
FORSA PRO
Apartman giriş kapıları, iş yeri kapıları vb. alanlarda 
mevcut kapınıza uygulanarak kullanılan Forsa, kapınızın 
otoma�k olarak dairesel açılıp kapanmasını sağlayan 
kapı motorudur. Sıkışma algılama, akbil, proksimit kart, 
şifre paneli, parmak okuma ve daireden diafon ile açma 
özellikleriyle tamamen sizin raha�nız ve konforunuz 
düşünülmüştür. 

SIKIŞMA 
ALGILAMA

KARTLI GEÇİŞ 
ÖZELLİĞİ

OTOMATİK
AÇILMA

PATENT PENDING

“kartlı geçiş özelliği 
yanı sıra kişisel
anahtarınızla da 
kapınızı otomatik 
açabilirsiniz”

“üst düzey güvenli ve 
sessiz çalışan yeni nesil 
kilit sistemi”

“apartman girişlerinde
şifre paneli ve daireden
diafon gibi aksesuarların yanı sıra
proksimiti anahtarlık ile de kapınızı
beklemeden otomatik açabilirsiniz”
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Lütfen Dikkat : Bu broşürdeki bilgilerin bazıları, baskıdan sonradan olabilecek değişiklikler nedeniyle doğru olmayabilir. Açıklanan yada gösterilen bazı donanımlar şu anda ek ücret 

karşılığında sunuluyor olabilir. Sipariş etmeden önce lütfen en son bilgiler için White Rose yetkili satıcınıza başvurun. Üretici firma herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeksizin, 

fiyatlarda, renklerde, malzemelerde,özelliklerde ve modellerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Forsa küçük boyutuyla her mekanda rahatlıkla 
kullanılabilir. Apartman giriş kapıları, iş yeri kapıları, 
kamu kurum ve kuruluşları ha�a ev içi oda kapılarına 
bile uygulanabilir.

TEKNİK ÖLÇÜLER

En yeni teknolojilere sahip mikro işlemcili 
kontrol kar�na uygulanan Enkoder sistemi 
ile en hassas kontrol ve özellikleri size 
sunuyoruz.

Sizi görünce otoma�k açılan Forsa, sizden 
sonra güvenli bir şekilde kapıyı kapatarak 
kilitlemektedir. Bu durum binanızın 
konforunun yanı sıra güvenliğinin’de 
sağlanmasına yardımcı olmaktadır.

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

KULLANIM ALANLARI

ÖZEL GEÇİŞ ÖZELLİKLERİ

HASSAS 
KONTROL

* Özellikle iş yerlerinde Engelli ve yaşlı geçişleri için kapı 
kenarına yerleş�rilen engelli butonu sayesinde, motor 
yavaş moda geçip kapanma süresini uzatarak güvenli bir 
geçiş sağlar. 

* Yoğun giriş çıkış yapılan alanlarda radarlar sayesinde 
temassız geçiş yapılarak tam otoma�k olarak 
çalışabilmektedir.

* Apartman girişlerinde ise proksimit kart, şifre paneli, 
akbil, diafonla açma veya kişisel anahtarınızla giriş 
sayesinde sadece izinli kişilerin girişine izin verilerek 
güvenlik sağlanmış olur.

Çok Dar 
Alanda

Üst Düzey 
Konfor

Tip FORSA PRO

Koruma sınıfı IP54

Güç kaynağı 230 V 50/60 Hz

Besleme gerilimi 24 V D.C.

Kontrol ünitesi GTX 750

Maksimum güç 20 W

Çalışma sürekliliği 100%

Limit siviç tipi Enkoder

Yavaşlama Var

Çalışma sıcaklığı -20°C min +70°C max

Motor ağırlığı 3,6 Kg

Çalışma voltaj aralığı Min. 90V - Max. 280V

ENERJİ TASARRUFU

Elleriniz doluyken kapıya 
doğru yanaş�ğınızda Forsa 
sizi algılayıp otoma�k 
olarak açılıp, siz geçince 
kapanmaktadır. 

GERÇEK KONFOR

motor
24 V

Sıkışma algılama özelliği 
sayesinde kapı arasında 
kalan en ufak bir cismi bile 
algılayıp kapıyı geri açar.

SIKIŞMA ALGILAMA

24 voltluk motoruyla sürekli 
çalışabilen Forsa saa�e 24 
Wat enerji harcamaktadır.

El Sensörü

220V Elektrik 
Beslemesi

Kapı Diafonu 
Bağlan�sı

Forsa 90 Derece Kapı Motoru

Elektrikli Kilit
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