QAPI SİSTEMLƏRİ

AVTOMATİK FOTOSELLİ QAPILAR

Qapı boşluğu üzərinə asılan bir ray üzərində sürüşərək hərəkət edən tək və ya cüt istiqamətə açılan
qanadlardan ibarət sürüşən qapını avtomatik hala gətirilməsi sistemidir. Sistemin adı avtomatik sürüşən
qapı olmaqla birlikdə, qapıya yaxınlaşan kəslərin qəbul edilməsini təmin edən infrared və ya
mikrodalğalı radarlar xalq arasında fotosel olaraq bilindiyindən, fotoselli qapı adı dəyişməz bir şəkildə
söz xəzinəmizə yerləşmiş vəziyyətdədir.
* İstifadəçi yönümlü
- Təmassız kəçid üçün funksionaldır
- Yaşlı və əlil insanlar üçün istifadə rahatlığı
* Seçimlər
- Elektronik kilid
- Rəng və şüşə alternativləri
- Kartla idarə olunan təhlükəsizlik sisteminin imkanı
- Elektrik enerjisi kəsildikdə qapının işləməsini təmin edən batareya

* İqlimləndirmə Xüsusiyyəti
- İstilik və soyutma xərclərinə qənaət
- Daxili mühitin xarici təsirlərdən qorunması
* Memarların Seçimi
- Bina daxilində və ya xaricində uyğun həlləri
- Anti-Panic, teleskopik və xüsusi sistem həlləri
- Zəngin model seçimi

AVTOMATİK FOTOSELLİ QAPI AKSESSUARLARI
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SƏNAYE TİPLİ QAPILAR

QARAJ QAPILARI
Qapının relslərdəki hərəkətini təmin edən təkər dəstləri, səssiz
işləməyi təmin edən poliamiddən hazırlanmışdır
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HERMETİK və XƏSTƏXANA QAPILARI

Steril və ya yarı steril gigiyena tələb olunan mühitlərdə geniş istifadə olunur; Qanadlar anti-bakterial MDFlam, kompakt laminat və ya paslanmayan üzlü qapılardır. Hava sızdırmazlıqı ehtiyacı olan əməliyyat otağı,
laboratoriyalar və s. kimi xüsusi tətbiq sahələri olan hermetik qapılar, divar və döşəmədə tam təmasda olan
və hava sıxlığı tələbinə cavab verir.
İstifadə sahəsinə və ya müştərinin tələbinə
görə qanad növləri;;
* 1 Hərəkətli | * 1 Sabit + 1 Hərəkətli
* 2 Hərəkətli | * 2 Sabit + 2 Hərəkətli

İstifadə sahəsinə və ya müştərinin tələbinə
uyğun idarəetmə sistemləri;;
* Radar | * Əl Sensorü | * Düymə
* Pult ilə | * Şifrəli keçid

YÜKSƏK SÜRƏTLİ və UZAQDAN İDARƏ EDİCİ PVC QAPILAR
Yüksək sürətli Pvc qapılar;
zavodlarda və anbar
sahələrində material girişçıxış dövriyyəsinin sıx
olduğu yerlərdə çox tez və
sürətli açılıb-bağlanan keçid
məntəqələrində istifadə
olunur.

Elektrik kəsintilərində əl
ilə istifadə mümkündür.
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AVTOMATİK DÖNƏR(DAİRƏVİ) QAPILAR
Dairəvi qapıların (özü fırlanan
qapı) xarici görünüşünün ön
plana çıxdığı hallarda tövsiyyə
olunur. Müasir və rahat,
istənilən memarlıq üslubuna
yaraşır. Zərif, rahat, yana açılan
radius və ya dairəvi qapılar –
hər zaman eksklüziv və
unikaldır. Yarımdairəvi qapı
həm ziyarətçiləri, həm də
memarları özünün dəbdəbəsi
ilə valeh edir.
Dairəvi qapı istismarda
etibarlıdır. Hətta binada
elektrik təchizatının kəsilməsi
zamanı yarımdairəvi qapılar
daha bir neçə saat işləyə bilər.
Yüksək buraxılış qabiliyyəti ilə
yanaşı səssiz çalışması ilə seçilir.
Binaların siqnalizasiyası və qəza
sistemi ilə birləşdirilməsi imkanı
mövcuddur.

YANĞIN QAPILARI

Yanğın qapıları odadavamlı materiallardan hazırlanır və yanğın baş verən ərazi ilə
əlaqəni bütövlüklə kəsir, bu qapılar bayırdan bağlı olsa belə içəridən açılması daha
asandır. İstənilən ölçü və dizayna görə quraşdırılır.
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90° AÇILAN QAPI SİSTEMLƏRİ

* 90° açılan avtomatik qapılar, qapı qanadlarına üst və ya aşağı hissədə quraşdırılan
hərəkətə gətirmə qolları və keçidləri yönləndiren radar - sensor vasitəsilə idarə olunur.
* Yana açılma imkanı məhdud olan yerlərdə quraşdırma imkanı
* Dar bina girişləri və keçidlərdə yüksək açılma prestiji yaradır
* Maneəli insan axını üçün tətbiqinin asanlığı
* Motor ilə açılıb-bağlanma və ya motorlu açılıb yay ilə bağlanma

ŞLAQBAUM

Şlaqbaumların quraşdırılması zamanı bir çox amillər nəzərə alınmalıdır. Bu amillər
şlaqbaumların quraşdırıldıqdan sonra istifadəsi zamanı bir məqamları tarazlaşdırır.
Belə ki, hər şeydən əvvəl avadanlığın işləmə intensivliyi nəzərə alınmalıdır. Bu isə
yaşayış komplekslərinə və ya biznes mərkəzlərinə görə dəyişir. Şlaqbaumların
uzunömürlü istifasi üçün onun quraşdırıldığı ərazi əvvəlcədən uyğunlaşdırılmalıdır.
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TAXTA QAPILAR
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TƏRƏFDAŞLARIMIZ
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