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LETOON Teleskopik Hangar Kapısı 

Karkas Aksamı

Teleskopik Hangar Kapēsē Karkas Aksamē, elik 
profillerden  imal edilmekte ve inkobazlē boya ile 
boyanmaktadēr. Mod¿ler yapēda ¿retilmekte, ĸantiye 
bºlgesine  nakledilmesinde ve yerine uygulanmasēnda 
kolaylēk saĵlamaktadēr. Teleskopik yapēya uygun 
alēĸabilmekte, EPDM conta  sistemi ile hava 
sēzdērmazlēĵē saĵlanmaktadēr. Kapē kanatlarē, bºlgesel 
mukavemet hesaplarēna uygun olacak ĸekilde 
tasarlanmakta, projelendirilmekte ve statik hesabēyla 
birlikte onaya sunulmaktadēr.
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Üst Ray ve Üst Tekerlek Sistemi

Teleskopik Hangar Kapēsē ¦st Ray Sistemi, elik 
profillerden  imal edilmekte ve inkobazlē boya ile 
boyanmaktadēr. Teleskopik hareketi saĵlayēcē, projesi 
doĵrultusundaki sayēda yºnlendirici kanal sistemine 
sahiptir. Her bir kapē kanadēnda  en az 2 takēm ¿st 
tekerlek grubu kullanēlmaktadēr. Tekerlek grubu , 
arpma ve diĵer basēn etkileri sonucu kapē kanatlarēnēn 
raydan ēkmasēnē engelleyici  yapēdadēr. Tekerlek Sistemi 
mod¿ler yapēda olup kolay deĵiĸtirilebilir ºzellikte ve 
korozyona karĸē y¿ksek direnlidir.

Door Point Letoon Hangar

teleskopik hangar kapısı



LETOON Teleskopik Hangar Kapısı 
Alt Ray ve Alt Tekerlek Sistemi

Teleskopik Hangar Kapēsē iin, korozyona karĸē direnli 
Ray ¢eliĵinden  imal  edilmektedir. 
Teleskopik hareketi saĵlayēcē, projesi doĵrultusundaki 
sayēda taĸēyēcē ve yºnlendirici kanal sistemlerine 
sahiptir. 
Ray Kanallarē, kapē kanatlarēnēn arpma ve diĵer basēn 
etkilerinden dolayē raydan ēkmasēnē engelleyici ºzelliĵe 
ve mukavemete sahiptir. 
Raylar zeminde taĸkēnlēk yapmayacak ĸekilde ray 
kuyularēnēn iine yerleĸtirilmekte, bu sebeple ¿zerinden 
geiĸ yapan aralarēn sarsēlmamasēnē saĵlamaktadēr. 
Kanal ierisinde Su Tahliye Gideri oluĸturulmakta, 
kanal temizliĵi iin yēkama yapēlabilmektedir. 
Kar ve buzlanmanēn etkili olduĵu bºlgelerde, ray 
kanallarēnēn altēna ēsē rezistanslarē yerleĸtirilmekte ve 
buzlanma etkisi giderilmektedir. 
Her bir kapē kanadēnda  en az 2 takēm alt tekerlek grubu 
kullanēlmaktadēr. 
Tekerlek sistemi mod¿ler yapēda olup kolay 
deĵiĸtirilebilir ºzelliktedir.

Door Point Letoon Hangar

teleskopik hangar kapısı



LETOON Teleskopik Hangar Kapısı Kaplama 
Panelleri

Poliüretanlı Panel,

Teleskopik Hangar Kapēsē Kaplama Panelleri, 50mm 
kalēnlēĵēnda y¿ksek yoĵunluklu poli¿retan kºp¿k ile 
doldurulmuĸ 2 adet galvanize elik levhadan 
oluĸmaktadēr. Mod¿ler yapēya sahip ve kolay 
uygulanabilir ï deĵiĸtirilebilir ºzelliktedir. Panel dolgu 
maddeleri Ekolojik Standartlara uygun olup,CFC 
iermemektedir. Panellerin birleĸim y¿zeylerinde gizli 
izolasyon contalarē bulunmakta ve hava sēzdērmazlēĵē 
saĵlamaktadēr.

CTP Panel,

Teleskopik Hangar Kapēsē Kaplama Panelleri, 40mm-
50mm kalēnlēĵēnda CTP panel kullanēlabilir. Mod¿ler 
yapēya sahip ve kolay uygulanabilir deĵiĸtirilebilir 
ºzelliktedir. Aĵērlēk 40 mm kalēnlēkta panelde maksimum 
8 kg/mĮ , Standart Renkler T¿m RAL ve Pantone 
renklerde ¿retilebilir, Iĸēk Geirgenliĵi EN 410 - Mavi 
panelde %65 - Yeĸil panelde %74 - Transparan panelde 
%78 , 300 mm ¿zeri UV Geirgenliĵi %0 R¿zgar 
Dayanēmē EN 12424 - 120 kg/mĮ , Yanmazlēk EN 13501-
1 - Class E , Isē Ķletim Katsayēsē EN ISO 8990 - 2.02 
W/mĮK 
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Personel Kapısı,

Teleskopik Hangar Kapēsē kanatlarē ¿zerinde, projesi 
doĵrultusunda uygun ºl¿lerde ve sayēda personel kapēsē 
olabilmektedēr.
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Pencereler,

Teleskopik Hangar Kapēsē ¿zerinde, projesi 
doĵrultusunda uygun ºl¿lerde aydēnlatma pencereleri 
olabilmektedir. Pencereler  ēsē yalētēmlē Akrilik Ķzolasyonlu 
Cam olarak imal edilmektedir. Camlar mod¿ler yapēda 
olup kolay deĵiĸtirilebilir ºzelliktedir.
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Motor Sistemi

Teleskobik Sistemde imal edilecek kapının kanatlarını 
harekete geçirecek ve açıldığında son noktada 
durduracak olan Motor Sistemi Limit Korumalı ve 
Çalışma Zaman Korumalı olmaktadır. Verilecek bir 
puls’ta kapının tamamının açılabilmesi özelliğine sahip 
olabileceği gibi, istenildiğinde açma – kapama butonu 
basılı tutulduğunda hareket edebilecek özelliğe de sahip 
olmaktadır. Motor Sistemi 380V,50Hz ile çalışmaktadır. 
Kapının Hızı;12Mt./Dk.-15Mt./Dk. olmaktadır. 
Elektrik taşıması Trolley Busbar sistemi ile olmaktadır. 
Kapı Motor ile harekete geçtiğinde kapı üzerinde 
bulunan ışıklı ve sesli ikaz cihazları et
geçmekte, Kapı hareketi bitinceye kadar bu etkinlik 
devam etmektedir. Motor  üzerinde Manuele Alma 
Sistemi bulunmakta, elektrik kesintilerinde veya ihtiyaç 
duyulduğunda kapı el ile itilerek veya manuel kol 
çevrilerek açılmaktadır. Sistemde Emniyet Fotoseli 
Güvenlik Seti bulunmakta, kapının kapanması anında 
kanatlar  arasında  bir cisim bulunduğunda  kapanma 
hareketi sona ermektedir.

Busbar 

Hız Kontrol

Kontrol Panel

Motor
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