŞekilDış: 
Emniyet Sistemleri

: METECNO  /İTALYA/ISO 9001,CE
: 42mm  Entkepler Dahil (0,50mm Galvanize çelik+Poliüretan+0,50 mm Galvanize çelik) 
: Poliüretan köpük (45 KG/m³ Yoğunluk) 0,50 W/m²C
: Sandviç paneller arası sünger conta
: Pnomatik emniyet sistemine uygun kauçuk conta
: Çift cidarlı kauçuk dış sızdırmazlık contası
: Endüstriyel Tip Gaga Sistemi

2: 95kg/m
: 50mmx2mm Galvanizli çelik/Poliamit teker, Galvanize çelik menteşeler
: 20.000
: 35 tur / saat.
: 500 mm panel: 11,7 Kg/m², 610 mm panel: 11,1 Kg/m²
: Düz veya Gofrajlı, İç: Düz veya Gofrajlı /mini kanallı
: PARMAK SIKIŞTIRMA , Yay Kırılma ve Halat Kopma Emniyetli 
  Kapı üreticisi rmanın ISO 9001 kalite güvence belgesi olmalıdır. 

Parmak Sıkıştırma Emniyetsiz 
Oluklu Panel

YATAKLAMA ÇEŞİTLERİ

Standart yataklama Yüksek yataklama Giyotin Yataklama



MOTOR SEÇENEKLERİ

ALEN 
A100 AE

A100 AE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Motor  
Menşei  
Çalışma Gerilimi 
Kontrol Ünitesi   
Hız  
Çalışma Sıklığı  
Taşıma Kapasitesi 
Kontrol Alternatieri 
Emniyet Sistemleri  

ALEN
ALMANYA / CE, ISO 9001, TSE
Motor Gücü 380V / 50 HZ, 1 HP

Mikroişlemcili Elektronik Kontrollü
20 – 25 cm/sn

20 Tur / Saat - 35 Tur / Saat
25 m² yay dengeli yükler için

Buton, Uzaktan kumanda, Kütle detektörü, Fotosel, Radar
Akım kontrol, Pnomatik

AKSESUARLAR

S20 Yarı otomatik 
roleli tip 

kontrol ünitesi 

İlave ZincirEmniyet Fotoseli Kumanda Buton Flaşör

- Radarlı
- Butonlu
- Çekme İpli
- Uzaktan Kumandalı
- Manyetik Dedektörlü
- Fotoselli

GEÇİŞ SİSTEMLERİ

STANDART ÖZELLİKLER 

Yay kırılma emniyet sistemi

Halat kopma emniyet sistemi

Yaylı tampon

1,5 mm 2'' galvaniz çelik ray seti

2,0 mm 2'' galvaniz çelik ray seti

Aluminyum alt destek ve sızdırmazlık taşıyıcı proli (siyah)

Aluminyum üst destek ve sızdırmazlık taşıyıcı proli (siyah)

Raya geçme yan sızdırmazlık contası (siyah)

Üst destek proline takılan sızdırmazlık contası (siyah)

Kancalı üst sızdırmazlık contası

Kama kanallı -içi boş mil

Kama kanallı -dolu 25,4mm mil

65 mm strat panel destek proli (5510 - 7500 mm genişliği arası kapılar)

110 mm strat panel destek proli (7500 mm genişlikten büyük kapılar)

Aluminyum rüzgar destek proli 

Gergili halat panel destek köprüsü 5500 mm den büyük kapılar

Kapı kulpu

Paneller için karton ambalajlama

CE standartlarına uygunluk

Galvanizli yatay ray bağlantı prol seti

OPSİYONEL RENKLER

Tüm RAL renkleri 
uygulanabilmektedir.

(Fosforlu renkler hariç)

YALITIM ÇÖZÜMLERİ

Alt Sızdırmazlık Fitili Üst Sızdırmazlık Fitili Yan Sızdırmazlık Fitili

Kapı içinde 
servis kapı uygulaması 

Kapı yanında
servis kapı uygulaması 

SERVİS KAPISI ve 
PENCERE UYGULAMASI



HIZLI PVC KAPI SİSTEMLERİ İLE
KISA SÜREDE AÇILSIN KAPILAR !

YÜKSEK HIZLI PVC KAPI SİSTEMLERİ İLE

DEPO ve GARAJ KAPILARI
GÖZ AÇIP KAPATINCAYA KADAR AÇILSIN



Endüstriyel hızlı pvc
kapısı sistemleri

Hızlı pvc kapı sistemleri ile büyük ölçekli depo ve garaj

girişlerini ekonomik bir şekilde kapatabilirsiniz. 

Aynı zamanda araç giriş çıkışını ve sevkiyatlarınızı

hızlandırabilirsiniz.

Katlanabilir ve sarmal olmak üzere iki farklı imalat yapılabilen

hızlı pvc kapılar hızlı giriş-çıkış gerektiren alanlarda

kullanılabilirler. İç ve dış cephede farklı polyester perde

kullanılarak çözümler sağlanabilir. Perdeler tek parça bütün 

veya pencereli görünüme sahip şeffaf kısımları ile aydınlatma 

ihtiyaçlarına da çözüm sunabilir yapıdadır.  Yoğun araç traği 

gerektiren ve iç ortam hava koşullarının dış ortamdan minimum 

seviyede etkilenmesinin istendiği mekanlarda son derece 

başarılı çözümlerdir. Esnek PVC branda sistemi sayesinde 

oldukça uzun ömürlü ve güvenlidir.

İstenmeyen hava akımlarını ve bu akımlara bağlı iş kaybı,

aşırı nem, toz ve yetersiz hijyen sorunlarını minimize eder.

ALEN SARMAL HIZLI PVC KAPI TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Pvc Perde
Mekanizma
Yüklenici Aksam 
Sarmal Aksam
Otomasyon
Açılma-kapanma Hızı
Gerilim
Rüzgar Direnci 
Kumanda

B 9000 Mehler Almanya
Nice 1,5 Kw
Galvaniz Çelik
Yüksek Mukavemetli Çinko-Çelik Alaşım
Nice
2 Mt / Sn. - 0.5 Mt /sn. +/-
220 -380 Volt
80 Km. / m²
Pano Üzerinde Tuş Takımı
Emniyet Fotosel Sistemi
Pencere Talebe Bağlı

Nice NDCM0167 – Hızlı PVC Kapı Motoru mekanik switchli,
milden tahrikli bir motordur. 
Ayrıca krank mekanizması ile manuel olarakta kullanılabilir. 
Motor fren mekanizmasına sahiptir.

180N kapasitesi bulunan motor,
2,2 Kw güç üretir
ve 90 rpm hıza sahiptir.

Ral 1021 
Sarı

Ral 2004
Turuncu

Ral 3002
Kırmızı

Ral 5010
Mavi

Ral 9006
Gri

Ral 5012
Açık Mavi

MOTOR SEÇENEĞİ

AKSESUARLAR

Uzaktan Kumanda Pnömatik Emniyet 
Sistemi

Flaşör LambaAnahtarlı Şalter

RENK 
SEÇENEKLERİ

Kablosuz Şifreli Buton

Emniyet Fotoseli Mikrodalga Radar Flaşör LambaAçma Kapama Butonu Duvar Tipi Kablosuz 
Buton



Endüstriyel hızlı pvc
kapısı sistemleri

Çalışma hızı ile yoğun trakte ortaya çıkan enerji

kayıplarını en aza indirerek zamandan ve enerjiden tasarruf 

sağlamanıza yardımcı olur

Hızlı  ve çok güçlü gövde yapısı sayesinde mevcut kullanılan 

hantal kapı sistemlerinde ayrıcalıklı olmasını sağlar. 

Kendine özgü güçlü yapısı sayesinde dış ve iç cephelerde 

rahatlıkla kullanabileceğiniz bu benzersiz özellikleri, 

yüksek çalışma performansı ve estetiği, tesisinizin karlı ve 

vazgeçilmez ürünüdür. Yekpare olan PVC perde Sistemini 

istenilen boşluklarda aralarında pencere sistemi ekler. 

Dış darbelerden kaynaklanan yırtılma ve aşınmalara karşı 

hasar gören bölgelerin tamiri ve değişimi rahatlıkla yapılabilir.

Bu sayede ürününüz ilk günkü gibi estetik görünümünü 

devam eder.

ALEN KATLANIR HIZLI PVC KAPI TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Pvc Perde
Mekanizma
Yüklenici Aksam 
Sarmal Aksam
Otomasyon
Açılma-kapanma Hızı
Gerilim
Rüzgar Direnci 
Kumanda

B 9000 Mehler Almanya
Nice 1,5 Kw
Galvaniz Çelik
Yüksek Mukavemetli Çinko-Çelik Alaşım
Nice
2 Mt / Sn. - 0.5 Mt /sn. +/-
220 -380 Volt
80 Km. / m²
Pano Üzerinde Tuş Takımı
Emniyet Fotosel Sistemi
Pencere Talebe Bağlı

Nice NDCM0167 – Hızlı PVC Kapı Motoru mekanik switchli,
milden tahrikli bir motordur. 
Ayrıca krank mekanizması ile manuel olarakta kullanılabilir. 
Motor fren mekanizmasına sahiptir.

180N kapasitesi bulunan motor,
2,2 Kw güç üretir
ve 90 rpm hıza sahiptir.

Ral 1021 
Sarı

Ral 2004
Turuncu

Ral 3002
Kırmızı

Ral 5010
Mavi

Ral 9006
Gri

Ral 5012
Açık Mavi

MOTOR SEÇENEĞİ

AKSESUARLAR

Uzaktan Kumanda Pnömatik Emniyet 
Sistemi

Flaşör LambaAnahtarlı Şalter

RENK 
SEÇENEKLERİ

Kablosuz Şifreli Buton

Emniyet Fotoseli Mikrodalga Radar Flaşör LambaAçma Kapama Butonu Duvar Tipi Kablosuz 
Buton



RAMPA VE KÖRÜK SİSTEMLERİ İLE
YÜKLEME İŞLEMLERİ ÇOK KOLAY

DEPO VE ARDİYELERİN YÜK KAPASİTESİNE

HIZ VE KOLAYLIK 
RAMPA VE KÖRÜK SİSTEMLERİ İLE MÜMKÜN



HİDROLİK MENTEŞELİ YÜKLEME RAMPALARI TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Yük rampası
Nominal uzunluk
Nominal genişlik
Yırtılma plaka kalınlığı (platform) 
Sabitleyici yüksekliği 
Çerçeve
Dudak uzunluğu
Yırtılma plaka kalınlığı (ap)
Malzeme
Yük rampası üzerinde eşit seviye
Yük rampası altında eşit seviye
Yüzey rengi
Güvenlik özellikleri
Yük kapasitesi 

PROM-Stahl hidrolik plap (PS)
2500 mm 
2000 mm 
5/7
600 mm 
PIT 
400 mm 
13/15
Çelik
310 mm 
270 mm
RAL 5010 (Mavi)
İki ayrı kaldırma pistonu - 2 ad. takoz
6 Ton
Kontrol panosu dahildir.

AKSESUARLAR

Çarpma Koruyucu Dikme Darbe EmicilerTrak Lambası Araç Giriş Yardımları Tekerlek Takozu

HİDROLİK YÜKLEME RAMPALARI

- Menteşeli Yükleme Rampası

- Teleskopik Yükleme Rampası

PROMStahl hidrolik Menteşeli ve Teleskopik yükleme köprüleri nakliye lojistiğinde 
hızlı yükleme ve boşaltma yapmak için vazgeçilmez çözümlerdir. TIR ile rampa 
arasındaki boşlukları dolduran yükleme köprüleri bu şekilde yükseklik farklarını 
dengelemektedir. Platform ve kenarı kaymayı engelleyici çelikten yapılmıştır ve 
her türlü yükleme durumuna uygundur.

Menteşeli 
yükleme rampası

Teleskopik 
yükleme rampası

HİDROLİK MENTEŞELİ YÜKLEME KÖRÜĞÜ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Nominal genişlik
Nominal yükseklik 
Nominal derinlik
Üst perde
Yan perde 
Perde kalınlığı
Perde ağırlığı
Uyarı çizgileri
Drenaj 
Kurulum materyali 

3450 mm
3500 mm
600 mm
1000 mm 
700 mm 
3 mm-Siyah
3700 g/m²
Beyaz
Çatı bölümünün yana eğimi ile
Beton

Bir deponun ve yanaşan kamyonun yükleme ve

boşaltma açıklıklarının farklı ölçüleri dolayısıyla

aralıklar meydana gelmekte olup bunların etkin

şekilde kapatılması gerekir. Mallar bu şekilde 

hava cereyanından yağmur ve rüzgardan 

korunmaktadır. Yağmur suyu entegre bir 

yağmur oluğuyla yandan dışarıya akıtılmaktadır. 

Olumlu bir yan etki olarak enerji tasarrufu 

sağlanmaktadır. Yükleme körüğü üç parça 

halinde hazırlanmış şekilde teslim edilmektedir

ve böylece fazla külfet yaratmadan cepheye 

sabitlenebilmektedir. Bu yapı şeklinin avantajları 

masraf ve zamandan büyük tasarruf 

sağlamasıdır.   

Mekanik yükleme körüğü Şişirilebilir Yükleme Körüğü Brandalı Yükleme Körüğü

HİDROLİK MENTEŞELİ YÜKLEME KÖRÜĞÜ  ÇEŞİTLERİ

Duvar oyuğuna montaja yönelik brandalı 
yükleme körüğü doğrudan bir binanın 
duvar hücresine yerleştirilmektedir. Böylece 
kesintisiz bir bina cephesi oluşmakta ve 
sistemin optik görüntüsü belirgin şekilde 
iyileştirilmektedir. Sistem, iki yana ve nişin üst 
kenarına monte edilen alüminyum prollerden 
oluşmaktadır. Sistem betona, çeliğe ya da 
metalli yere monte edilebilir. 3mm kalınlığındaki
mukavemetli brandalar PVC kaplamalı çift 
dokudan meydana gelmektedir. Kapı izolasyo-
nunun cephe kısmına yanaşmayı kolaylaştıran 
görsel şeritler yerleştirilmiştir. Kapı izolasyonu 
3 parçalı hazır halde teslim edilmektedir ve az 
külfetle cepheye monte edilebilmektedir. 
Bu yapı şekli büyük masraf ve zaman tasarrufu 
sağlamaktadır.

Şişirilebilir yükleme körüğü, optimal izo-
lasyonu çok çeşitli kullanım imkanlarıyla 
birleştirmektedir. Şişirilebilir yan ve üst 
yastıklar yükleme boşluğunu hava geçirmeze 
yakın şekilde izole etmektedir. Böylece bu 
model ayrıca soğuk hava depoları ve klimalı 
alanlar için çok uygundur. Yaz sıcağı, kış 
soğuğu, rüzgar, toz ve böcekler depoya 
kesinlikle giremez. Kapı izolasyonu üç parça 
halinde hazırlanmış olarak teslim edilmektedir 
ve az külfetle cepheye sabitlenebilir. Böylece 
büyük miktarda para ve zaman tasarrufu 
sağlanmaktadır.



FOTOSELLİ KAPI SİSTEMLERİ
İLE KONFORU YAŞAYIN...

YÜKSEK GİRİŞ ÇIKIŞ POTANSİYELİNE SAHİP

HIZLI AÇLIP KAPANAN
OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ İLE RAHAT EDİN



FOTOSELLİ KAYAR KAPI
Model:  A100
Mekanizma: 10 cm İnce Mekanizma
Motor: Dunker / Almanya
Kontrol Ünitesi:  Alen / İtalya
Tekerlek Ünitesi: Alen / İtalya
Programlama Paneli: 6 Modlu Manuel Programlama Şalteri
Renk:  Naturel Eloksal                                                                                                                 

A100 FOTOSELLİ KAYAR KAPI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Maksimum kanat ağırlığı
Kullanım sıklığı
Çalışma ortamı sıcaklığı
Güç kaynağı 
Enerji tüketimi
Açılma hız ayarı 
Kapanış hızı ayarı
Kısmi açılma ayarı 
Duraklama süresi ayarı 
Gece duraklama süresi ayarı 
Statik kuvvet ayarı 

Tek Kanat Çift Kanat 
110 Kg 0 + 70 Kg 

%100 
-20C° +55C°

115V/230 V ~ 50/60 hz
100 W

5 ÷70 cm/sn(mt)
5÷70 cm/sn(mt)

toplam açılmanın %10-%90 kadarı

10 ÷140 cm/sn(mt)
10÷140 cm/sn(mt)

toplam açılmanın %10-%90 kadarı
0 ÷30 sn.

0 ÷ 240 sn.
Otomatik 

MEKANİZMA SEÇENEKLERİFotoselli kapı
sistemleri

Harekete duyarlı sensörler ile kapınız otomatik açılsın

zaman ve enerji kaybetmeden hayat devam etsin.

100.000 açma ve kapama garantisi ile

dış ortamın tozundan, gürültüsünden, yağmur ve 

kardan korunun...

Fotoselli kapılar güvenlik ihtiyacının ön planda olmadığı, giriş 

ve çıkışın otomatik sağlanabilmesi istenilen estetik görünümün

ön planda olduğu yerlerde kullanılabilirler. 

Fotoselli kapılar mağazalar, alış veriş merkezleri, oteller, 

hastaneler, bankalar, iş merkezleri gibi, giriş çıkışların yoğun 

olduğu yerlerde tercih edilen sistemlerdir. Hızlı açma - kapama 

sağlayarak estetik ve konforu bir arada sunan kapılardır. 

İklimle özelliği sayesinde soğuk havalarda ısı tasarrufu sağlar 

yazın da iç ortamın havasını muhafaza eder.

Tek yöne açılır standart otomatik fotoselli kayar kapılar: 

Duruma göre sistem bütünlüğü içerisinde sağ veya sola açılır 

bir hareketli ve hareketli kanadın üzerine kaydığı bir sabit kanattan 

oluşturulabildiği gibi ,daha kısıtlı alanlarda mevcut duvar, camekan 

veya cepheler üzerine açtırılarak sabit kanat olmaksızın da 

uygulanabilmektedirler.



Fotoselli kapı kesit ve ölçüleri

Aksesuarlar

Çift yöne açılır standart otomatik fotoselli kayar kapılar : Sağa ve sola senkronize bir şekilde kendi sabitleri 

veya mevcut cepheler üzerine kayarak açılan otomatik kapı sistemleridir. Simetrik duruşu ve açılacak 

mesafeyi çift yöne kaydırarak seri açılım sağlaması çift kanatlı kayar kapıları uygulama zorluğu bulunmayan 

her durumda öncelikli tercih haline getirmektedirKapı üzerinde yer alan mikrodalga radar sistemleri cismin 

algılandığı anda kapının otomatik açılmasını sağlayarak güç kullanımı gereksinimini ortadan kaldırmaktadır. 

Sistemin içerisinde yer alan fotoseller çarpma ve sıkışmaları önleyerek olası kaza durumlarını ortadan kaldırır.

Acil durumlarda el ile (manuel) kullanma imkanı mümkündür. Fotoselli kapılar tek taraı giriş, çift taraı giriş 

ve çıkış işlemlerini yerine getirebilecek şekilde dizayn edilmiştir.Şifreli geçiş, kart okuma sistemleri, 

buton kontrollü, uzaktan kumanda sistemleri ile entegre çalışabilme özelliğine sahiptir. Elektronik kilit sistemi, 

Renk alternatieri, değişik cam seçenekleri ile günümüz modern mimarisini ileri teknoloji'de birleştiren 

sistem günlük yaşam hızının yoğun olduğu tesislerde sıklıkla tercih edilmekte, kolay kullanım şekli ve pratik 

sistemi ile de tercih nedenlerinin başında gelmektedir.



Model:  A140
Mekanizma: 10 cm İnce Mekanizma
Motor: Dunker / Almanya
Kontrol Ünitesi:  Alen / İtalya
Tekerlek Ünitesi: Alen / İtalya
Programlama Paneli: 6 Modlu Manuel Programlama Şalteri
Renk:  Naturel Eloksal    

MEKANİZMA SEÇENEKLERİ

A140 FOTOSELLİ KAYAR KAPI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Maksimum kanat ağırlığı
Kullanım sıklığı
Koruma sınıfı
Çalışma ortamı sıcaklığı
Güç Kaynağı
Enerji tüketimi
Kol uzunluğu
Tahrik ünitesi 
Açılma hızı ayarı 
Kapanış hızı ayarı 
Kısmi açılma ayarı
Duraklama süresi ayarı 
Gece duraklama  süresi ayarı 
Statik kuvvet ayarı 

Tek Kanat Çift Kanat 
200 Kg 120 + 120 Kg 

%100 
IP 23 (iç mekan kullanım için)

-20C° +55C°
115V/230 V ~ 50/60 hz

100 W
VPx2+100

Kodlayıcı 24 Vdc 
5 ÷70 cm/sn(mt)
5÷70 cm/sn(mt)

toplam açılmanın %10-%90 kadarı

10 ÷140 cm/sn(mt)
0÷140 cm/sn(mt)

toplam açılmanın %10-%90 kadarı
0 ÷30 sn.

0 ÷ 240 sn.
Otomatik 

AKSESUARLAR

Emniyet Fotoseli Elektro Mekanik Kilit Dijital Konum 
Anahtarı

Programlama Paneli Ledli Programlama 
Paneli

El Sensörü Numaratör ve Kart
Okuyucu

Sıva altı butonSıva üstü buton Sıva altı SensörüParmak İzi Terminali

Model:  Bombeli Kayar Kapı
Mekanizma: 10 cm İnce Mekanizma
Motor: Dunker / Almanya
Kontrol Ünitesi:  Alen / İtalya
Tekerlek Ünitesi: Alen / İtalya
Programlama Paneli: 6 Modlu Manuel Programlama Şalteri
Renk:  Naturel Eloksal    

MEKANİZMA SEÇENEKLERİ

A140 FOTOSELLİ KAYAR KAPI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Maksimum kanat ağırlığı
Kullanım sıklığı
Koruma sınıfı
Çalışma ortamı sıcaklığı
Güç Kaynağı
Enerji tüketimi
Kol uzunluğu
Tahrik ünitesi 
Açılma hızı ayarı 
Kapanış hızı ayarı 
Kısmi açılma ayarı
Duraklama süresi ayarı 
Gece duraklama  süresi ayarı 
Statik kuvvet ayarı 

Tek Kanat Çift Kanat 
200 Kg 120 + 120 Kg 

%100 
IP 23 (iç mekan kullanım için)

-20C° +55C°
115V/230 V ~ 50/60 hz

100 W
VPx2+100

Kodlayıcı 24 Vdc 
5 ÷70 cm/sn(mt)
5÷70 cm/sn(mt)

toplam açılmanın %10-%90 kadarı

10 ÷140 cm/sn(mt)
0÷140 cm/sn(mt)

toplam açılmanın %10-%90 kadarı
0 ÷30 sn.

0 ÷ 240 sn.
Otomatik 

AKSESUARLAR

Emniyet Fotoseli Elektro Mekanik Kilit Dijital Konum 
Anahtarı

Programlama Paneli Ledli Programlama 
Paneli

El Sensörü Numaratör ve Kart
Okuyucu

Sıva altı butonSıva üstü buton Sıva altı SensörüParmak İzi Terminali

BOMBELİ KAYAR KAPIA-140 SERİ KAYAR KAPI



90 C˚ AÇILIR KAPILAR

Güç kaynağı
Çekilen güç
Çekilen akım
Elektrik motoru 
Ölçüler
Ağırlık
Çalışan ortam sıcaklığı
Koruma sınıfı
Ölçüler ve maksimum kanat ağırlığı
Kullanım sıklığı
Güç hatası durumundaki işlem

Hareker kolllarının düzenleri 

Kırılmaz cihaz
Açılma hızı
Kapanma hızı

230 Vac (%+6-10)-50(60)Hz
100 W
0.5A
24 Vdc
530x105x160 mm (boy x yük. x der.)
10 kg
-20+55C
Ip23 (Sadece iç kullanım)
Yandaki tabloya bakınız 
Sürekli
Manuel itme / çekme ile açılma

Mafsallı itme kolu
Kayar kol (kol boyu 430mm)
Kayar kol (kol boyu 330mm)
Standart
4:10 s (ayarlanabilir)
4:10 s (ayarlanabilir)

Sistem Uygulama Sınırları

Kanat B.
Max. K. Ağırlığı (kg)
mafsallı itme kolu

Max. K. A. Kayar 
kol(kg) L=300 mm

Max. K. A. Kayar 
kol(kg) L=400 mm

700
750
800
850
900
950

1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400

367
320
281
249
222
199
180
163
149
136
125
115
107
99
92

286
249
219

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

194
173
155
140
127
116
106
97
90
83
77
71

Standart Panel Opsiyonel Panel Aksesuarlar 

Kayar Kol 
El Sensörü
Kombine Radar

Programlama Ekranı 
(ana fonksiyonlar)
Açılış ve kapanış 
Engel algılama yönetimi
7 günlük zaman dilimi yönetimi
Bina otomasyonu ile programlanabilme 
Yanıp sönen led kombinasyonu ve 
ekran yardımı ile arıza tespiti

MEKANİZMA SEÇENEKLERİ90 Açılır fotoselli kapı
sistemleri

İki kapı kanadını da hareket algıladığı anda 90 derece açıp

giriş çıkışı kolaylaştıran bu sistem ile özellikle

yoğun os içi trağinden kolayca kurtulabilirsiniz.

Tek yöne açılır standart otomatik fotoselli kapılar: Duruma 

göre sistem bütünlüğü içerisinde sağ veya sola açılır bir 

hareketli ve hareketli kanadın üzerine kaydığı bir sabit kanattan 

oluşturulabildiği gibi ,daha kısıtlı alanlarda mevcut duvar,

camekan veya cepheler üzerine açtırılarak sabit kanat

olmaksızın da uygulanabilmektedirler. Tek kanatlı uygulamalar

özel bir sebebi olmadığı sürece daha ziyade kısıtlı kullanım 

alanlarında tercih edilmektedir

0



Hermatik fotoselli kapı
sistemleri

Tam sızdırmazlık gereken ve kontamine ortam oluşturmak

istenen yerlerde tercih edilen, profesyonel ve kaliteli 

ürünlerdir. Sıklıkla yoğun bakım üniteleri, soğuk hava

depoları gibi yerlerde tercih edilir.

Hermatik kapı sistemleri özel conta sistemleri ile tam 

sızdırmazlık sağlar. Kapı yönü kullanım itibariyle sağ veya 

sol boşluğa kayma istikameti oluşturularak montajı 

gerçekleştirilir.

Genellikle hastanelerin ve soğuk hava depolarına sahip

fabrikaların tercih ettiği bu kapı sistemleri, ısı ve hava

sızdırmazlığı üzerine %100 başarı sağlamaktadır.

Steril alan ihtiyacı arttıkça kapı çeşitliliği de bu oranda değişiklik gösterdi. Hastane kapılarından daha farklı kanat 
varyasyonları ile hijyenik alanlar koruma altına alındı.

Hijyenik Kapıların genel kullanım alanları yarı steril alan ile tam teril alanın geçiş holleridir. Hermetik kapıların bulunduğu 
alana giriş ve geçişi sağlarlar.         .

Paslanmaz çelik ve kompakt laminat kapı kanadı ile standart mekanizmanın birleşiminden oluşan steril alanlarda kullanıma 
uygun otomatik kapılardır.    

Laminat Kaplama ya da paslanmaz çelik arasına yerleştirilen kurşun plaka ile gerektiğinde X-Ray oda kapısı olarak da 
kullanılır.  Belirli oranda sızdırmazlığı kanat etrafında bulunan contalar sağlar.  Hermetik kapının gerek duyulmadığı 
alanlarda hijyenik çözümler sunar.    

TEKNİK ÖZELLİKLER

Besleme gerilimi
Çalışma frekansı
Çalışma gücü 
Düşük hız
Başlama hızı
Max. Bir kanar taşıma kapasitesi
Açılma hızı
Kapanma hızı
Açılma oranı

230 /110 V
50/60 Hz
90 W
20-120 mm/s
20-220 mm/s
250 kg
800 mm/s
500 mm/s
%10-80



OTOMATİK BAHÇE KAPISI
KOLAYLIK DEMEK

YAZ KIŞ DEMEDEN ARACINIZDAN İNMEDEN

TEK BİR TUŞ 
ARAÇ TANIMA SİSTEMİ İLE KAPINIZ AÇILSIN...



Dairesel açılır
bahçe kapısı sistemleri

İki güçlü elektronik kolun hareketi ile kapılar açılsın,

zaman ve güç kaybetmeden bahçenize kolayca

girin.

Mevcut 90 derece açılır kapılara motor sistemi montajı

yapılarak kontrol imkanı sağlanır. Kolay montaj imkanı 

sayesinde tüm kapılara uygulanabilir.  90 derece açılır 

kapılar en basit anlatım diliyle; Kapı kanadını 

hareketlendirmek için, üst kısma konulan operatör, 

hareketlendirme kolu ve geçişleri otomatik olarak 

yönlendirecek sensörlü sistemden oluşmaktadır. Kapının

açılıp kapanması esnasında sistem tamamıyla sessiz

çalışır. 

Otomasyonu üst duvar kısmına yahut kapı üzerine

kurulabilir.  Mimari açıdan görünümü şıktır ve ortama 

uyum sağlar

Kanatlı kapılar, sıradan kapılar gibi bir destek noktası üzerinde dönüş yaparak çalışırlar. Giriş kapıları genellikle içe doğru açılır ve bu sebeple 
iç cephede kapının dönüş yapabileceği uygun bir alan bulunması gerekir.

İdeal otomasyon sistemi seçilerken boyut, kapı kanadının yaklaşık ağırlığı, dikme ve kanadın sağlamlığı, kullanılan materyal 
gibi ölçütler dikkate alınır.

Bu otomasyon sistemleri genellikle 220 V AC ve 24 V DC gibi voltajlarda çalışabilmektedir ki bu durum ürünlerin işleyişini daha da güvenli 
hale getirmektedir. Özellikle ticari ve endüstriyel uygulamalarda ihtiyaç duyulan hassas kullanım koşullarında 
24 V DC güç kaynağı tavsiye edilmektedir.

Metalik ya da sert bir yapı sebebiyle, kapı kanadı direnç mi 
gösteriyor?                                                                                    .

Tek ya da çift kanatlı kapılar için önerilen çözüm; eğer kapının açılması için 
ihtiyaç duyulan alan, bir çit ya da duvarın varlığı sebebiyle daralmışsa, yüzeye 
monte edilmiş sonsuz dişli motor kullanılmaktır. İhtiyaç duyulan kapının ağırlık 
ve boyutlarına göre, ihtiyaca özel sipariş teslimi de diğer kolay bir seçenektir.

Estetik bir çözüm mü arıyorsunuz?                                                      ?

En ideal çözüm tamamı ile görünmez olan yer altı kurulumudur: girişinizin 
estetik değerini artırmak için farklı bir sistem arayışındaysanız, bu yaklaşım 
mükemmel ve son derece zarif bir çözümdür. Bu şekilde kurulacak bir sistem, 
en kötü iklim koşullarında dahi, kullanılan malzemenin güvenilirliği, korozyona 
karşı büyük dirence sahip olması ve uzun vadeli mükemmel işlevsellikte olması 
özellikleriyle ön plana çıkmaktadır.

KANATLI KAPILAR

Kapı kanatları çok mu haf? Ahşap, PVC veya alüminyumdan 
mı yapılmışlar? Çıkıntısı olan sütunlar üzerine mi kuruluyorlar?

En ideal çözüm kompakt, sağlam, mafsallı bir kol kullanmaktır: bu, kanadın 
yumuşak, net ve kolay bir şekilde açılıp kapanmasını sağlayacaktır. Eğer kapının 
yakınlarında bir duvar ya da herhangi bir engel mevcutsa veya sütunlar diğer 
kapı sistemlerinin kullanımı için fazla dar ve hafse, mafsallı kollar maksimum 
kurulum kolaylığı getirir.



MOTOR SEÇENEKLERİ

Teknoloji
Versiyon
Uygulama
Kullanım

Elektromekanik
230 Vac
Mesken 

Maks. 1.8 m uzunlukta tek kanat

Alen 412 MOTOR 

Teknoloji
Versiyonlar
Uygulama
Kullanım

Elektromekanik
230 Vac (413) - 24 Vdc (413 24 Vdc)

Mesken / Müşterek
Maks. 1.8 m uzunlukta tek kanat

(elektrik kiliti ile 2.5 m)

Alen 413-413 24 Vdc MOTOR 

Teknoloji
Versiyonlar
Uygulama
Kullanım

Elektromekanik
230 Vac (415) - 24 Vdc (415 24 Vdc)

Mesken / Müşterek
Maks. 3 m uzunlukta tek kanat

(elektrik kiliti ile 4 m)

Alen 415-415 24 Vdc MOTOR 

Teknoloji
Versiyon
Uygulama
Kullanım

Hidrolik
24 Vdc
Mesken 

Maks. 2.3 m uzunlukta tek kanat
(elektrik kilidi ile 2.7 m)

Alen 402 MOTOR 

Teknoloji
Versiyonlar
Uygulama
Kullanım

Hidrolik
230 Vac

Müşterek / Endüstriyel
Maks. 7 m’ye kadar tek kanat

Alen 400 MOTOR 

Teknoloji
Versiyonlar
Uygulama
Kullanım

Elektromekanik
230 Vac (770) - 24 Vdc (770 24 Vdc)

Mesken
Maks. 3.5 m uzunlukta ve 
Maks. 500 kg tek kanat 

Alen 770-770 24 Vdc MOTOR 

AKSESUARLAR

Kontrol Ünitesi
(stickerlar dahil değil)

Teleskopik Kol

Acil Durum 
Batarya Kiti

Kontrol Ünitesi

Hırsız-geçirmez
levyeyle açılan anahtar

seçici

Özelleştirilmiş Anahtarlı
Boşa Alma Kilidi

Harici Boşa Alma 
Aparatı kablo ve Kılıfıyla

X-COM BOX ModülüEkstra Boşa Alma 
Anahtarı

Anatarlı butonlar Fotosel ve Kolonlar 433 Mhz Kumanda Boy Fotosel Flaşör Lambaları

Elektrikli KilitDuvara Montaj 
Plakası

Kılıf Rakoru RTA

Safe Coder 



Yana kayar
bahçe kapısı sistemleri

Yana kayar bahçe kapısı otomasyonu emniyetli, 

elektromekanik bir sistemdir. Kişisel ve endüstriyel 

kullanım için tasarlanıp dizayn edilmiştir.

Yana kayar bahçe kapılarının otomatik açılabilir sisteme 

dönüştürülmesinde kullanılan sistemlerdir.Farklı uzunluk ve

 ağırlığa sahip kapılarda kullanım imkanı sağlamaktadır. 

Kolay montaj imkanı , ergonomik ve estetik yapısı 

sayesinde tüm yana kayar kapılarda kullanılabilir. Fotosel 

sistemi ile araç ve cisim geçişlerinde çarpmalara karşı 

güvenlik sağlar.

Opsiyonel olarak tercih edilebilen güç kaynaklı modeller ile 

enerji kesintilerinde de çalışma imkanı sağlamaktadır.

Standart olarak uzaktan kumanda sistemi, plaka okuma 

sistemleri, metal kütle dedektörü, kartlı ve şieri geçiş 

sistemleri, etiket okuma sistemleri ve buton ile sistem 

opsiyonel olarak kontrol imkanı sağlamaktadır.

Kayar kapılarda genellikle ray üzerinde kayan tek bir kanat mevcuttur. Bu tip girişlerde, açma kapama fazlarında kapının kayabilmesi için uzun 
ve dar bir boşluğa ihtiyaç vardır. Bu kapılar; geniş girişler, yokuşlara yerleştirilmiş girişler, ya da dairesel kapıların açılması için yeterli alan 
bulunmayan durumlarda en ideal korumadırlar.                   .

İdeal sistem seçilmek istendiğinde ağırlık ve kapı uzunluğu dikkate alınmalıdır. 

Bu sistemler, kapama fazında maksimum güvenliği sağlamak için yumuşak başlama ve bitiş fonksiyonu ile donatılmıştır: engel tespit fonksiyonu, 
kapı hareketinin bloke olması durumunda insan ve nesnelere gelebilecek zararı önlemek için, hareketi durdurur ve tersine çevirir.

Kapı kanatlarının ağırlığı nedir?

Konutlarda kullanılmak üzere pek çok sistem mevcuttur: 
Ağırlığı 300 kg’a kadar olan haf kapılar ve ağırlığı 600 ila 1000 kg 
arasında değişen ağır kapılar, ihtiyaca özel her türlü çözümü sorunsuz 
sunabilmektedir.

Özellikle alışveriş merkezlerinde, hastanelerde ve sanayide ihtiyaç 
duyulan geniş girişler için ağır kapılar kurmak mümkün mü?

Sistemler 3500 kg’a kadar olan ağırlıklardaki kapı kanatlarını 
işletebilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu tasarımlar, her türlü atmosfer 
koşuluna dayanıklılık gösterebilmekte, maksimum işletme güvenliği 
ve uzun vadeli performans sağlamaktadır.

KAYAR KAPILAR



MOTOR SEÇENEKLERİ

500 KG YANA KAYAR MOTOR KİTİ

Açılma Hızı
Kullanım Sıklığı
Motor Gücü
Çalışma Gerilimi

20 cm/sn
30% 

350 Watt
220 Volt

Motor  - Kontrol Ünitesi 
Fotosel 
Flaşör 
Alıcı
Verici (2 adet)
Kremiyer Dişli 4 mt

Kit içinde kullanılan ürünler

900 KG YANA KAYAR MOTOR KİTİ

Açılma Hızı
Kullanım Sıklığı
Motor Gücü
Çalışma Gerilimi

20 cm/sn
40% 

500 Watt
220 Volt

Motor  - Kontrol Ünitesi 
Fotosel 
Flaşör 
Alıcı
Kumanda (2 adet)
Kremiyer Dişli 4 mt

Kit içinde kullanılan ürünler

400 KG YANA KAYAR MOTOR KİTİ

Açılma Hızı
Kullanım Sıklığı
Motor Gücü
Çalışma Gerilimi

20 cm/sn
100% 

220 Watt
24 Volt

Motor  - Kontrol Ünitesi 
Fotosel 
Flaşör 
Alıcı
Verici (2 adet)
Kremiyer Dişli 

Kit içinde kullanılan ürünler

800 KG YANA KAYAR MOTOR KİTİ

Açılma Hızı
Kullanım Sıklığı
Motor Gücü
Çalışma Gerilimi

30 cm/sn
100% 

290 Watt
24 Volt

Motor  - Kontrol Ünitesi 
Fotosel 
Flaşör 
Alıcı
Kumanda (2 adet)
Kremiyer Dişli 4 mt

Kit içinde kullanılan ürünler

1800 KG YANA KAYAR MOTOR KİTİ

Açılma Hızı
Kullanım Sıklığı
Motor Gücü
Çalışma Gerilimi

70 cm/sn
100% 

1800 Watt
220 Volt

Motor  - Kontrol Ünitesi 
Fotosel 
Flaşör 
Alıcı
Kumanda (2 adet)
Kremiyer Dişli 4 mt

Kit içinde kullanılan ürünler

1800 KG YANA KAYAR MOTOR KİTİ

Motor  - Kontrol Ünitesi 
Fotosel 
Flaşör 
Alıcı
Verici (2 adet)
Kremiyer Dişli 4 mt

Kit içinde kullanılan ürünler

Açılma Hızı
Kullanım Sıklığı
Motor Gücü
Çalışma Gerilimi
Yağ Türü 
(Yağ banyosunda ikiz diskli kavrama)

16 cm/sn
70% 

650 Watt
220 Volt

Alen HP YAĞI 

Kontrol Ünitesi Montaj Plakası Özel Anahtarlı Boşa
Alma Kilidi

Kontrol Kartı Kramayer dişli 30x12 
mod. 4 ve lehim dahil 

(4 m’lik paket)

AKSESUARLAR

Anatarlı butonlar Fotosel ve Kolonlar 433 Mhz Kumanda Elektrikli KilitBoy Fotosel Flaşör Lambaları

868 Mhz Kumanda

Acil Durum 
Batarya Kiti

Uzaktan Tuş Takımlı
İnvertör

600 KG YANA KAYAR MOTOR KİTİ

Açılma Hızı
Kullanım Sıklığı
Motor Gücü
Çalışma Gerilimi

20 cm/sn
70 % 

300 Watt
220 Volt

Motor  - Kontrol Ünitesi 
Fotosel 
Flaşör 
Alıcı
Kumanda (2 adet)
Kremiyer Dişli 4 mt

Kit içinde kullanılan ürünler

MOTOR SEÇENEKLERİ



GİRİŞ ÇIKIŞ KONTROLÜNÜ
KOLAYCA YAPIN...

TEK TUŞ İLE VEYA KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ İLE

ARAÇ GEÇİŞİNİ KONTROL EDİN
RAHAT EDİN.



Kollu bariyer
sistemleri

Kollu Bariyer Sistemleri ağırlıklı olarak trağin ve park 

sistemlerinin kontrollerinde kullanılır. Estetik görünümü ve 

güçlü motoru ile uluslar arası kalite ve standarda 

uygundur.

Bariyer istenirse giriş genişliğine göre farklı kol uzunlukları 

ile kullanılarak geniş alanların kontrolüne imkan sağlar. 

Standart olarak uzaktan kumanda sistemi, plaka okuma 

sistemleri, metal kütle dedektörü, kartlı ve şieri 

geçiş sistemleri, etiket okuma sistemleri ve buton ile 

sistem opsiyonel olarak kontrol imkanı sağlamaktadır. 

Kollu bariyer sistemleri giriş ve çıkışın kontrol edilmek 

istendiği alanlarda kullanılabilir. Özellikle otopark 

girişlerinde uygun maliyeti ve kolay kullanımı ile sıkça 

tercih edilen sistemlerin başında gelmektedir.

Kamuya açık ya da özel park alanlarında, özel konut ya da site girişlerinde araç geçişinin kontrol edilmesi ihtiyacı doğuyorsa, bariyerler en 
ideal çözümlerdir, üstelik araç traği yoğun olsa bile.

Sitelerdeki ya da özel, kamuya açık veya konutlara ait 
otoparklardaki girişleri kontrol mü etmek istiyorsunuz?

Bariyerin hızlı açılması gereken dar girişlerden, 8 m.’ye kadar 
olan girişlere, her türlü giriş için çözüm mevcuttur. Kolun 
uzunluğuna, koruma kabininin bitimine ya da motor gövdesine 
göre farklılık gösteren bağımsız kontrol ünitesi ile, her ihtiyacı 
karşılamak mümkündür.

Herhangi bir kesintide motor içine yerleştirilmiş ek bataryalarla sistemin aynı şekilde çalışması sağlanmaktadır. Bu sistemlerin kurulumu 
ya da bakımı için özel bir yetkinliğe ihtiyaç yoktur. Bu sistemler, işlevselliğinin devamı için gerekli aksesuarlarla donatılmıştır.

Geniş girişleri mi kontrol etmek istiyorsunuz?                    ?

Geniş endüstriyel girişleri ve yükleme-boşaltma alanlarını kontrol etmeye yarayacak uzun kollar mevcuttur. Daha da önemlisi 
“efendi/köle” olarak adlandırılan fonksiyon sayesinde karşılıklı iki bariyerin eşlemesi (senkronizasyon) sağlanarak 6 ila 18 metre arası 
genişlikte giriş sistemleri kurmak mümkündür.

Otomatik bariyer modelinin seçimi giriş genişliğine ve kullanım tipine göre gerçekleştirilir.

Bu sistemler, farklı malzemelerden yapılan gövdeler tarafından korunan motor ve kontrol ünitesinden oluşur. Paslanmaz çelik gövdeler, 
denize yakın yerlerde ve yoğun kullanım gerektiren uygulamalarda doğan kritik koşullar için tercih edilmektedir.   Özellikle yoğun trakte, 
özel ya da kamuya açık park yerlerinde araç geçişlerinin hızla gerçekleştirilmesini sağlayacak performans ve güvenlikteki motorlar,  
220 V AC ve 24 V DC voltajlarda çalışabilmektedir.

BARİYER



MOTOR SEÇENEKLERİ

615

3,815 MT DİKDÖRTGEN KOLLU BARİYER KİTİ

Açılma Hızı
Kullanım Sıklığı
Motor Gücü
Çalışma Gerilimi

6 saniye
%50

220 Watt
220 Volt

Motor  - Kontrol Ünitesi 
Montaj Plakası 
Kol Bağlantı Aparatı
Kol 3,815 mt
Yay

Kit içinde kullanılan ürünler

Fotosel 
Flaşör 
Alıcı
Kumanda 

620 TT

2,815 MT DİKDÖRTGEN KOLLU BARİYER KİTİ

Açılma Hızı
Kullanım Sıklığı
Motor Gücü
Çalışma Gerilimi

1,4 saniye
%100

220 Watt
220 Volt

Motor  - Kontrol Ünitesi 
Montaj Plakası 
Kol Bağlantı Aparatı
Kol 2,815 mt

Kit içinde kullanılan ürünler

Fotosel 
Flaşör 
Alıcı
Kumanda 

7 MT DİKDÖRTGEN KOLLU BARİYER KİTİ

Açılma Hızı
Kullanım Sıklığı
Motor Gücü
Çalışma Gerilimi

6 saniye
%100

220 Watt
220 Volt

Motor  - Kontrol Ünitesi 
Montaj Plakası 
Kol Bağlantı Aparatı
Kol 7 mt
Yay

Kit içinde kullanılan ürünler

Fotosel 
Flaşör 
Alıcı
Kumanda640 

S dairesel kollar 
(stickerlar dahil değil)

Sabitleme yuvası

Antipanik ünitesiVandalizm önleyici valf

İlave üçgen boşa alma
anahtarı (10 par.paket)

Perde kiti sadece standart 
dikdörtgen kollar için 

Döner dairesel kollar için 
kapama sensörü 

Dikdörtgen 
kollar için arka ayak 

Kollar için 
destek çatalı

Anahtarlı boşa alma
Kiliti

Çatal ayak plakasıMontaj plakası

S 615/620 dairesel 
kollar için sabitleme 

yuvası

Reektif şerit kiti Kontrol Kartı 

5 MT DİKDÖRTGEN KOLLU BARİYER KİTİ

Açılma Hızı
Kullanım Sıklığı
Motor Gücü
Çalışma Gerilimi

6 saniye
%50

220 Watt
220 Volt

Motor  - Kontrol Ünitesi 
Montaj Plakası 
Kol Bağlantı Aparatı
Kol 5 mt
Yay

Kit içinde kullanılan ürünler

Fotosel 
Flaşör 
Alıcı
Kumanda

AKSESUARLAR

615

MOTOR SEÇENEKLERİ



YÜKSEK GÜVENLİK NOKTALARINDA

MÜTHİŞ KORUMA

YÜKSEK GÜVENLİK

HİDROLİK MANTAR BARİYER İLE
ÇOCUK OYUNCAĞI !



 SABİT MANTAR BARİYER
Alen J275 Sabit mantar bariyer ne yer kaplayan kurulum ne de 
elektrik bağlantıları gerektirir.
Bu nedenle yaya alanlarını sınırlamak için kalıcı kurulumlarda 
veya diğer otomatik veya yarı otomatik bariyerlerle birlikte karışık 
kurulumlar için uygundur.

1. Güç kaynağı ve kablolama gerektirmez
2. Basit kurulum ve sınırlı kazı işlemleri 
3. Diğer otomatik bariyerlerle karma kurulumlarda estetik tutarlılık 

gözetilir.

Ür z kleri:ün ö elli
• Kataforez işlemli ve boyalı 4 mm kalınlığında paslanmaz çe irlik silind 
• Toz boy oy etalize edilmişalı k u gri m  R 021 AL 7
• Taç biçimli merkez D il anıp sönen lambai LE e y

sabit

OTOMATİK MANTAR BARİYER

otomatik
J275HA otomatik mantar bariyer günlük olarak birçok geçiş 
bekleniyorsa tavsiye edilir. Yetkili bir personel veya otomatik 
komutlar aracılığıyla çalıştırılabilir.

1. Yüksek sıklıkta kullanım için garantilidir 
2. Hızlı ve sessiz hareket kabiliyeti
3. “Tam opsiyonel” ürün; ana aksesuarlarıyla birlikte donanımlı olarak 

temin edilir
4. Büyük özenle malzeme seçimi
5. Basitleştirilmiş bakım (tek kişi ile mümkündür)
6. Birinci nesil bariyerlerle mükemmel ölçüde değiştirilebilirlik

Ür z kleri:ün ö elli
• Paslanma e dir, 7 mm kalınlığında kataforez işlemli ve boyalı z ç lik silin
• Toz boy oy etalize edilmiş RAL 702alı k u gri m 1
• Taç biçimli merkez D il anıp sönen lambai LE e y
• Hareket bil redi n zil

Güç kesintisi durumunda acil durum alçaltm z ği (dev ırakılabilir) a ö elli re dışı b• 

MOTOR SEÇENEKLERİ MOTOR SEÇENEKLERİ

SABİT MANTAR BARİYER

sabit Alen J200 Sabit mantar bariyer ne yer kaplayan kurulum ne de elektrik 

bağlantıları gerektirir.Bu nedenle yerleşim alanlarındaki yaya bölgelerini 

kalıcı olarak sınırılandırmada veya diğer otomatik veya yarı otomatik 

bariyerlerle birlikte çoklu kurulumlar için uygndur.

1. Güç kaynağı ve kablolama gerektirmez

2. Basit kurulum ve sınırlı kazı işlemleri 

3. Diğer geri çekilebilir bariyerlerle karma kurulumlarda 

  estetik tutarlılığın gözetilmesis

4. Ürünün ağırlığı sayesinde nakliyesi, saklanması ve kurulması kolaydır

Alen J200HA Otomatik mantar bariyer özellikle yerleşim alanlarında araç 

tarğinin kontrolü için uygundur, böylece estetik etkiyi de dikkate alarak akıllı 

bir kontrolü garanti eder. Yetkili personel veya otomatik komutlar aracılığıyla 

çalıştırılabilir.

1. Hızlı ve sessiz hareket kabiliyeti

2. Sİstenen kurulum aksesuarları seçilerek yapılandırılabilen 

  aerodinamik bir üründür

3. Ürünün düşük ağırlığı sayesinde nakliyesi, saklanması ve kurulması kolaydır

4. Basitleştirilmiş bakım (tek kişi ile mümkündür)

OTOMATİK MANTAR BARİYER

otomatik

AKSESUARLAR

Bariyer Sabitleme 
Çerçevesi

Kontrol Kartı Oyuk Oyuk Kapağı Boşa Alma AnahtarıOyuk Isıtıcısı
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