
FOTOSELLİ
KAPILAR

teknolojiye açılan kapınız

Strong Barrier
Safe Passage





HAYATTA ÖNEM VERDİĞİNİZ HERŞEYİN
 KONFORU VE GÜVENLİĞİ İÇİN

EV OTOMASYONUŞEHİR OTOMASYONUENDÜSTRİYEL OTOMASYON

Biz kendimize hep şu soruyu soruyoruz; İnsanların konfor ve 

güvenliğini aynı anda nasıl sağlayabiliriz? Evet aslına bakarsak 

konfor ve güvenlik zıt iki kelimedir... Bizler bu iki kelimeyle harikalar 

meydana getiriyoruz, biraz bilgi, biraz zeka ve yetenek bizim 

insanlığa hizmet yolundaki en önemli anahtar kelimelerimiz. Bu 

anahtar kelimelerle konforu ve güvenliği aynı kareye sığdırdık ve 

ortaya White Rose çıktı. Biz White Rose olarak sürekli sorguladık, 

insanları ürünlerimize değil ürünlerimizi insanlara uygun kıldık. 

Neydi ihtiyaçları, gündelik yaşamlarında nasıl onların yanında 

olabilirdik? Tüm bu soruları önce profesyonel ekibimiz ile tartıştık 

daha sonra insanlarımızın ihtiyaçlarını gözlemleyerek 

cevaplayabildik.

Bu yüzden üç ana başlık altında modern teknolojimizi insanların 

konforu ve güvenliği için kullandık. Endüstriyel Otomasyon, Şehir 

Otomasyonu ve Ev Otomasyonu ürünlerimizle, sorguladığımız tüm 

kavramların cevaplarını elde ettik ve bugün Türkiye’de tek, 

Dünyada sayılı firmaların arasına girdik. Sizlere sunduğumuz üstün 

teknoloji ürünlerimizi tanımaya başlamaya karar verdiğiniz için 

teşekkür ederiz.
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PROFESYONEL MEKANLARIN
ESTETİK TERCİHİ...
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FOTOSELLİ
KAPILAR
NEDİR?

İnsanoğlunun yoğun yaşam temposu içerisinde ona 

kolaylık ve konfor sağlayan, el değmeden kişiyi 

görünce otomatik olarak geçiş izni veren kapılardır. 

İş yerleri, marketler, restoranlar, oteller, AVM, 

hastaneler ve kamu binalarında kullanılabilen giriş 

çıkışların daha kolay olmasını sağlayan Fotoselli 

Kapılar bizim sizin için hazırladığımız teknoloji 

ürünlerimizden sadece bir tanesidir. Üst ve yanlarda 

bulunan algılayıcı fotoseller ile siz yaklaştığınızda 

sizi görüp açılarak, yada tam ortasındaysanız yine 

sizi görüp kapanmayarak hem konforu hem 

güvenliği bir arada sunar. 
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YOĞUN TEMPONUZA
AYAK UYDURAN DİNAMİKLER...

Fotoselli Kapılar her nerede olursa olsun asla sizi yarı yolda bırakmaz. İnsan giriş çıkışının en 

yoğun olduğu yerlerde bile duraksamaksızın çalışmaya devam eder. Elektrik kesintilerinde 

mağduriyeti ortadan kaldıran serileri ile tam bir kullanıcı dostu olmuştur. Sizin rahatınız için 

kendisini size uyarlayabilen yapısı sayesinde sıcak veya soğuk havalarda duruma göre yarım 

açılma özelliği ile iç mekan ısı kaybını minimuma indirir. Soğuk havalarda kış konumu, dış veya 

iç radar iptal etme özelliği, şifre paneli, proximit kart gibi radar kullanılmayan durumlarda elle 

açılmama özelliği bulunmaktadır. Yapay zekanın üst seviyesini temsil eden Fotoselli Kapılar 

mikro prosesör ünitesi sayesinde kendi kendine öğrenebilme yeteneğiyle sizi tekrar tekrar 

yormaz. Aynı zamanda istenildiğinde sadece dışarıdan girişleri yada içeriden çıkışları 

kapatabilmektedir. Merkezi kontrol ve yangın güvenliği gibi her türlü access kontrol sistemine 

uygun olması avantajını yaşatır.
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SİZE SUNDUĞUMUZ;
EN ÜST DÜZEY GÜVENLİK

DÖNER KAPI

PEER SERİSİ

RAPİD SERİSİ
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minimum ısı kaybı

PEER SERİSİ

EV OTOMASYONUŞEHİR OTOMASYONUENDÜSTRİYEL OTOMASYON

RR

Sıcak ve soğuk hava koşullarında iç 
mekan sıcak ve soğuk kaybını 

minimuma indirir. Soğuk havalarda 
kış konumu, dış veya iç radar iptal 

edebilme özelliği, şifre paneli, 
proximit kart gibi radar 

kullanılmayan yerlerde elle 
açılmama özelliği mevcuttur.

yandan bakış önden bakış arkadan bakış
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EV OTOMASYONUŞEHİR OTOMASYONUENDÜSTRİYEL OTOMASYON
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YOĞUN TEMPONUZA
AYAK UYDURUR

Tüm Fotoselli Kapı ürünlerimizi daha detaylı tanımak 
sizin tüm ihtiyaçlarınızı çözecektir. Bunun için sizi web 

sitemize davet ediyoruz.
 w w w . w h i t e r o s e . c o m . t r
 

T�p PEER 1 PEER 2

Maks�mum kanat ağırlığı 125 Kg 125 + 125 Kg

Güç kaynağı 230 V 50/60 Hz

Motor ger�l�m� 24 V DC

Kontrol ün�tes� TRW100

Maks�mum güç 70 W 70 W

Açma Süres� 40 cm/sn 80 cm/sn

Çalışma sürekl�l�ğ� 100%

L�m�t s�v�ç t�p� Encoder

Yavaşlama Var

Manuel kullanım El ile açıp kapama

Çalışma sıcaklığı -20°C min +70°C max

Kapama Süres� 30 cm/sn 60 cm/sn
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PEER 
SİZİN

 İÇİN
DAHA
 ASİL!

Uygulandığı ortama hemen adapte 
oluşu estetik tasarımın sonucu olsa 

gerek, belki bu yüzden asil.





EV OTOMASYONUŞEHİR OTOMASYONUENDÜSTRİYEL OTOMASYON
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daha güçlü

RAPID SERİSİ

Güçlendirilmiş motor ve kontrol 
paneli sayesinde daha ağır 

şartlarda yoğun kullanımlara uygun 
olarak tasarlanmıştır. Akü sistemi 
ile elektrik kesintilerinde çalışmaya 
devam ederek kullanıcıyı mağdur 

etmez. Sıcak ve soğuk hava 
koşullarında iç mekan sıcak ve 
soğuk kaybını minimuma indirir. 

yandan bakış önden bakış arkadan bakış
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T�p

Maks�mum kanat ağırlığı

Güç kaynağı 230 V 50/60 Hz

Motor ger�l�m� 24 V DC

Kontrol ün�tes�

Maks�mum güç

Açma Süres�

Çalışma sürekl�l�ğ� 100%

L�m�t s�v�ç t�p� Encoder

Yavaşlama Var

Manuel kullanım El ile açıp kapama

Çalışma sıcaklığı -20°C min +70°C max

RAPID 1 RAPID 2

200 Kg 200+200 Kg

100 W

MTF 16

Kapama Süres�

40 cm/sn 80 cm/sn

30 cm/sn 60 cm/sn

YOĞUN TEMPONUZA
AYAK UYDURUR

Tüm Fotoselli Kapı ürünlerimizi daha detaylı tanımak 
sizin tüm ihtiyaçlarınızı çözecektir. Bunun için sizi web 

sitemize davet ediyoruz.
 w w w . w h i t e r o s e . c o m . t r
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ürün bilgileri

EV OTOMASYONUŞEHİR OTOMASYONUENDÜSTRİYEL OTOMASYON
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BAZEN
KONFOR

HER
ŞEYDEN

ÖNCE
GELİR 

Size gerçek bir konfordan 
bahsediyoruz; El değmeden açılan, 
ısı kaybını önleyen, çok fonksiyonlu 

çalışabilen, kullanıcı dostu bir 
konfor.





EV OTOMASYONUŞEHİR OTOMASYONUENDÜSTRİYEL OTOMASYON
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rahat kullanım, güvenli geçiş

DÖNER KAPI

Fotoselli Döner Kapı, yoğun giriş 
çıkışlarda hızlı sirkülasyon yaparak 

içerdeki mevcut ısı değerini 
korumasının yanı sıra giriş 
çıkışlarıda daha rahat hale 

getirmektedir. Sıkışmayı algılayan 
sensör sistemleri sayesinde insan 

güvenliğini ön plana 
çıkarmaktadır.
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Özell�kler

Motor

İşlemc�

Yan sab�t ve kanat doğrama

Kanop� konstrüks�yon

Kanop� yüksekl�ğ�

Geç�ş yüksekl�ğ�

Çap

Kanat sayısı

Sab�t yan doğrama camları

Kanat camları

Alüm�nyum konstrüks�yon

Kanat kolları

K�l�tleme

Cam alüm�nyum arası sızdırmazlık

Kanat �le sab�t bölge sızdırmazlık

Radar
Hız kontrolü

Engell� geç�ş s�stem�
El sıkışma emn�yet pnomat�kler�

Topuk pnömat�kler�+

Poz�syon sensörler�

Kış modu

Gece modu

Sürekl� dönme modu

Push & Go s�stem�

AC 0,25 kw, 1300d/dk, 50-60 Hz

S�emens

Özel tasarım alüm�nyumdan mamul

Özel tasarım alüm�nyumdan mamul

Stan. 300 mm, özel üret�m m�n:250 mm

2100 - 3000 mm

2000 - 3600 mm

3 yada 4

4+0,76+4 mm lam�ne şeffaf cam

8 mm temperl� şeffaf cam

Naturel mat eloksal yada standart elektrostat�k toz boya

Paslanmaz 30 mm yatay yada d�key boru kol

Manuel 2 adet veya elektromanyet�k motor k�l�d�

EPDM f�t�l �le

Atkılı fırça �le

M�krodalga 2 adet
Standart

Standart
G�r�şte çıkışta sağlarda 1'er adet

Tüm kanatlarda alt eteklerde

Standart

Standart

Standart

Standart
Standart

Standart

ZAMANDAN
 KAZANIN

Tüm Fotoselli Kapı ürünlerimizi daha detaylı tanımak 
sizin tüm ihtiyaçlarınızı çözecektir. Bunun için sizi web 

sitemize davet ediyoruz.
 w w w . w h i t e r o s e . c o m . t r
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EV OTOMASYONUŞEHİR OTOMASYONUENDÜSTRİYEL OTOMASYON
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SİZE 
SUNDUĞUMUZ 
EN İYİ TERCİH

Bu Özellik Var

Bu Özellik Opsiyonel Olarak Dahil Edilebilinir

SİMGELER ve AÇIKLAMALARI

Motor

Kanat Ağırlığı

Maksimum Güç

Otomatik Sayım

Yavaşlama

Analog Kontrol Paneli

Dijital Kontrol Paneli

Akü Desteği

Durum Bildirim Ekranı

Yaz / Kış Modu

İç / Dış Radar İptal

Yangın Alarm Prosüdürü

Çalışma Sayısı Bildirimi

Akü Doluluk Bildirimi

Dil Seçeneği

Elektronik Kilit

Şebeke Voltaj Gösterimi

Manuel Mod

Kış Modu Açıklık Ayarı

Engel / Çarpma Hassasiyet Ayarı

Kanat Tipi Seçim Modu

Fabrika Ayar Dönüş Modu

Engelli Geçiş Sistemi

Hava Perdesi Kontrol Sistemi
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DC DC AC

125 kg 200 kg

70 W 100 W 250 W
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GÜVENLİĞİNİZİ
BİZE EMANET EDİN,
SİZ HAYATIN
TADINI ÇIKARIN



FOTOSELLİ
KAPILAR

W W W . W H I T E R O S E . C O M . T R
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