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PVC KAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ 
Kapsam :
Bu Şartname PVC sert plastik kapı ve pencere doğramalarla ilgili tüm teknik standart (TS) ve şartları 
içerir.
M alzem eler:
1. Sert PVC kapı ve pencere doğramaları ve bu doğramalarla birlikte kullanılan yardımcı profiller,
2. Destek sacları, metal profiller ve kör kasa profil ve saclar.
3. Bağlantı ve doğrama takımları,
4. İzolasyon contaları (EPDM lastik) ve dolgular (Poliüretan, silikon macun v.b.)
Yukarıda 4 (dört) ana grupta toplanmış olan malzemelerin ayrı ayrı teknik özellikleri belirtilmiş olup 
doğru kapı ve pencere yapımı için gerekli malzemelerdir.
1.1 Profillerin tipleri piyasada mevcut üreticilerin ürettiği profillere, idarece seçilen mimari detay 
projelerine, mahal listelerine ve anahtar paftalarına uygun olarak yapılacaktır.
1.2 Seçilen profiller TS 5358'e uygun evsafta olacaktır.
1.3 PVC doğramayı oluşturan parçalar, her tür doğramanın boyutları uzunluğunda (en çok 6 mt.) 
kesintisiz tek parça olacak ve parçaların birleştiği köşeler (dik veya 45 derece) gönyesinde 
alıştırılacaktır.
1.4 Birleştirme yerlerinde (45 derece köşe) ısı ile yapıştırılacak ve yapıştırma işleminden dolayı oluşan 
çapakları hem dışta hem içte (EPDM fitil olukları dahil) temizlenmiş ve su tahliye delikleri endirek 
olarak açılmış olacaktır.
1.5 Bu işlem iç destek sacları veya metal profiller PVC kasa profilleri içine yerleştirilip, en az 30-40 cm. 
de bir vidalandıktan sonra yapılacaktır.
1.6 Açılan birimlerde kasa ve kanat profillerine yerleştirilen contalar en az iki yüzden birbirlerine 
basacaklardır.
1.7 Kullanılacak yardımcı profiller kapı ve pencere ile uyum içinde düzgün intibak edecektir.
1.8 Doğramalar idarece renkli istenirse, bu renklendirme yalnızca ko-ekstrüzyon sistemi ile Polimetil 
Metacrylat olacak, bunun dışında tabanca ile atılmış veya yapıştırma renkli folio şeklinde 
olmayacaktır.
1.9 Yüklenici renkli ko-ekstrozyon örneklerini idarenin onayına sunacaktır.
2.1 Metal takviye sacları, profilin kesit geometrisine bağlı olarak en az orta kayıtlarda 2.0 mm et 
kalınlığında kutu profil, kasalarda 1,5 mm. et kalınlığında U profil, kanatlarda 1,5 mm. et kalınlığında 
U profil sac kullanılacaktır.
Atalet momenti hesap sonucu sac kalınlıkları yukarıda 2.1'de belirtilenlerden yüksek çıkarsa, çıkan 
sonucu uyumlu kalınlıkta saclar kullanılacaktır. Başka kör kasa önerileri idarece değerlendirilecektir.
2.2 Metal takviye sacları ve kör kasalarda kullanılan bükme sac ve metal profiller TS 914'e uygun sıcak 
daldırma metodu ile yapılmış galvanizle pasa karşı korunmuş olacaktır.
2.3 Bütün PVC doğramalar metalden oluşturulmuş alt konstrüksiyon olarak oluşturulan kör kasa 
sistemine bağlanacaktır.
2.4 Bağlantılar krom-vanadium sac vidaları veya cıvatalarla en çok 10 cm'de bir olmak şartıyla kör 
kasalara bağlanacaktır.
2.5 Kör kasalar doğrama profilleri ile uyumlu ölçülerde en az 2 mm et kalınlığında DKP sacdan bükme 
U kesitli veya kutu profillerden oluşacaktır.
2.6 D kesitin açık ucu, kargir yapıdaki doğrama boşluğunun kenarını oluşturan duvar kalınlığına 
bakacaktır.
2.7 Kör kasalar yerlerine konmadan önce korozyonu önlemek amacı ile suya ve neme karşı bir kat 
sentetik boya ile veya paslı ise iki kat pas durdurucu (Noverox veya Erox) solüsyon ile yalıtılacaktır.
2.9 PVC doğrama kasası T profil ise, dıştan EPDM fitilli kısmı körkasaya basacak yüzü kadar körkasa 
bitmiş kargir yüzden basacaktır. PVC doğrama kasası L profil ise, kör kasa arasında gönye açıklığından 
dolayı kalan araya hava sızdırmazlığını önlemek amacıyla, ara boşluklar poliüretan köpük veya silikon 
ile doldurulacak ve duvar doğrama birleşme noktaları, varsa PVC pervaz profilleri ile, yoksa doğrama 
ile aynı renkte elektro -  statik boya ile boyanmış bükme veya hazır alüminyum profillerle ( projesine 
göre ) içten ve dıştan çepeçevre kapatılacaktır.
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2.10 PVC doğramanın görünen yüzlerinde vida perçin gibi bağlantılar olmayacaktır.
3.1 Doğramalardaki, her pencere kanat çerçevesi doğrama kasasına en az 2 ( İk i ), kapı kanat 
çerçevesi ise en az 3 ( Üç ) menteşe ile tespit edilecektir.
3.2 Doğrama takımlarına ait örnekler yüklenici tarafından sağlanacak ayrıca özel nitelikte gereç ve 
parça kullanılması gereken yerlerde bu gereç ve parçalarda kullanılmadan idarenin onayı alınacaktır.
3.3 Her türlü doğrama takımı 1.sınıf yapım ve nitelikte olacaktır. Görünen parçalar ispanyolet kolu, 
menteşe ve tutamak v.b. TSEK Belgeli ve doğrama ile aynı renkte olacaktır. Projede aksi 
belirtilmedikçe bu takımlar sarıdan, mat kromajlı veya galvanizli sacdan, sağlam, iyi çalışır olarak 
yapılmış olacaktır.
4.1 Kapı pencere kasa birleşimleri ile cam çıtası çerçeve birleşimler EPDM lastik ile iki sıra izole 
edilirler.
EPDM lastik contalar TS 2680' e ve TS4709'a göre testleri yapılmış TSE Belgeli olacaktır.
4.2 EPDM contalarının oturduğu olukların doğrama köşe bağlantısı yapıldıktan sonra köşe oluk 
çapakları temizlenmiş olacaktır.
4.3 Bu contalar kesintisiz olarak oluklarına birleştirilecek iki ucu ise hem kasada hem de kapı ve 
pencere kanatlarında doğramaların üst kısmında ( lento ucunda ) uç uca getirilip siyah veya şeffaf 
silikonla birbirine yapıştırılacaktır.
4.4 EPDM contaların 45° köşelerde oluk içindeki kalan profil kısmı hariç, oluk dışında kalan tırnaklı 
kısımları iki yüzü birbirine intibak edecek şekilde kesilerek birbirlerine, su sızdırmayacak şekilde siyah 
veya şeffaf silikonla yapıştırılacaktır.
4.5 Cam çıtaları 45° köşelerde çıta ve EPDM contalar 45° birbirlerine intibak ettirilecek ve cam 
takıldıktan sonra conta yüzleri birbirlerine siyah veya şeffaf silikon ile yapıştırılacak cam ve çıta 
yüzeylerinde silikon bulaşan kısımlar temizlenecektir.
4.6 Kullanılacak pvc ahşap renginde olmalıdır.
4.7 kapı ölçüleri 2,37x2,98 ebatında olmalıdır.ayrıca ölçüler yüklenici firma tarafından tekrar 
alınmalıdır.
4.8 malzemenin nakliyesi ve işçiliği yükleniciye aitir.

2 adet

A:) ENİ: 6.43 CM 

BOYU: 3.26 CM

1.20 CM DEN SONRA CAM OLACAKTIR 

B:) İKİ PATÇADAN OLUŞACAKTIR 

BİRİNCİ PARÇA 

ENİ: 1.18 CM 

BOYU: 3.19CM 

KAPI: ENİ : 1.00 CM 

BOYU: 2.00 CM 

İKİNCİ PARÇA 

ENİ : 3.12 CM 

BOYU : 2.00 CM

İKİ ADET 60X60 PENCERE AÇILAŞCAKTIR



FOTOSELLİ KAPI ŞARTNAMESİ

1) Fotoselli kapıyı oluşturan tüm  m ekanizm a e lem anları CE be lge li olm alı, kapı haline getirilm iş ürün de CE norm larına göre  

denetlenm iş ve belgelenm iş olm alıdır.

2) Üretici firm a  tüm ürünlerinde TSE İM A LA T  YETERLİLİK  V E /V EYA  KA LİTE  U YG U N LU K B ELG ESİ ne sah ip  oim alıdır.

3} Ürün 2 yıl garantili olm alıdır. G aranti şartları kapının kullanım  klavuzu İçinde detaylı o larak anlatılm ış o lu p , kaşeli İm zalı halde

m üşteriye fa tu ra  ile birlikte verilm elidir. G aranti şartları tüketici hakların ı korum aya yönelik  tüm  kapsam ları İçerm elidir.

4) Ürün de kullanılan tüm  m alzem eler em sallerine  en yakın ve de üst düzey kalitede seçilm iş olm alıdır.

5) M ontaj yapılacak kapıların teknik ö ze llik leri tanım layan teknik döküm anlar m üşteriye sunulm alı, işin an laşılm ası durum unda m ontaj 

yerinde İlg ili keşifleri yaparak öze l üretim e başlanm alıdır.

6) M im ari plan ü ze rin d e , yapılacak otom atik kapıların  İlg ili g ö rü şm elerin i, yazışm aların ı yaparak İlg ili kurum a onay verebllm elidir.

7) Ürün İle İlg ili plan, kesit, görünüş, g en e l tanım  ve ürüne a lt teknik detayın o lduğu katalog dosyası m üşteriye  onaylatıld ıktan sonra  

im alat ve m ontaj yapılm alıdır.

8) Üretici m üşteri İsteği doğrultusunda 2 y ıl geçerli G A R A N Tİ B ELG ESİ ve en az 10  yıl geçerli SER V İS  H İZM ETİ V ERM E VE YED EK PARÇA  

BÜLÜNDÜRM A TAAH H Ü TN AM ESİ verebilm elidir.

ÖZELLİKLER
1) Kapı kanatları 4+4 lam ine cam dan İm a l edilm iş olacaktır. Bu cam  ile kapı kanatlarına b ir darbe o lm ası ha linde cam  dağılarak yere  

düşm em elidir.

2) Kapı kanat çerçeveleri itha i öze l a laşım lı a lüm inyum dan üretilm iş o lm alı sızd ırm azlık  e lem anları anti-bakteriye l f it i l  (Epdm  Conta) İle 

İzole edilm elidir. Bütün çerçeveler üzerinde sızd ırm azlığ ı sağ layan öze l kesit conta kullaniim alıdır.

3) M ekanizm a kutusu, kapağı ve kana t pro filleri extrude alüm inyum dan im al edilm iş olm alıdır. İsteğe göre  RAL kataloğundaki 

renklerde e lektrostatik toz boya ile boyanabllm elid ir.

4) O tom atik kapının m ekanizm ası 200 kg kapıya kada r taşım a kapasiteii o lm alıd ır

5) Kapak m enteşeli b ir sistem e sah ip  o lm alı ko lay açılab ilir ve herhan gi b ir arıza esnasında m üdahaie edilebilm elid ir. ( kapak m enteşesi 

m etal olm am alı, dolayısı İle korozyon yapm am a ve bakteri barınd ırm am alıd ır.j

6) Kapının dış üniteleri ve kanat p ro filleri öze l a lüm inyum  profillerden oluşm alı bu pro filler isten ild iğ i takdirde RAL kata loğundaki her 

renge elektrostatik boya yöntem iyle  boyanabllm elidir.

7) Kapı m ekanizm asının taşıyıcı şase  bölüm ü 8 cm  o lm a lı, taşıyıcı şase  üzerinde askılam a yöntem iyle  m ontaj yapılabilm elid ir.

8) Kanat taşıyıcı tekerlekler ru lm an yataklam alı olm alı, d ış bölüm ü derlin m alzem eden ö ze l İm a l edilm iş tekerlek ler olm alıdır. Hareket 

esnasında elektriklenm e ve ses yapm am alıdır.

9) M otorun hareketleri kanatlara ö ze l İm al edilm iş 12 m m  d işli kayış ile sağ lanm alı, sessiz ça lışm alı ve İklim  değişik lik lerinde fo rm u  

bozulm am alıdır.

10) H areketli kanat klavuzları sadece zem ine  m o n ta jla n a b ilm e li, vidaların o lduğu alan p lastik  kapa k ile k a p a tılm a lı, korozyon  

ya p m a m a lı, a lüm inyum  kanat kanalı iç inde sa b it olm alıdır.

11) Kapı kanatlarının altında 25 m m  kıl f ırça  o lm alı bu fırça  İle kapı ile dış ortam  arasın daki toz ve hava geçişleri engellenm elidir.

12) Kapı kanat profilleri 2 0  m m  ye ka d a r iam ine c a m , ısı c a m , m d f, özei im a l edilm iş tabakaları taşıyabllm elid ir.

13) Kanat cam larının izo lasyonu öze l çekilm iş kauçuk fit ille r  İle sa ğ la n m a lı, bu fitillerden  to z , h a v a , yabancı m adde geçm em elidir.

14) M ekanizm a kontrol pane li a lüm inyum  şaseye kolay m ontaj edilebilm elidir.

15) M ekanizm a kontro l pane li m otor, trafo, kontro l kartı ve güç g irişlerin i b ir b lok halinde taşım alı, o lası b ir arıza halinde kom ple  

değişm elidir.

16) M ekanizm a kontrol paneline  bağlantı ed ilecek tüm  kab lo lam alar so ketli o lm a lı, İzole edilm elidir.

17) Kontol kartı üzerinde uyarı ve ikaz etiketleri olm alıdır.

18) Kontrol kartı üzerinde devre bağlantı şem ası o lm alı ve bu şem a anlaşılab ilir nitelikte Türkçe m etin ierden oluşm alıdır.

19) Kanat profilleri duvar yada doğram a arasında gerekil İzo lasyonu sağlam alıdır.

20) Kapıda arıza o lu şm ası, kapıya cereyan ge lm em esi g ib i durum larda kapı İnsan gücü ile rahatlıkla  açılıp  kapanabllm elidir.

21) Kapı tekerlekleri 2 adet taşıyıcı ve 1 adet klavuzlayıcı o larak toplam  3 adet olup anti-statik  m alzem eden İm al ed ilm eli e lektriklenm e  

yapm am alıdır.

22) M ekanizm ayı o luşturacak tüm  m eta l akşam lar galvaniz kaplam alı ya da elektrostatik toz boya İle bo yanm ış olm alıdır. B irleştirm e  

cıvataları galvaniz kaplam alı o lm alı korozyona uğram am alı bakteri barındırm am alıdır.

23) Kapı tekerlekleri ve taşıyıcı ray üstünde ku llan ılacak olan sert p lastik  ü rünier anti-statik  olup hareket ettikçe e lektrik lenm em en ve toz 

çekm em elidir.

24) Kontrol kartı m ekanizm aya yalıtkan bağlantı e lem anları ile sa b itle n m e li, herhan gi b ir para zit güç kaybı e lektriklenm e,sarsıntıdan  

etkilenm em eiidir.

25) O tom atik kapının cereyan g iriş inde soketli kablo  ku llan ılm alı ayrıca bu beslem e g irişinde b ir konum  anahtarı ve cam  sigorta  

olm alıdır.

26) Elektronik kilid i uzaktan kum anda ile  kilitlenebllm ell. Kapı k ilitli o lm ası durum unda sistem de güç kaynağı yok ise ve e lektrik ler gitse  

de kapı k iiitli kaim alı zorlam alara karşı açılm am alıd ır. E lektriklerin  ge lm esi durum unda kilitli o ian kapı ku llanıcıdan aç kom utunu beklem eli 

ve öğrenm e m oduna geçerek otom atik hale geçm elid ir. E lektronik k ilit ile kilitlenm iş b ir kapı d ışarıdan kesin lik le  açılm am alıdır.

27) im dat çıkışı o larak kapı kullanılab ilm elid ir.

• Kapı radarlarının arıza yapm ası

• A cil çıkış butonunun takılı o lm am ası

• Ş ifre li geçiş vb., b ir opsiyonun kapıya bağlantılı o lm ası ve şifren in  b ilinm em esi

• Tehlike anında

• Vb., durum larda kaoının acil cıkıs ku llan ım ı saâlanm alıdır.



M anyetik fren lem e sayesinde kapalı konum da olan b ir kapıya e l ile zorlam a olm ası durum unda kapı açılm am alı, fa k a t kapı m otorunun  

gücünü aşacak b ir güç uygulam asında kapı, yaklaşık 10 cm  açm aya kada r b ir kapatm a d irenci uygulayıp, zorlam anın devam  etm esi 

durum unda kapıyı otom atik o larak açm alıdır.

28) Kontrol ünitesinin enerji beslem esi toroit tip i trafo ile  sağ lanm alı SN P C  entegre li regüle devre li ve m ultim od  olm am alıdır.

29) Ö zel geçiş (em ergency buton) sinyalin in  g iriş i olm alıdır. Yangın a larm ı çalıştığ ında, kapı norm al açılm alı ve bu da u lusa l güvenlik  

gereksin im ieri doğrultusunda olm alıdır. A c il butonu bağlantısın ın  yapılab ilm esi ( Kapı hang i konum da oiursa oisun butona basiid ığ ı anda  

kapıyı sürekli açık hale getirerek geçişleri ko laylaştırm alıd ır)

30) Yakınlık korum a fo n ksiyo n u  yaya g ü ven liğ in i sağ lam alı ve radarın kö r nokta kusurunu ortadan kaldırm alıdır. (R adarlar ve em niyet 

fo to se lle ri ile  kapı bölgesin i geniş b ir alana kada r taram a ya p a b ilm e lid ir)

31) Beklem e esnasında çok düşük elektrik tüketim i enerji tasarrufu sağ lam alıd ır

32) Kesintisiz güç kaynağının o lm adığı yerlerde rahatlıkla  kullanılabilim elidir. Kontrol ün itesi trafo ile beslenm eli vo ltaj da lgalanm aları ve 

elektriklerin g idip gelm esi durum larında etkilenm em elid ir. A yrıca  cam  sigo rta lar ile devre korum a altına alınm alıd ır. U luslararası üniversal 

elektrikte kulianıim aiıd ır.(220v A C )

33) Kontrol kartı cam  sigorta ile devre  korum alı o lm a lı, o lası b ir arıza da atarak kontro l kartın ı korum alıdır.

34) Kontrol kartında acil çıkış butonu g iriş i o lm alı bu g irişe  acil durum  sin ya li bağlantıları rahatlıkla  yapılabilm elid ir.

35) Radar algılam a m esafesi a ya rla n a b ilm e li, ortam ın ışığ ı hang i koşullarda olursa olsun etkilenm em elid ir.

36) Isı yalıtım lı oda kapısı o larak kullan ım ında kapının açılm a sü re si ve d iğ er fo to se l kap ılarla  koord inasyonu sağ lanab ilm elid ir.

37) Kapı m otoru 24 v D C  m otor o lm a lı, enkoderle  kontro l e d ilm e li, redüktörlü  o lm alı ve m üm kün o ld uğunca sessiz çalışm alıdır.

38) S istem e harici güç kaynağı uyarlanabilm elidir.

39) O tom atik kapıya radyo fre ka n slı a lıcı kart, uzaktan kum anda takılabilm elidir. Bu kum anda ile kapı uzaktan kilit leneb ilm eli ve 

açılabilm elidir.

40) Otom atik kapıya daha sonra m ontaj ed ilm esi istenecek ö ze l geçiş verisi uyarianabilm eidir. ( personei geçiş s iste m i, tu rn ik e , hava  

perdesi g ib i)

41) O tom atik kapıya aşağıdaki do nanım lar d a h il ed ileb ilir olm alıdır.

• Radarlı geçiş

• Batarya

• Ş ifre li geçiş pane li

• Parm ak iz i okuyucu sistem

• E l ,  d irse k , ayak butonu

• Kartiı geçiş

• Butonlu geçiş

• Uzaktan kum andalı geçiş

• Ö zel geçiş sinya li verebilecek geçiş sistem leri

42) O tom atik kapının kurulum  aşa m asında ki öğrenm e hızı ayarlanabilir olm alıdır.

43) O tom atik kapıya e lektronik k ilit tak ıla b ilir o lm a lı, bu kilit kapının h er açılıp kapanm asında devreye g ire b ilm e li, istenirse sadece  

belirli zam aniarda a ktif  oim alı yada tam am en devre dışı b ırakılabiim elid ir. E lektronik kilid in ça lışm a ko şu lları key p a d  üzerinden  

ayarlanabilir olm alıdır.

44) Elektronik kilit yay m ekanizm alı o lm am alıdır. E lektrik  kesilm elerinde devreden çıkm a m a lı, kapıyı k ilit li halde tutm alıdır.

45) Otom atik kapının açık kalm a sü re si 0 -99  sn arasında ayarlanabilir olm alıdır.

46) Otom atik kapının açılm a ve kapanm a h ızları ayarlanabilir olm alıdır.

47) İşletm enin m evcut otom asyon s istem i üzerinden kapıyı açm a özelliğ i ( U zaktaki b ir b ilg isayardan ya da kum anda panelinden veri 
alım ı ile kapıyı açm ak) olm alıdır.

48) O tom atik kapının ayarları şifre  korum alı olm alıdır.

49) Em niyet fotose lin in  arıza yapm ası durum unda key p a d  üzerinden arıza p a s if  edilip kapının  ça lışab ilm esi sağ lanabilm elidir.

50) Kapının çalışm ası esnasında kana tlar arasında b ir cisim  kalm ası d u ru m u n d a , kapının alg ılayıp  ge ri açılm ası gerekm ektedir.

51) Kuilanıcı keypad üzerinden param etre  değ iş im lerin i kap ı ça iış ır durum dayken bile  yapabilm elidir.

52) Key pad kontrol pane li d ijita l ekranlı ve Türkçe m enülü olm alıdır. Ekran çift satır ve 24 karakter olm alı, m enü ler anlaşılabilm en  

nitelikte olm alıdır. O tom atik kapının tüm  ayar p aram etre leri key p a d  den ayarlanabilm elidir.

53) Key p ad  otom atik kapıda arıza  o lu şm a sı, hata lı kullanım  g ib i durum larda ekrana uyarı m esajı verm elidir. Gelen m esajları otom atik  

silm eli ve kapı da m ekanik sorun o lm adıysa no rm al ça lışm a pozisyonuna ge ri dönm elidir.

54) Key p ad  üzerinde tam açık k a lm a , k ısm i a ç ılm a , k ilit le m e , tek yöne geçm e ve otom atiğe geçm e g ib i krite rler tek tuşla kolaylıkla  

seçilebilm elidir.

55) Key pad üzerinde kapının ayar param etre leri şifre  ile k o ru n m a lı, bu şifre  gerekirse  değiştirilebilm elidir.

56) O tom atik kapının açm a kapanm a yavaşiam a yön değiştirm e kilitienm e g ib i tüm  özellik ieri key p a d  üzerinden u iaşılabilir oim aiıdır.

57) Kapı tam  fo nksiyo n iu  d ijita i ekran ile a ya r ve m od edilm elidir.

58) Tüm  param etreier ve m enü açıklam aiarı ekrandan yazılı alınm alı. ( H erhangi b ir ei kitapçığ ına bağiı kalm adan anlaşılabilen m enüler  
içerm elidir.)

59) Key p ad  ekranına kapının m ontaj yap ıld ığ ı tarih g irilerek. Herki süreçte otom atik kapının m ontaj tarih ine erişilebiim elid ir.

60) Key p ad  üzerinden fa b rika  ayarlarına ge ri dönüş ö ze lliğ i ile param etre  ayarları sıfırlanabilm elid ir.



E n i : 2.41 

Boy: 3.10

Çift kanat olmalıdır.

İçerden sensörle dışardan butonla açılmalıdır.

Yedek olarak iki adet kart okuyucuda olmalıdır.

Fotoselli kapı ve sabitleri ve pvc kapı ve sabitleri yapıldıktan sonra kırılıp dökülen yerlerin yapımı 
firmaya aittir.


