
STAR
Yeni geliştirilmiş alüminyum mekanizma yapısı ile birlikte, 

daha sessiz çalışacak şekilde dizayn edilip üretildi. Cep 

telefonu ile programlanabilir yeni elektronik kart sayesinde 

kurulumu daha da kolay hale getirilmiştir. Opsiyonel Akü 

sistemi ile elektrik kesintilerinde çalışmaya devam ederek 

kullanıcıyı mağdur etmez. Sıcak ve soğuk hava koşullarında iç 

mekan sıcak ve soğuk kaybını minimuma indirir. 

KARTLI 
GEÇİŞ 

AKÜ
ÖZELLİĞİ

UZAKTAN 
KUMANDA 

SIKIŞMA 
ALGILAMA

KİLİT
SİSTEMİ

“montaj ve servis sırasında
ürüne müdahaleyi kolaylaş�ran
kapak askı sistemi”

“android cihazlar ile 
temel programlamalar, 
fonksiyon açma kapama,
sayaç kontrolü ve servis 
müdahele işlemleri yapılabilmektedir”

“akü sistemi ile elektrik 
kesin�lerinde çalışmaya
devam ederek kullanıcıyı mağdur etmez”



Star fotoselli kapı her mekanda rahatlıkla kullanılabilir. 
Apartman, Mağaza, Süpermarket vb. girişlerinde
sürekli çalışma performansıyla ak�f bir kullanıma 
sahip�r.

Son teknoloji ile üre�lmiş Star fotoselli kapı, cep 
telefonundan kurulum ayarlarının yapılması sayesinde
zamandan kazanç sağladığı gibi, yetkili servisin dışında
kuruluma müdahale edilememektedir.

KULLANIM ALANLARI

SİZİN İÇİN TASARLANDI

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

TEKNİK ÖLÇÜLER

www.whiterose.com.tr ISO 9001 OHSAS ISO 14001

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.

Çok
Daha
Hafif

geliş�rilmiş yeni 
teker sistemi 
sayesinde
sürtünme 
azal�larak, daha 
sessiz bir hale 
ge�rilmiş�r.

yeni tasarlanan 
kablo kanalları ile 
mekanizma 
içerisindeki 
oluşabilecek 
karışıklığın önüne 
geçilmiş�r.

iki farklı seçenek ile 
sunulan güçlü motor yapısı 
ile uzun yıllar sorunsuz 
çalışabilecek şekilde 
üre�lmiş�r.

tamamen yeni bir mimari 
yapıya sahip yapay zeka 
destekli elektronik kart 
en yoğun kullanımlara 
dahi sorunsuz bir şekilde 
cevap verebilmektedir.

Tip

Maksimum kanat ağırlığı

Güç kaynağı 110/240  50/60 Hz

Motor gerilimi 24 V DC

Kontrol ünitesi

Maksimum güç

Açma süresi

Çalışma sürekliliği 100%

Limit siviç tipi Encoder

Yavaşlama Var

Manuel kullanım El ile açıp kapama

Çalışma sıcaklığı -20°C min +70°C max

STAR 1 STAR 2

200 Kg 200+200 Kg

100 W

RTX-101

Kapama süresi

65 cm/sn 130 cm/sn

35 cm/sn 70 cm/sn

Akü sistemi

Elektronik kilit sistemi
Kontrol panel kontrolü

Opsiyonel

Opsiyonel

Dijital kontrol

Motor 24 V Motor

ERGONOMİK
TASARIM
Yeni tasarlanan star serisi fotoselli kapı 
alüminyum şasese yüksekliği 73 mm’e kadar 
küçültülmüştür. Bu sayede daha ergonomik 
bir yapıya kavuşturulmuştur.


