mühendisliği
ve operasyonel
mükemmeliyeti

Ekstra Ağır
Yük

YOUR GLOBAL PARTNER FOR COMPONENTS,
MODULES AND SYSTEMS IN THE ELEVATOR INDUSTRY

Alışılagelenin
dışında bir
çözüm

Yuvarlak, üstten ya da alttan mekanizmalı

Doğrudan alttan mekanizmalı

Dayanıklı ve özel

Optiksel akuplasyon

Luna

Nettuno

Taurus

SWS

Luna yuvarlak kapı, yüksek prestijli ve
panoramik uygulamalar için ilgi çekici bir şekle
sahiptir. Yüksek performans ve estetiği birlikte
sunar.

Nettuno alttan tahrikli paneller ile tasarlanmıştır. Bu
özel uygulama, panoramik asansörlerin tasarımını
hafifletir ve neredeyse hiç görünmeyen mekanik
bileşenleri sayesinde daha estetik bir uyum sağlar.

Taurus ekstra ağır yüklü ürün taşıyan
asansörler için üretilen ve 5 metreye kadar
açıklık sağlayabilen bir kapıdır. Sağlam yapısı
sayesinde en zorlu uygulamalarda bile çok
etkilidir.

SWS kapı sistemi, geleneksel mekanik çalışma
prensibinin yeterli olmadığı, eğimli asansörler
ve bunlara ait tüm uygulamalar için akılcı ve
alışılagelmişin dışında bir tasarımdır.

birleştirir

3 m/s ‘ye kadar

3 m/s ‘ye kadar

3 m/s ‘ye kadar

600 - 1800

600 - 3200

800 - 5000

800 - 1200

Kapı yüksekliği (mm) *

2000 - 3500

1900 - 3500

2000 - 5000

2000 - 2200

C2 / Toplam eşik genişliği (mm)

Alttan Mekanizmalı 186 / Üstten Mekanizmalı 180

180

75

240

T2 / Toplam eşik genişliği (mm)

—

270

123

290

T3 / Toplam eşik genişliği (mm)

—

—

182

—

C4 / Toplam eşik genişliği (mm)

—

270

123

—

C6 / Toplam eşik genişliği (mm)

—

—

182

—

T1 / Toplam eşik genişliği (mm)

Alttan Mekanizmalı 186 / Üstten Mekanizmalı 180

180

—

—

Komple Cam







—

Çerçeveli Cam
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—
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BS 476 E







—

GOST

—

—

—

—

Alüminyum Eşik

—

—

—



Güçlendirilmiş Eşik









Gizli Eşik





—



Kapı Kapama

Yay

Spirator

Karşı Ağırlık

Spirator

Boy Fotosel

Sabit ve dinamik

Sabit ve dinamik

Sabit ve dinamik

Dinamik









SUPRA

MIDI+ SUPRA

Endüstriyel Motor

SDS, SWS + IRDA

IP54

Kapı Kartı

WITTUR GROUP Asansör Kapıları

YENİ MONTAJLAR | MODERNİZASYON PROJELERİ
ÖZEL PROJELER

3,5 m/s ‘ye kadar

Kapı genişliği (mm)

EN 81-71

ASANSÖR KAPILARI

* Kapı Genişliğine bağlı olarak

Ver.1 Rev.1 Ocak 2017

projeler için esnek

Hafif
Dizayn

Esnek
mühendislik ve
operasyonel
mükemmeliyet
Wittur 40 yılı aşkın süredir
özel asansör kapıları
geliştirmektedir. Özel
projelerde mimari bakış açısını
koruyan çözümler için proje
ekibiyle işbirliği içinde çalışır.
Kapılarımıza ait yedek parçaları,
ürünlerimizle aynı kullanım
süresi ve güvenlik seviyesinde
sunmaktadır.

More information
about Wittur Group
available on-line.

Değişiklik hakkı saklıdır!

Özel Projeler
Olağanüstü

İlgi çekici
yuvarlak
şekil

www.wittur.com
a WITTUR brand

Birçok
seçenek
mevcuttur

Hızlı
Montaj

“Asansör projemiz için en uygun kapı hangisi?”
Wittur’un sürdürülebilir ürün geliştirme
süreçlerini bu soru yönetir. Her montaj ya da
modernizasyon farklı performans ve teknik
özelliklere gereksinim duyar. Wittur kapılarının
geniş yelpazesi tüm bu ihtiyaçları karşılayacak
şekilde tasarlanmıştır.

Hızlı ve
sessiz
çalışma

Limitsiz
seçenekler

Vandalizme
Dayanıklı
Kategori 2

Temel

Esnek

Çok amaçlı

Yüksek performans

Ağır Yük

Augusta EVO

C-MOD

Hydra

B-HR | B-HR MED | B-HR TOP B-G

Augusta Evo konutlar için uygun fiyata kalite
sunan kapımızdır. Etkili tasarımı ile oldukça
hızlı ve kolay montaj ve bakım sunar.

C-MOD kompaktlığı yüksek esneklik ile
birleştirir ve her asansör için uygun montaj
seçenekleri sunar.

Hydra maksimum uygulama esnekliği için
tasarlanan çok fonksiyonlu bir kapıdır.
Neredeyse sınırsız uygulama ve seçenek
yelpazesine sahiptir.

Yüksek katlı asansörler için ideal çözüm. Sessiz
ve pürüzsüz çalışma ile birlikte oldukça hızlı
açılıp kapanma sürelerini garanti eder. Asansör
kapısı teknolojisi için zirve!

Kompakt Eşik

Katlanabilir
Kabin Kapısı

Fineline®

ECO BUS

MOD KİTLERİ

Eco Bus, modernizasyon projeleri için uygun,
hafif bir katlanabilir kabin kapısıdır. Genellikle
yarı otomatik kat kapıları ile kullanılır. Bu sayede
çok sınırlı ağırlık ve boyutlar için mükemmel
uyumluluğu yakalamaktadır.

Tanınmış OEM’lerin geniş
ürün yelpazelerine uygun
modernizasyon setleri sunuyoruz.

Endüstri ve nakliye asansörleri için tasarlanmış Fineline serisine özel benzersiz kompakt
bir kapı. Güçlendirilmiş, vandalizme dayanımlı eşik, yerden tasarruf sağlar. En dar
bileşenler ve dayanıklı dizaynı, güvenliği ve
kuyulara bile uyumludur.
güvenilirliği birlikte sağlar.

Projeleriniz için gerekli olan tüm bileşenler modernizasyon

2 m/s ‘ye kadar

2 m/s ‘ye kadar

4 m/s ‘ye kadar

5 m/s’den başlayan

3 m/s ‘ye kadar

2 m/s ‘ye kadar

2 m/s ‘ye kadar

4 m/s ‘ye kadar

Kapı genişliği (mm)

700 - 1100

600 - 1400

700 - 1600

700 - 2400

700 - 3500

600 - 900

500 - 1100

600 - 3500

Kapı yüksekliği (mm) *

2000 - 2200

2000 - 2300

2000 - 2600

2000 - 3000

2000 - 3500

1900 - 2100

2000 - 2100

1900 - 3500

C2 / Toplam eşik genişliği (mm)

130

117

180

200

165

85

—



T2 / Toplam eşik genişliği (mm)

180

185

210

270

255

115

—



• Komple ya da kısmi modernizasyon kitleri mevcttur

T3 / Toplam eşik genişliği (mm)

—

273

256 / 302

—

345

—

—



C4 / Toplam eşik genişliği (mm)

• Kabin kapısı modernizasyonları için mevcut kat kapıları

—

185

210

270

255

Asimetrik 115

130



C6 / Toplam eşik genişliği (mm)

—

—

302

—

345

—

—

—

T1 / Toplam eşik genişliği (mm)

—

—

180

—

—

—

—

—

Komple Cam

—









—

—



• Düşük kat araları için yüksekliği azaltılmış mekanizma

Çerçeveli Cam

—









—

—



• Panel askı civataları ve patenleri mevcut panel ve eşiklere
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 Cat. 1

○  Cat. 1

○  Cat 1

 Cat 1,  Cat 2

—

—

—

EN 81-72

—









—

—

—
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—
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GOST

—









—

—



Alüminyum Eşik

















Güçlendirilmiş Eşik

—









—

—



Gizli Eşik

—

—







—

—



Kapı Kapama

Yay

Spirator

Karşı Ağırlık

Karşı Ağırlık

Karşı Ağırlık

Karşı Ağırlık

Yay

Çeşitli

Boy Fotosel

Sabit

Sabit

Sabit ve dinamik

Sabit ve dinamik

Sabit ve dinamik

Sabit

Sabit

Sabit ve dinamik

—









—

—



ECO+

Çeşitli

IP54

Kapı Kartı

ECO+

ECO+
MIDi+
SUPRA

SZS / SDS

SDS
SDS HV
SDS MV

SDS
SDS MV

ECO+

www.wittur.com
WITTUR GROUP Asansör Kapıları

OEM ler için
modernizasyon
çözümleri

Çok sınırlı
ağırlık ve
boyutlar

85 Eşik
Genişliği

Modernizasyon

Endüstriyel

Hastane

Ofis

Konut

Ulaşım

Yüksek katlı

Konut Asansörü

Otel

Alışveriş



Standart



İsteğe Bağlı

WITTUR GROUP Asansör Kapıları

* Kapı Genişliğine bağlı olarak

kitlerimizde mevcuttur. Montaj kitleri, mevcut paneller için
uyarlayıcılar ve mevcut kat ve kabin kapıları ile uyumluluğu
sağlayan kamalar. Montaj sırasında uyarlamalara gerek kalmaz!
Bu sayede modernizasyon işleri daha hızlı ve kolay yapılır.

ile uyumlu çalışan ayarlanabilir kamalı özel kitler
• Mevcut kat kapılarına kolay uygulanabilir kapı kilidi

göre ayarlanabilir
• Kasasız olarak duvara direkt montaj
• Eşik ve kasa ölçülerinde geniş seçenek yelpazesi
• Kasasız kapı uygulamaları çok dar kuyulara
uygulanabilme
• Kasalı ya da kasasız yangına dayanımlı uygulamalar

