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Seksiyonel kapının kurulmuş hali.
Tambur ve Torsiyon Yayı’nın kama ile bağlantısı.
Yay güvenlik sisteminin bağlantısı.
Torsiyon Yayı kama ile bağlantısı.
Yan menteşe panel bağlantısı.
Orta menteşe panel bağlantısı.
Halat güvenlik mekanizması ve tutma kolu bağlantısı.
Gövde itici yay’ın yatay C profile bağlantısı.

SEKSİYONEL KAPI KURULUM ŞEMASI

A ) Körkasa imalatı Kapının büyüklüğüne göre 40x80x2 mm veya 40x100x2 mm olmalıdır.
Körkasa İmalat Ölçüleri ;
A : Kapı Net geçiş ölçüsü ile aynı
B : Kapı Net geçiş ölçüsü ile aynı (Sadece Standart Yataklamada)
C : Tambur ve Torsiyon sistemi çalışma mesafesi 40-60 cm
Not : B ölçüsü Yüksek yataklamada Net geçiş yüksekliği + yüksek yataklama mesafesi olmalıdır. Giyotin
yataklamada ise Net geçiş yüksekliğinin 2 katı olmalıdır.
Yüksek ve Giyotin yataklamada net geçiş yüksekliğine bir profil daha kaynatılmalıdır. C bölümü
Sadece tambur ve torsiyon sistemi çalışma alanına kullanılır.

B ) L profili ve Tekerlek Klavuzu birbirine puntalı halde montaj mahaline gelir. Teraziye uyularak körkasaya
içten Trapez vida ile vidalanır.Dikkat edilmesi gereken nokta L profili körkasaya iç taraftan sıfır bağlanıp
Lastiği ise içeri doğru sarkmalıdır.
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C ) Yan bareket ve Üst Sistem montajı : Yan baraket L profili ve C profili Birbilerine vidalar yardımı ile kendi
üzerlerindeki slotlarla tutturulurlar. Dönüşlü tekerlek klavuzu da şekildeki gibi dikey ve yatay tekerlek
klavuzuna monte edilir.

D ) Halat Güvenlik Mekanizması Yan Menteşelerin Kurulumu ;Körkasa ve profiller takıldıktan sonra ilk
olarak alt panel yerine oturtulur.Alt panel toplam net geçişten 4 cm büyük olmalıdır.Böylece panel körkasa
üzerinde Halat güvenlik mekanizmasına ilk önce yan delik yerlerinden tekerlek geçirilir.Tekerlek tekerlek
klavuzuna oturtulduktan sonra halat güvenlik mekanizması üstündeki alt tırnak ve yan tırnak yardımı ile
paneldeki yeri bulunup buraya vidalanır Halat güvenlik mekanizması üzerindeki bağlantı yeri ve geçiş

yuvasına halat bağlanır. Yan menteşe şekilde görüldüğü gibi panel üzerine vida ile monte edilir.Tutma kolu
2 parçadan oluşur.Panel üzerinde boşaltması yapılmış şekilde geldiğinden kendi yerine takılır ön ve arka
parça vidalar ile birbirine bağlanır.
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E) Torsiyon mili ve Yay kurulumu ; Körkasa üstüne monte ettiğimiz L profil ve üst C profilinin kesişim
yerlerinde cıvata yuvalarına uyularak yan braketler takılır ve körkasa üzerinde denk gelen yerlere trapez
vida ile sabitlenir.Yayların geleceği muhtemel yerlere (Şekildeki gibi) Yay güvenlik braketleri trapez vida ile
sabitlenir. Bu işlemler bittikten sonra torsiyon mili ilk yan braketten geçirilmeye başlanır.İlk yan braketten
geçen torsiyon miline ilk olarak tambur daha sonra yay takımı bağlanır.Torsiyon mili itilerek ortadaki iki yay
güvenlik braketinden geçirili.Mil ikinci yay güvenlik braketinden geçer geçmez mile önce yay takımı sonra
tambur takılır.

F) Yay ve Tambur’un yerine Tesbit edilmesi ; Yay ve tambur şekilde gösterildiği gibi kama vasıtası ile mil
üzerine sabitlenir. Yayların kurulum tarafındaki başları üzerinde ve tamburun içinde boya vardır. Kırmızı
olanı kapıya içten bakılınca sol tarafa siyah renk olanı sağ tarafa konulur ve bu boyanan yay ve tambur
tarafları birbirine bakar.Şimdi Seksiyonel kapı motorunu braket yanından uzunca çıkmış olan Torsiyon
miline takıyoruz ve motoru duvara/körkasaya sabitliyoruz.Bu işlemden sonra Yay şekilde ok yönünde
gösterildiği gibi yukarı yöne doğru iki adet demir parça (kurma kolu) vasıtası ile kurulur.Dikkat edilmesi
gereken nokta kurulum esnasında Yay konisine kama takılmaz.Ayrıca kurulumda iki adet kurma kolundan

birisi sürekli olarak Yay konisi yuvasında kalmalıdır.Aksi halde yay boşalır. Yayların tur sayıları yaylar
kuruldukça üzerindeki şeritlerden sayılabilir.Kurulum tur sayısına ulaşılınca Yay konisine kama takılarak
koni üzerindeki vidalar anahtarla sıkılarak Yay’ın boşalması engellenmiş olur ve yay kurulumu tamamlanır.

G) Gövde itici yay bağlantısı : Gövde itici yay C profiline Trapez vida ile monte edilir.Montaj yerini tesbit
etmek için kurulmuş kapı kontrollü bir biçimde kaldırılır.Kapı net geçişi sağlandıktan sonra yatay tekerlek
klavuzu üzerinde panellerin geldiği son nokta işaretlenir.Kapı yere indirildikten sonra gövde itici yayın lastik
olan başlığı bu işaretlenen yerden 5-10 cm kapıya doğru gelecek ve sabitlenecek şekilde yerine monte
edilir.
Not : Giyotin yataklamala sistemlerde bu yay verilmez / monte edilmez.
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