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GEZE - Geleneksel yenilikçilik

„made in Germany“ kalitesi
GEZE GmbH firması kapı, pencere ve güvenlik teknolojisi sistemleri konusunda dünya çapında en başarılı üreticiler arasındadır. Pazarlama, yenili-
kçilik ve dizayn lideri olarak 1863 yılında Stuttgart‘da kurulmuş ve bina iletişim tekniğini önemli ölçüde etkilemiş olan bu firma geliştirme, üretim 
ve dağıtım faaliyetlerinde bulunur. Geliştirmeler kendi teknoloji merkezlerinde sürekli olarak teşvik edilir.

GEZE firması dünyanın her yerinde ‚made in Germany‘ kalitesinin temsilcisidir. Bundan dolayı GEZE firmasının ürünleri faaliyet gösterilen bütün 
şubesi olan yerlerde Alman kalite standartlarına uygun olarak üretilir ve monte edilir. GEZE firmasında kalite damgasının avantajları sistematik 
olarak teşvik edilir, yenilikçilik ve geleceğe yönelik çalışmalar ile kabul görür. Bu husus sadece teknik açıdan sağlanmaz, ayrıca hassas akıllı 
işlevsellik, dayanıklılık ve benzersiz dizayn ile elde edilir..
GEZE ürünleri ve sistem çözümleri sürekli dahili ve harici denetime tabi olup ulusal ve uluslararası enstitüler tarafından verilmiş olan çeşitli 
uluslararası düzeyde kabul görmüş ruhsatlara sahiptir. Bu ürünler yüksek GEZE kalitesini sadece Almanya‘da değil, dünyanın her yerinde de 
garanti eder.

Aynı zamanda yerel ve global 
1959 yılından beri GEZE‘nin firma merkezi Stuttgart şehri yakınındaki Leonberg kasabasında konumlanmıştır. Kendine ait bir teknoloji merke-
zinde ve son derece modern üretim tesislerinde sayısı 900‘ü geçen yüksek kaliteli bay ve bayan çalışanlar bilgilerini ve becerilerini uygulamaya 
geçirir.  Bu çalışanlar tüm Know-how bilgilerini yenilikçi ve yol gösterici ürünleri yaratmakta kullanırlar. Leonberg ve Almanya gelecekte de mer-
kezi geliştirme bölümü ve üretim yeri olarak kalacaktır. Müşterilere dünyanın her tarafında mümkün olduğu kadar hızlı teslimat yapabilmek için 
GEZE firması ilave olarak Çin‘de ve Sırbistan‘da üretim yapmaktadır. 31 adet yan şirket ve alansal dağılımlı temsilcilik ağı ile GEZE firması dünyanın 
her tarafında temsil edilir.

GEZE Faaliyet yerleri
Asya Pasifik ülkeleri, Benelux, Brezilya, Çin, Almanya, Fransa, İberya, Hindistan, İtalya, Hırvatistan, Orta Doğu, Avusturya, Polonya, Romanya, Rus-
ya, İsviçre, Sırbistan, İskandinavya, Slovenya, Güney Afrika, Çek Cumhuriyeti, Türkiye, Ukrayna, Macaristan ve Birleşik Krallık
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Engelsiz ulaşım, emniyet, konfor, dizayn
Yetişkinler veya engelliler için tesisler, hastaneler veya hava alanları dahil bütün kamu binaları 
engelsiz ulaşım söz konusu olmadan düşünülemez. Aynı zamanda çok sayıda insanın bir araya 
geldiği binalarda kişilerin güvenliği ve yangından korunmaları için güvenilir emniyet sistem-
leri kaçınılmazdır. GEZE firması kişisel güvenlik çözümlerinin kombine edildiği engelsiz ulaşım 
ve konfor açısından çözümleri gerçekleştirir. Bu işlem sistemli olarak yapılır, çünkü çeşitli GEZE 
bileşenleri ihtiyaca göre birbiri ile kombine edilebilir.

Emniyet ve konforun yanında kullanılan tekniğin optik özellikleri mimar ve planlayıcı açısından 
önemli bir rol oynar. GEZE firması sade, abartıdan uzak dizayn taleplerini ve gittikçe artan yeni 
geliştirmeleri ile daima akıllı tekniği, biçim güzelliği ve zarafetle binalara entegre etme hedefini 
güderek karşılar.

Süreklilik
Çok eskiden beri GEZE firmasında uzun vadeli çalışma bir hedeftir. Aile kuruluşu olarak kısa va-
dede azami kazanç yerine daha çok süreklilik arz eden getirileri hedefledik. Yenilikçi gücümüzü 
emniyete almak için çalışanlarımızın sürekli meslek içi eğitim görmesini sağlarız. Bunlar iş yerini 
koruyan ve dünya çapında yenilik üreten uzun vadeli kurumsal başarının temelini oluşturur.  
Global kurumsal çalışma aynı zamanda global sorumluluktur. Ürünlerimizin ve üretim tesis-
lerimizin ekolojik açıdan sürekli iyileştirilmesi ayrıca doğal kaynakların sorumluluk bilinci ile 
kullanılması birinci önceliğe sahiptir. GEZE firması ürün geliştirmesinden başlayarak üretimden 
dağıtıma kadar en modern çevre standartları ile çalışır. Bizim kalite yönetim sistemimiz ISO 9001 
sertifikasına sahiptir.

Bunun ötesinde GEZE ürünleri sürekli binalar için DGNB- ve LEED-kriterlerini yerine getirir. 
Almanya‘da kabul gören DGNB sertifikası veya uluslararası LEED sertifikası (Leadership in Energy 
and Environmental Design) bir binanın sürekliliği için en önemli kanıtlardan birini oluşturur. 

GEZE Hizmetleri
Güvenli, yetkili ve yüksek verimli servis müşteri memnuniyeti açısından en önemli 
amaçlarımızdan birisidir. Bundan dolayı GEZE firması kendi ürünü veya yabancı firma ürünleri-
nin onarımı için çeşitli tekliflerde bulunur. Otomatik sistemlerin düzenli servisi ve kaliteli bakımı 
uzun vadeli kişisel ve işletme emniyeti için kaçınılmazdır. 

GEZE proje yönetimi sayesinde mimarlar, uzman planlayıcılar, genel yapı kuruluşları ve yapı 
sahipleri hedef gözeten bir müşavirlik yanında geniş bir hizmet yelpazesinden yararlanır. Hiz-
metlerimiz tasarım planlaması ile başlar ve projelerin bitimine kadar uzanır. Firmamız ayrıntılı 
ürün bilgilerini sunar ve münferit paydaşlar arasındaki arayüzleri koordine eder. Müşterileriniz 
bu sayede sadece masraftan değil zamandan da tasarruf eder. Bunun dışında geniş kapsamlı 
seminer programları sunulmaktadır. Bu şekilde müşterilerimiz ihtiyaçları doğrultusunda GEZE 
ürünleri hakkında bilgi edinebilir.

Standartlar
Sabitleme sistemleri, otomatik kapı sistemleri veya  duman tahliye sistemleri (RWA) gibi GEZE 
ürünleri bir binanın konforunu yükseltir. Bunlar aynı zamanda bir emniyet konseptinin parçasıdır. 
Bundan dolayı geçerli yapı hukukunda güvenlik bakımından söz konusu kapı ve pencere tekniği 
alanında çalışan bakım ve montaj personeli için yüksek temel kural talepleri tanımlar. Bunlar 
tesislerin hem kurulumu hem de kontrolü bakımı için geçerlidir.

Bu yüksek  kaliteyi ve bununla optimum servis hizmetlerini güvenceye almak için GEZE firması 
yılda sayısı 3000‘nin üzerinde olan teknisyeni ondan fazla uzmanlık alanında eğitir. Bu kişilere 
dört yıl geçerli olan bir GEZE sertifikası verilir. GEZE eğitim planı kapsamında sabitleme sistemi 
konusundaki genel yapı denetim ruhsatının, bölgesel ve özel yapı denetimi yönetmeliklerinin 
içeriği, otomatik kapı sistemleri için DIN 18650 standardı, kaçma ve kurtarma yollarındaki elek-
trikli kiltleme sistemleri konusundaki talimatlar (ELTVTR) veya çalışma güvenliği talimatları da 
bulunur.
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GEZE Proje çözümleri

Büyük proje çözümlerinin gerçekleştirilmesi için geniş kapsamlı planlama ve bina fonksiyonunun sürekli olarak optimum düzeyde çalışması 
için birbiri ile uyumlu ürünler gereklidir. GEZE proje çözümleri işlevsellik, kalite ve dizayn açısından en yüksek talepleri karşılar. GEZE firmasının 
ürünlerini bütün dünyada meşhur yapıların hepsinde bulabilirsiniz.

Oteller için proje çözümleri
Oteller huzur, dinlenme, yaşama ve karşılaşma yerleridir. Bunların temsili karakterleri bünyelerinde 
yapılan etkinlikler ve kutlamalar ile belirlenir. Bu konuda en özel talepler giriş bölümündeki lobi-
nin, restoranların, etkinlik salonlarının ve bütünsel güvenlik koşullarını sağlayan otel odalarının 
tasarımında karşılanmak zorundadır.

Engelsiz erişim inşa etmek için proje çözümleri
Yaşlı veya engelli tesislerinde, hastanelerde, çocuk bahçelerinde, kamu binalarında engelsiz erişim 
daima söz konusudur. Ortam taleplerini daima göz önünde bulundurarak GEZE firması engelsiz 
erişim çözümlerini kişisel emniyet sistemleri ile kombinasyonlu olarak gerçekleştirir.

Eğitim kurumları için proje çözümleri
Çocuk bahçelerinde, okullarda veya üniversitelerde önemli emniyet kriterlerinin yerine getirilme-
sinde çok özel meydan okumalar söz konusudur. Kapı ve pencere tekniğinde yapım projesinin her 
aşamasında bütünsel bir emniyet konseptinin uygulaması için GEZE firması destek sunar.

Sağlık alanındaki proje çözümleri
Hastanelerde ve bakım  tesislerinde ekonomik işlevsellik ve kişiler için huzurlu bir ortam ön planda 
tutulur. GEZE firması bütün kapı, pencere ve güvenlik teknolojisi için projelere özel kişisel çözümler 
yaratır ve kapsamlı bir servis hizmeti sunar. Burada sağlık alanındaki „engelsiz ulaşımdan“ başlayarak 
geçerli yasalar ve yönetmeliklere kadar mevcut bütün özel talepler dikkate alınır.
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Mağaza ve alışveriş merkezleri için proje çözümleri
Mağazaların ön görünümleri bina mimarisi ile ne kadar narin veya kolay  bütünleşirse, bunlar o kadar 
daha aydınlık ve cezbedicidir. Mağaza dizaynı alanında GEZE firması tasarım olanakları bakımından 
çok sayıda dikkate değer doğal ve engelsiz erişimli çözümleri sunar.

Dönüşüm inşaatları için proje çözümleri
Mimarlık da yeni meydan okumalara cevap vermekten kaçınamaz. Kamu yapıları için değişen yasa-
lar ve yönetmelikler, işlevsellik ve dizayn veya şehir planlaması açısından değişken talepler mevcut 
binalarda kökten modernleştirme bakımından  tetikleyicilerdir.

Taşıma teknolojisi için proje çözümleri
Örneğin tur gemileri, trenler ve ticari araçlar gibi taşıma gereçlerindeki manüel ve otomatik kapıların 
donanımı için de özel talepler dikkate alınmalıdır. Yolcuların huzurunu sağlamak için GEZE firması 
çok sayıda özel tasarlanmış kapı kapatıcı ve otomatik döner ve kayar kapılar ile katkıda bulunur. 
Bunlar uyumlu olarak yolcu mekanlarına gemi mimarisine dahil edilir ve ayrıca güvertelerin ve 
vagonların  engelsiz erişimli olmasını sağlar.
GEZE firması karayolları ve raylı araçlar ayrıca gemiler için sağlam ve hava şartlarına dayanıklı kapı 
çözümleri ile geniş bir program sunar.

Kişisel konseptler ve talepler için proje çözümleri
Bir bina kendi özel karakterini daha girişte belli eder. GEZE yüksek yürüme rahatlığını ve soylu 
dizaynını en yüksek kalitede en modern teknoloji ile birlikte uygular. Çünkü ilk izlenim çok önemlidir.

GEZE çok yönlü sistem çözümlerini sunar:

 • Köşe kayar kapıları ile 90 ve 270 derece açıların aşılması mümkündür
 • Döner kapılar, geniş görüş açısı ve „dönme noktası“ bir arada
 • Dairesel ve yarı dairesel yanakayar kapılar, sadece 7 cm  yapı yüksekliğine sahip tahrik mekanizması 

Tren istasyonları ve hava alanları için proje çözümleri
Tren istasyonları ve hava alanları çok sayıda risk ile bağlantılıdır. Bunlar iyi düşünülmüş emniyet çö-
zümlerini ve mantıklı yürüme konseptinin uygulanmasını gerektirir. Bunun için hem umuma açık 
hem de örneğin. görevli mekanlar gibi belirli kişilerin girebileceği alanlar bakımından kişisel çözüm-
ler gereklidir.
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Kapı Teknolojisi

GEZE kapı kapatıcıları, fonksiyonel çeşitlilik, yüksek perfor-
mans ve uzun ömürlülükleri ile öne çıkmaktadır. Uyumlu ta-
sarıma sahip olmaları, tüm yaygın kapı kanadı genişlikleri ve 
ağırlıkları ile kombine edilebiliyor olmaları ve bireysel olarak 
ayarlanabilmeleri, seçimi kolaylaştıran özellikleridir. Sürekli 
geliştirilerek bunlara daima çağdaş fonksiyonlar kazandırıl-
mıştır. Bu bağlamda örneğin yangına karşı koruma önlemleri 
ve engelsiz erişim kriterleri bir kapı kapatıcı sistemiyle yerine 
getirilebilmektedir.

Otomatik Kapı Sistemleri

GEZE otomatik kapı sistemleri, kapı tasarımında en çeşitli 
olanakları sunar. En modern, yaratıcı ve yüksek performans-
lı motor teknolojisi, güvenilirlik, engelsiz erişim konforu ve 
son derecede kaliteli mekanizma tasarımı bu ürünlerin öne 
çıkan özellikleridir. GEZE, bireysel gereksinimlere yanıt ve-
ren tek elden çözümler sunar.

RWA ve Havalandırma Teknolojisi

GEZE duman ve ısı tahliye sistemleri ile havalandırma tekno-
lojisi, pencere konusunda en farklı gereksinimleri bir araya 
getiren sistemli çözümlerdir. Ürün yelpazemiz enerji tasar-
ruflu motor sistemlerinden, doğal havalandırma ve duman 
tahliyesi sertifikalı onaylı doğal duman/ısı tahliye sistemleri 
(NRWG) olarak da gerçekleştirilebilen komple havalandırma 
çözümlerine kadar geniş bir alanı kapsar.

Güvenlik Teknolojisi

Kaçış ile kurtuluş yollarında yangına karşı önleyici koruma, gi-
riş kontrolü ve hırsızlık engeli söz konusuysa, GEZE güvenlik 
teknolojisi esastır. Bu amaçların her biri için GEZE bireysel çö-
zümler ve ihtiyaca göre uyarlanabilen çözüm konseptlerini 
sunarak, farklı güvenlik gereksinimlerini tehlike anında kapı 
ile pencerelerin koordineli bir şekilde kapatılmasına izin ve-
ren akıllı bir sistem içerisinde toplar.

Bina Sistemleri

Bina sistemiyle, GEZE kapı, pencere ve güvenlik teknolojisi 
alanlarındaki sistem çözümleri bina güvenliği ve giriş kon-
trol sistemlerine entegre edilebilmektedir. Merkezi kontrol 
ve görüntüleme sistemi olarak, bina teknolojisinin farklı 
otomasyonlu bileşenlerini denetler ve çok sayıda ağ oluş-
turma seçenekleri ile güven sağlar.

Cam Sistemleri

GEZE cam sistemleri, netlik ve saydamlık içeren iç mekan 
tasarımları içindir. Bunlar dikkat çekmeden bina mimarisine 
dahil edilebildiği gibi vurgulu birer tasarım öğesi olarak da 
kullanılabilir. GEZE, fonksiyonel, yüksek derecede dayanıklı 
ve estetik kayar panel veya kayar kapı sistemleri için en farklı 
teknolojileri sunarak geniş ölçüde tasarım esnekliği ve gü-
venliğini temin eder.
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Kapı üstü kayar kollu kapı kapatıcılar

1 ve 2 kanatlı kapılar için kayar kollu kapı kapatıcılar her kapıda modern kapatma tekniği için hazırdır. GEZE kapı kapatıcı tekniğinin, örneğin 
elektrikli sabitlemeli, duman şalteri merkezli veya „Freeswing“ serbest salınım fonksiyonlu olarak varyasyon zenginliği her türlü talep için uygun 
teknik çözümü getirir. 
Entegre edilmiş kapatma sırası ayarı (ISM) sayesinde 2 kanatlı kapılarda her iki kapı kanadının doğru sırada kapanması sağlanır. Kapının kapatılması 
esnasında geçiş kanadı sabit kanat kapanıncaya ve kapatma sırası ayarı üzerinden geçiş kanadı serbest olana kadar bekleme pozisyonunda kalır. 
ISM 2 kanatlı kapı kapatma sistemleri çok özel ayar imkanlarını mümkün kılar.

Ürünler
1 kanatlı kapılar için
TS 1500 G Kayar kollu kapı kapatıcı
TS 3000 V 1100 mm kanat genişliğine kadar kapı kapatıcılar
TS 5000 ECline / TS 5000 L ECline Yüksek geçiş konforu ve büyük kapatma kuvvetine sahip kapı kapatıcılar
TS 5000 / TS 5000 L / TS 5000 S 1400 mm kanat genişliğine kadar kapı kapatıcılar
TS 5000 E / TS 5000 L-E Elektromekanik sabitlemeli kapı kapatıcılar
TS 5000 EFS Serbest salınım fonksiyonlu kapı kapatıcılar
TS 5000 RFS Serbest salınım fonksiyonlu ve duman dedektörlü kapı kapatıcılar
TS 5000 R / TS 5000 L-R Duman dedektörlü kapı kapatıcılar
2 kanatlı kapılar için 
TS 5000 ISM ECline /  
TS 5000 L-ISM ECline

Yüksek yürüme rahatlığı ve kapatma sırası ayarına sahip kapı kapatıcılar

TS 5000 ISM / TS 5000 L-ISM /
TS 5000 L-ISM VPK 

Kapatma sırası ayarlı kapı kapatıcılar 

TS 5000 ISM-EFS Serbest salınım fonksiyonlu kapı kapatıcılar 
TS 5000 E-ISM / TS 5000 L-E-ISM /
TS 5000 L-E-ISM VPK 

Elektromekanik sabitlemeli kapı kapatıcılar 

TS 5000 R-ISM / TS 5000 L-R-ISM /
TS 5000 L-R-ISM VP

Sabitlemeli ve duman dedektörlü kapı kapatıcılar 

TS 5000 R-ISM-EFS Serbest salınım fonksiyonlu ve duman dedektörlü kapı kapatıcılar 

Uygulama alanı  • Kanat genişliği 1400 mm‘ye kadar olan 1 ve 2 kanatlı tek yönlü kapılar için
 • Sağ ve sol tek yönlü kapılar
 • Yangın kapıları için (Montaj plakalı kapı kapatıcı ile kullanım)

Ürün özellikleri  • EN5‘e kadar (1250 mm kanat genişliği) DIN 18040 uyarınca engelsiz erişim
 • Kapatma kuvveti, açılma istikametinde frenleme, hidrolik son çarpma, kapatma gecikmesi ve kapatma 

hızı ayarlanabilir.
 • Açma desteği entegre edilmiş / kapatılabilir
 • Esnek açma sınırlaması
 • Mekanik veya elektromekanik sabitleme
 • Entegre edilmiş duman dedektörü
 • Entegre edilmiş mekanik kapatma sırası ayarı
 • Serbest hareket işlevi
 • Kasıtlı hasar vermeye karşı emniyet supabı 

GEZE TS 5000 ECline

      10 GEZE Ürünlerine Genel Bakış

GEZE KAPI TEKNOLOJİSİ



Robert Bosch Hastanesi, Stuttgart, Almanya (Fotoğraf: Jürgen Pollak)

Generali, Köln, Almanya (Fotoğraf: Lothar Wels)
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Kapı üstü dirsek kollu kapı kapatıcılar

Yukarıda bulunan en küçük kapı kapatıcıdan çok sayıda yangın ve duman geçirmez kapı varyantlarına kadar: 1 ve 2 kanatlı kapılar için dirsek 
kollukapı kapatıcı serisi çok yönlü kombinasyon olanaklarını mümkün kılar. Bunların değişken ayarlanabilir kapatma kuvveti vardır ve değişiklik 
yapmadan sağ ve sol tek yönlü kapılar için kullanılabilir.
IS yapı serisine ait entegre edilmiş hidrolik kapatma sırası ayarlı 2 kanatlı kapı kapatıcı sistemleri yangın ve duman geçirmez kapılara montaj 
için onaylıdır. Kasıtlı hasar vermeye karşı korumalı entegre edilmiş kapatma sırası ayarı sayesinde 2 kanatlı kapılarda her iki kanadın doğru sırada 
kapatılması sağlanır. EN 1154 uyarınca kapatma kuvveti optik büyüklük göstergesi ve kapatma hızı ile birlikte önceden ayarlanabilir. Son çarpma 
ayarı kol tertibatı üzerinden gerçekleşir.

Ürünler
1 kanatlı kapılar için
TS 1000 C Kanat genişliği 950 mm‘ye kadar olan kapatma hızı ayarlanabilir kapı kapatıcılar
TS 1500 Kanat genişliği 1100 mm‘ye kadar olan kapatma hızı ayarlanabilir kapı kapatıcılar
TS 2000 NV Kanat genişliği 1100 mm‘ye kadar olan kapatma kuvveti değişken kapı kapatıcılar
TS 2000 V Kanat genişliği 1250 mm‘ye kadar olan kapatma kuvveti değişken kapı kapatıcılar
TS 4000 Açılma istikametinde frenlemeli kapı kapatıcılar
TS 4000 E Elektromekanik sabitlemeli kapı kapatıcılar
TS 4000 R Entegre edilmiş duman dedektörlü kapı kapatıcılar
TS 4000 EFS Sabitlemeli ve serbest salınım  kol tertibatlı kapı kapatıcılar
TS 4000 RFS Serbest salınım  kol tertibatlı ve duman dedektörlü kapı kapatıcılar
TS 4000 Tandem Çok büyük ve ağır kapılar için kapı kapatıcılar
2 kanatlı kapılar için
TS 4000 IS Entegre edilmiş kapatma sırası ayarlı kapı kapatıcılar
TS 4000 E-IS Entegre edilmiş kapatma sırası ayarlı ve elektromekanik sabitlemeli kapı kapatıcılar
TS 4000 R-IS Kapatma sırası ayarlı, sabitlemeli ve duman dedektörlü kapı kapatıcılar

Uygulama alanı  • Kanat genişliği 1600 mm‘ye (>1600 mm Tandem) kadar olan 1 ve 2 kanatlı tek yönlü kapılar
 • Sağ ve sol tek yönlü kapılar
 • Yangın kapıları için (Montaj plakalı kapı kapatıcı ile kullanım)

Ürün özellikleri  • EN4‘e kadar (1100 mm kanat genişliği) DIN 18040 uyarınca engelsiz erişim
 • Kapı kanat genişliği maks. 1600 mm, > 1600 mm tandem versiyonu
 • Kapatma kuvveti, açılma istikametinde frenleme, hidrolik son çarpma, kapatma gecikmesi ve kapatma 

hızı ayarlanabilir.
 • Mekanik veya elektromekanik sabitleme
 • Entegre edilmiş duman dedektörü
 • Entegre edilmiş mekanik kapatma sırası ayarı

GEZE TS 4000
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Kapalı spor salonu, Zadar, Hırvatistan (Fotoğraf: Robert Les)

Kapalı spor salonu, Zadar, Hırvatistan (Fotoğraf: Robert Les)
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Entegre kapı kapatıcılar- Boxer Serisi

1 ve 2 kanatlı kapılar için entegre edilmiş kapı kapatıcı Boxer tamamen kapı kanadına ve kapı kasasına monte edilmiştir. Kayar kol sadece kapının 
açık konumunda görünür. DIN EN 1154 uyarınca kapatma kuvveti, kapatma hızı, hidrolik son çarpma ve hidrolik açılma istikametinde frenlemesi 
monte edilmiş durumda yukarıdan rahatça ayarlanabilir. Yangın kapıları için kapı ile birlikte ilave bir uygunluk belgesi gereklidir. 
2 kanatlı kapılar için Boxer ISM sisteminin entegre edilmiş mekanik bir kapatma sırası ayarı vardır. Bu ayar geçiş kanadının devamlı olarak sabit 
kanattan sonra kapanmasını sağlar. Kapının açık konumunda geçiş kanadı kapatılırsa, sabit kanat kapatılıncaya ve kapatma sırası ayarı üzerinden 
geçiş kanadı serbest bırakılıncaya kadar bu kanat bekleme pozisyonunda kalır. Sistem DIN geçiş kanadı sol ve sağ için bir değişiklik yapılmadan 
kullanılabilir. ISM rayının kapatma sırası ayarının zorla açma emniyeti vardır, yani geçiş kanadı bekleme pozisyonundayken bilinçli olarak geri 
bastırılması durumunda hasar görmez.

Ürünler
1 kanatlı kapılar için
Boxer 2-4, 2-4 2V, 3-6 1 kanatlı kapılar için entegre edilmiş kanat içi gizli kapı kapatıcılar
Boxer E Elektromekanik sabitlemeli entegre edilmiş kanat içi gizli kapı kapatıcılar
Boxer EFS 4-6 Elektrikli serbest salınım fonksiyonlu entegre edilmiş kanat içi gizli kapı kapatıcılar
Boxer P Çarpma kapılar için entegre edilmiş kanat içi gizli kapı kapatıcılar
2 kanatlı kapılar için
Boxer ISM Entegre edilmiş kapatma sırası ayarlı entegre edilmiş kanat içi gizli kapı kapatıcılar
Boxer E-ISM Elektromekanik sabitlemeli entegre edilmiş kanat içi gizli kapı kapatıcılar
Boxer ISM-EFS Serbest salınım fonksiyonlu entegre edilmiş kanat içi gizli kapı kapatıcılar

Uygulama alanı  • Kanat genişliği 1400 mm‘ye kadar olan 1 ve 2 kanatlı tek yönlü kapılar için
 • Kanat genişliği 1100 mm‘ye kadar olan 1 kanatlı çarpma kapıları için
 • 180 kg‘a kadar kanat ağırlığı
 • 120°‘ye kadar açılış açısı
 • Sağ ve sol tek yönlü kapılar için
 • Yangın kapıları için (uygunluk belgesi gerekli)

Ürün özellikleri  • Boxer 2-4 2V - ek dayanma noktası/son fren işlevli
 • EN4‘e kadar (1100 mm kanat genişliği) DIN 18040 uyarınca engelsiz erişim
 • Kapatma kuvveti, açılma istikametinde frenleme, son çarpma ve kapatma hızı ayarlanabilir
 • Mekanik veya elektromekanik sabitleme
 • Serbest salınımiçin elektromekanik sabitleme
 • Entegre edilmiş mekanik kapatma sırası ayarı
 • Esnek açma sınırlaması
 • Kasıtlı hasar vermeye karşı emniyet supabı

GEZE Boxer
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Vitra ev, Weil am Rhein, Almanya (Fotoğraf: Oliver Look)

Robert Bosch Krankenhaus, Stuttgart, Deutschland (Foto: Jürgen Pollak)
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Zemine gömme kapı kapatıcılar

Zemine gömme kapı kapatıcılar, kullanılmakta olan 1 ve 2 kanatlı çarpma ve tek yönlü kapılar için konfor sağlar. Ürün yelpazesi düşük ve yüksek 
kanat ağırlıkları için sistemleri ayrıca yangın ve duman geçirmez kapıların uygulanması için kapı kapatıcıları kapsar. 
2 kanatlı kapılar için zemine gömme kapı kapatıcılar, EN 1158 uyarınca entegre edilmiş kapatma sırası ayarı veya ilave elektromekanik sabitleme 
ile donatılmıştır. Optik açıdan sade, çok yönlü ve görünmez aksamı sayesinde zemine gömme kapı kapatıcılar lüks satış bölümlerinde, hol veya 
ana girişlerdeki uzun cam kapılar için doğru çözümdür. Tasarım özgürlüğünü özellikle menteşesiz  kapılarda zemine gömme kapı kapatıcıları 
kullanarak sağlayabilirsiniz. Örneğin dairsel veya tamamı cam kapılarda.

Ürünler 
1 kanatlı kapılar için
TS 500 NV / TS 500 N EN 3 1100 mm‘ye kadar kapılar için zemine gömme kapı kapatıcılar  
TS 550 NV Çok sık kullanılan ve ağır kapılar için zemine gömme kapı kapatıcılar
TS 550 NV F Yangın ve duman geçirmez kapılar için zemine gömme kapı kapatıcılar 
TS 550 NV E   Elektromekanik sabitlemeli zemine gömme kapı kapatıcılar   
TS 550 E-G / TS 550 F-G Kayar kollu zemine gömme kapı kapatıcılar 
2 kanatlı kapılar için   
TS 550 IS     Entegre edilmiş kapatma sırası ayarlı zemine gömme kapı kapatıcılar     
TS 550 E-IS       Entegre edilmiş kapatma sırası ayarlı ve elektromekanik sabitlemeli zemine gömme kapı kapatıcılar       
TS 550 IS-G / TS 550 E-IS-G         Entegre edilmiş kapatma sırası ayarlı, kayar kollu zemine gömme kapı kapatıcılar

Uygulama alanı  • Kanat genişliği maks. 1400 mm‘ye kadar olan 1 ve 2 kanatlı tek yönlü kapılar için
 • Çarpma kapılar için uygundur
 • Sağ ve sol tek yönlü kapılar için
 • 300 kg‘a kadar kanat ağırlığı
 • 180° değerine kadar açılış açısı

Ürün özellikleri  • Kapatma kuvveti, hidrolik son çarpma ve kapatma hızı ayarlanabilir
 • Açılma istikametinde sabit frenleme
 • Mekanik veya elektromekanik sabitleme
 • Entegre edilmiş mekanik kapatma sırası ayarı
 • Kasıtlı hasar vermeye karşı emniyet supabı
 • Termik dengelenmiş supaplar

GEZE TS 550 NV
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HafenCity Üniversitesi Hamburg, Almanya (Fotoğraf: Stefan Dauth)

HafenCity Üniversitesi Hamburg, Almanya (Fotoğraf: Stefan Dauth)
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Manuel sürme sistemler

GEZE firması işlevsel ve göze hitap eden kayar kapı sistemleri ile, mekan ayırıcıları ve diğer ahşap, plastik, metal veya cam kanatlı hareketli ele-
manlar için çok çeşitli teçhizat çözümleri sunar. Bunlar büyük tasarım alanlarını serbest kılar ve planlamada esneklik sağlar. Gelişmiş teknoloji, 
yüksek kaliteli malzeme ve birinci sınıf işleme sayesinde makara taşıyıcısının ray kanalı içinde hassas, yumuşak ve sessiz bir şekilde hareket etmesi 
ve teçhizat sistemlerinin yüksek yüke dayanıklı ve uzun ömürlü olması sağlanır.  GEZE yavaş kapanımı ile konfor ve emniyet sağlar. Kapı yavaş bir 
şekilde frenlenir ve kendiliğinden sıfır konumuna geri çekilir. Son konuma yavaşça çekilmesi kapıyı ve teçhizatını korur ve dayanım süresini uzatır.

Ürünler
Bir ve çok kanatlı kapılar için
Apoll 600 kg kanat ağırlığına kadar sanayi ve sürgülü ağır yük kapıları için manüel sürme sistem
Rollan 40 / Rollan 80 80 kg kanat ağırlığına kadar basit manuel sürgü konseptleri için manuel sürme sistemleri
Perlan 140 140 kg kanat ağırlığına kadar kişisel aksesuarlı çok yönlü kullanım olanakları için manuel sürme sistem

GGS: Paslanmaz çelik malzemeden tam cam teçhizatları, sabit panel, Duosync: 2 kanatlı kayar kapıları 
senkronize olarak hareket ettirir, Teleskopik, KS: Korozyon koruma sınıfı 4, sürgülü kepenk sistemi

Perlan AUT 2 120 kg kanat ağırlığına kadar Perlan kayar kapıların otomasyonu için set
Perlan AUT-NT 80 kg kanat ağırlığına kadar Perlan kayar kapıların otomasyonu için set, Düşük- Enerji kayar kapı 

mekanizması DIN 18650, DIN EN 16005 uyarınca
Levolan 60 60 kg kanat ağırlığına kadar komple cam ve ahşap sürgülü kapılar için tasarım uygunluğu
Levolan 120 120 kg kanat ağırlığına kadar komple cam ve ahşap sürgülü kapılar için tasarım uygunluğu

Uygulama alanı  • İç ve dış mekanlarda bir ve çok kanatlı kapılar için
 • 600 kg‘a kadar kanat ağırlığı için
 • Senkronize, teleskopik ve otomatik kapılar için
 • Ahşap, plastik, metal ve cam kapılar için
 • Duvar, tavan ve cam sabitlemesi için
 • Ev ve ofis alanları için
 • Oda ve dolap kapıları için
 • Ayırma ve görüş koruması için
 • Dış mekanda gölgeleme sistemleri

Ürün özellikleri  • Tek veya her iki yön için yavaş kapanım
 • Kolay montaj ve kullanım
 • Kolay çalışır makaralı taşıyıcı
 • Yeni binalar ve ilave donanım için uygun
 • DIN EN 1527’ye göre sertifikalandırılmıştır

GEZE Levolan 120
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Montaj şekli, apartman (Fotoğraf: GEZE GmbH)

Montaj şekli, restoran (Fotoğraf: GEZE GmbH)
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GEZE ActiveStop çift taraflı frenleme sistemi oda kapıları için modern bir geçiş rahatlığı sağlar. Akıllı fonksiyon, 45 kilograma kadar ağırlığa sahip 
kapıların kontrollü şekilde açılmasını ve kapanmasını sağlar. GEZE ActiveStop sadece 28 mm genişliğindedir ve fark edilmeyecek şekilde kapı 
kanadına entegre edilebilir. Kapanma sırasında, frenlemeli kapama sistemi kapıyı yaklaşık 25 dereceden itibaren yumuşak ve güvenli şekilde ken-
dine çeker. Kapının çarpması durumunda, kapıda hasar ya da sıkışma tehlikesi hemen hemen engellenmiştir. Kapı kendi kendini kapalı tutar. Dilli 
bir kilit ve kilit karşılığı gerekmez. Kapının açılması da frenlenir. Kapı açılırken GEZE ActiveStop kapıyı frenler ve 80 ila 140 derece açıyla esnek bir 
şekilde ayarlanabilen maksimum açılma genişliğine kadar yavaşça çeker.

Ürün
GEZE ActiveStop İç mekanda kapıların kontrollü açılması ve kapanması için çift taraflı frenlemeli kapanma özelliği 

GEZE ActiveStop

Uygulama alanı  • İç mekanda kapıların kontrollü ve yavaş bir şekilde açılması ve kapanması için  
 • Kapı kanat kalınlığı 38 mm ve üzeri olan kapılar için   
 • Maks. 45 kg kapı kanat ağırlığı
 • Maks. 1100 mm kapı kanat genişliği 
 • Soldan ve sağdan menteşeli kapılar için
 • Binili ve hizalı kapanan kapılar için

Ürün özellikleri  • Frenlemeli kapama sistemi kapanma yönünde yakl. 25°’den itibaren
 • Frenlemeli kapama sistemi açılma yönünde yakl. 60°’den itibaren
 • 25° ila 60° arası direnç göstermeden kapı kullanımı
 • Kapı açılma açısı 80° ila 140° arasında ayarlanabilir
 • Monte edilmiş durumda bir valf üzerinden açılma ve kapanma frenleme etkisi ayarlanabilir
 • Ek zemin stoperi gerekmez
 • Düşük açma kuvveti nedeniyle DIN 18040-2 standardında göre engelsiz geçiş
 • Bileşenlerin az olması ve hızlı ayarlanması sonucu düşük montaj maliyeti

GEZE ActiveStop
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Otomatik kapı açma sistemleri

Otomatik kapı açma sistemleri manuel çalıştırmanın karmaşık veya zahmetli olduğu durumlarda geçişi kolaylaştırır. Bunlar mutlak güvenilirlik 
ve emniyetin yanı sıra net ve modern tasarım hatları ile ön plana çıkar. Elektromekanik ECturn mekanizmalı kapılar engelsiz ulaşımlı iç alanlarda 
konforlu ve yavaş bir şekilde açılır ve kapatılır. Aksesuar olarak temin edilebilen cam montaj rayı ile ECturn cam kapılar için de kullanılabilir. EC-
turn Inside engelsiz ulaşım özelliğini emniyet ve optimum kapı tasarımı ile birleştirir. Bu sistem kapıları „görünmeyecek şekilde“ otomatik olarak 
açar ve kapatır. Sadece 7 cm çerçeve yüksekliğine sahip olan Slimdrive serisi mekanizmalar her bina mimarisine modern bir şekilde ve dikkat 
çekmeden uyum sağlar.  TSA 160 NT ailesi, yüksek geçiş sıklığı olan kapılarda ilk tercihtir. Yük taşıma kapasitesi ve sağlamlık bu serinin öne çıkan 
özelliğidir. Elektromekanik kapı açma mekanizması Powerturn yine sadece 7 cm yüksekliğe sahiptir ve engelsiz yürüme konforu, fonksiyonellik ve 
esnek montaj imkânlarını mükemmel tasarımla birleştirir. Ayrıca büyük ve ağır, tek ya da iki kanatlı kapıları kolayca ve güvenle açar. Smart swing 
işlevi kapıların manuel olarak kolayca açılmasını sağlar.

Ürünler 
1 kanatlı kapılar için 
ECturn 125 kg kanat ağırlığına kadar engelsiz erişimli iç kapılar için elektromekanik açılır kapı mekanizması 
ECturn Inside 125 kg kanat ağırlığına kadar engelsiz erişimli iç kapılar için kapı kanadına (kalınlık min. 55 mm) veya kapı çerçe-

vesine entegre edilebilen elektromekanik açılır kapı mekanizması 
1 ve 2 kanatlı kapılar için
Slimdrive EMD 230 kg kanat ağırlığına kadar iç ve dış kapılar için özellikle düşük mekanizma yüksekliği (7 cm) ve net tasarım 

hatlı elektromekanik açılır kapı mekanizması 
TSA 160 NT İç ve dış mekanlarda kullanılan büyük ve ağır kapılar (310 kg‘a kadar) için elektrohidrolik açılır kapı mekanizması 

Özellikle yüksek geçiş sıklığı olan kapılar için uygundur 
Powerturn Büyük ve 600 kg‘a kadar ağırlıkta kapılar için özellikle düşük mekanizma yüksekliğinde (7 cm) üretilmiş elektro-

mekanik açılır kapı mekanizması. Esnek sistem bileşenleri. Kolay manuel çalıştırma için Smart swing fonksiyonu. 
Çok geniş yangın kapıları için EN 7‘ye kadar gergi yayları. Çevresel ürün beyanına (EPD) sahiptir.

Seçenekler 
F Yangın ve duman geçirmez kapılar için kapı açma mekanizmaları
F/R Entegre edilmiş duman şalteri olan yangın ve duman geçirmez kapılar için kapı açma mekanizmaları
IS Entegre edilmiş kapatma sırası ayarlı kapı açma mekanizmaları
F-IS 2 kanatlı yangın ve duman geçirmez kapılar için entegre edilmiş kapatma sırası ayarlı kapı açma mekanizmaları
IS/TS 2 kanatlı kapılar, kapı otomatiği ve kapı kapatıcı fonksiyonu için entegre edilmiş kapatma sırası ayarlı kapı açma 

mekanizmaları
Invers RWA duman ve ısı tahliye sisteminde havalandırma amaçlı otomatik kapı açma sistemleri ile acil çıkış 

yollarındaki kapılar elektrik akımı kullanmadan yayla açılır
EN7 Büyük ve ağır kapılar için otomatik kapı açma sistemleri

Uygulama alanı  • İç ve dış mekanlarda 1 ve 2 kanatlı kapılar için
 • Kapı kanadına veya kapı kasasına da entegre edilebilen engelsiz erişimli iç kapılar için
 • Sağ ve sol tek yönlü kapılar için
 • Yangın kapıları için
 • Menteşe veya menteşe karşı tarafına dirsek kolı veya kayar kol ile montaj
 • Yolcu trafiği yüksek kapılar için
 • Komple cam kapılar için

Ürün özellikleri  • Kanat ağırlığı 600 kg‘a kadar, kanat genişliği 1600 mm‘ye kadar
 • Açma ve kapatma hızı ayarlanabilir
 • Elektrikli ve/veya mekanik kapatma sırası ayarı, engel algılama, bir engel algılanınca otomatik geri dönüş, 

rüzgar önleme fonksiyonu
 • İşlevler: Otomatik, Push & Go, Düşük enerjili çalışma modu, Smart swing fonksiyonu, Servo

GEZE Powerturn
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Montaj şekli (Fotoğraf: GEZE GmbH)

Düsseldorf Kliniği, Almanya (Fotoğraf: Lothar Wels)
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Yana Kayar,  teleskopik ve kayar katlanır kapı sistemleri

Otomatik yana kayar kapılar yerden tasarruflu, şık ve modaya uygundur. Doğal gün ışığından yararlanılması ve görüş kriterlerinin yerine getirilme-
si gerektiği durumlarda camdan olmaları idealdir. Otomatik yana kayar kapılarla bir bina içinde çok yönlü yararlanma talepleri gerçekleştirilebilir. 
Mekanizma yüksekliği sadece 7 cm olan Slimdrive mekanizma serisi varyantları her bina mimarisine mükemmel uyum sağlar ve çok yönlü 
uygulama olanaklarını mümkün kılar. 
ECdrive mekanizmaları ekonomik olup aynı zamanda işlevsellik açısından yüksek emniyetlidir. Powerdrive mekanizmaları gerçek güç paketlidir 
ve bunlar ağır kapıları konforlu ve güvenli bir şekilde hareket ettirir. 

Ürünler
1 ve 2 kanatlı kapılar için (2 ve 4 kanatlı kapılar için SF) 
Slimdrive 125 kg kanat ağırlığına kadar olan kapılarda özellikle düşük mekanizma yüksekliği (7 cm) ve net tasarım çizgisine 

sahip otomatik yana kayar kapılar için mekanizma sistemi 
ECdrive  120 kg‘a kadar kanat ağırlıklı yüksek hareket fonksiyonlu otomatik yana kayar kapılar için mekanizma sistemi
Powerdrive 200 kg‘a kadar kanat ağırlıklı büyük ağır kanatlı otomatik yana kayar kapılar için mekanizma sistemi  
Seçenekler 
FR Kaçış ve kurtuluş yolları için yedek kayar kapılar
FR-RWS  Kilitli kaçış ve kurtuluş yolları için yedek kayar kapılar   
FR-LL Kilitli mağaza kapanma fonksiyonlu kaçış ve kurtuluş yolları için yedek kayar kapılar 
FR-DUO  İki yönlü kaçış ve kurtuluş yolları için yedek kayar kapılar
CO48 CO48 (Fransa) uyarınca kaçış ve kurtuluş yolları için kayar kapılar 
 SL-BO  Break-Out fonksiyonlu kaçış ve kurtuluş yolları için kayar kapılar
SL-RC2 Direnç sınıfı 2 uyarınca hırsızlığı önleyici kayar kapılar 
SL-RD  Duman geçirmez kayar kapılar   
SL-T30  Direnç sınıfı T30 olan yangından korunma kapıları   
SLT 2 ve 4 kanatlı kapı sistemleri için  teleskopik kayar kapılar 
SF Kayar katlanır kapılar
SLV  Köşe kayar kapıları 
SL eğimli Eğimli kayar kapılar  

Uygulama alanı  • İç ve dış mekanlarda 1, 2 ve 4 kanatlı kapılar için
 • Kaçış ve kurtuluş yolları için
 • Yolcu trafiği yüksek kapılar için
 • Teçhizat varyantları: İnce çerçeveli ISO-cam, ince çerçeveli MONO-cam, ince çerçeveli ESG-sıkıştırma 

teçhizatı, komple cam sistemi (GGS), entegre edilmiş komple cam sistemi (IGG), paslanmaz çelik ve yapı 
tarafı kanat

Ürün özellikleri  • Kanat ağırlığı 200 kg‘a kadar, açılma genişliği 3000 mm‘ye kadar
 • Açma ve kapatma hızı ayarlanabilir
 • Fonksiyonlar: Geçiş trafiğine otomatik uyum, bir engelin tanınması durumunda otomatik geri dönüş, 

eczane açıklığı, kanal fonksiyonu, rüzgar önleme fonksiyonu, akım kesintisi durumunda otomatik açma 
veya kapatma
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Modern sanat, Oxford, Büyük Britanya (Fotoğraf: GEZE GmbH)

Akbatı, İstanbul, Türkiye (Fotoğraf: Tarık Kaan Muşlu)
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Dairesel ve yarı dairesel yana kayar kapı sistemleri

Dairesel ve yarı dairesel yana kayar kapılar zamanda hem fonksiyonel ve hem de tasarım öğeleridir. Dar dış boyutlarda bile bunlar geçiş için 
büyük mekanlar yaratırlar. Kapı sistemleri dış bükey veya iç bükey olarak şekillendirilebilir vebir çok farklı şekilde binaya bağlanabilirler. Sadece 7 
cm olan bir mekanizma yüksekliği ile Slimdrive dar kiriş/kolon konstrüksiyonlardaki cam cepheler için biçilmiş kaftandır. İnce çerçeveli hareket 
hareketli ve sabit kanatlar ışık geçirgenliğini ve transparan görünümü destekler.

Ürünler
Slimdrive SC Yarı dairesel yana kayar kapılar, doğrusal yana kayar kapılar ile kombine edilerek rüzgarlık olarak da kullanılabilir
Slimdrive SCR   Dairesel yana kayar kapılar için 360° hareket çözümü    
Seçenekler      
FR        Kaçış ve kurtuluş yollarında kullanım için onaylı, DIN 18650 uyarınca tip deneyleri yapılmış ve sertifikalı       
GGS GGS cam teçhizatlı ve cam tavanlı komple cam dairesel yana kayar kapı varyantı
RC2   Direnç sınıfı 2 uyarınca hırsızlığı önleyicili varyant  

Uygulama alanı  • Temsili özelliği olan bina
 • İç ve dış mekanlardaki kapılar
 • Kaçış ve kurtuluş yolları için
 • Geçiş trafiği yüksek alanlarda kullanım
 • Teçhizat varyantları: GGS teçhizat sistemli (GGS Varyantı) 10 mm VSG, 10 mm ESG-H, özel camlar talep 

üzerine

Ürün özellikleri  • Kiriş/kolon konstrüksiyonlarına bilhassa iyi uyum sağlayan engelsiz erişimli mekanizmalar
 • 120 kg kanat ağırlığına kadar, SC geçiş genişliği 3000 mm‘ye kadar, SCR geçiş genişliği 2500 mm‘ye kadar
 • Net geçiş yüksekliği 3000 mm (talep üzerine daha yüksek)
 • Ayarlanabilir açılım kapanım hızı
 • Sadece 7 cm düşük konstrüksiyon yüksekliği ile yüksek performans yetisi
 • Dar boyutlara rağmen çok büyük geçiş alanları
 • Yarı dairesel yana kayar kapılar, doğrusal yana kayar kapılar ile kombine edilerek rüzgarlık olarak da 

kullanılabilir
 • Yüksek seviyede emniyeti sağlamak için çift motor teknolojisi
 • Mekanizmanın yedek motoru sayesinde arıza veya akım kesilmesi durumunda kapının güvenli otomatik 

açılması
 • GEZE SecuLogic giriş kontrol sistemli ve bina iletişim tekniği yönetim sistemli kombinasyon
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Lufthansa, Köln, Almanya (Fotoğraf: Lothar Wels)

Beaufort House, Londra, İngiltere (Fotoğraf: Michael Molloy)
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Döner kapı sistemleri

Özellikle büyük ve prestijli binalarda modern cephe tasarımı içerisinde odak noktasıdır. TSA 325 NT  çap, yükseklik ve kanopi yüksekliği ölçüleri 
bakımından kişiseldir. Kapı kanatları ve sabit kısımlar için farklı malzeme kullanılabiliyor olması çok yönlü tasarım olanakları sunar. Döner kapının 
ağır yük mukavemetinin olması yüksek ziyaretçi trafiğinin olduğu yerler için ideal çözümdür. Sistem kötü hava koşullarına karşı yüksek izolasyonu 
sayesinde enerji tasarrufu ve bina iklimlendirmesinin dengesini sağlar.

Ürün  
TSA 325 NT 3 veya 4 kanat varyantlı manüel veya otomatik döner kapı için standart mekanizma sistemi
Seçenekler    
BO Kaçış ve kurtuluş yollarında kullanmak için Break-Out fonksiyonu 
GG Yüksek şeffaflık için komple cam döner kapı sistemi
RC2   Direnç sınıfı 2 uyarınca hırsızlığı önleyicili varyant  

Uygulama alanı  • Göze çarpan görünümüyle prestijli girişler
 • Kaçış ve kurtuluş yolları için
 • Geçiş trafiği yüksek alanlarda kullanım
 • Teçhizat varyantları: Sabit kanatlar için 10 mm, hareketli kanatlar için 8/10 mm ESG, talep üzerine özel 

camlar

Ürün özellikleri  • Manüel veya tam otomatik işletim
 • 3 veya 4 kanatlı kapı sistemleri için
 • Olabilir iç çap 1800 - 3600 mm, GG için 3000 mm, RC2 için 2500 - 3400 mm
 • Net geçiş yüksekliği 3000 mm (talep üzerine daha yüksek)
 • Opsiyonel hız sınırlayıcı, otomatik konumlanma ve servo özelliği
 • Kaçış ve kurtuluş yolları için break-out fonksiyonu
 • Hava akımı, kötü hava koşulları ve gürültiye karşı yüksek izolasyon
 • Cam tavanlı varyantla saydamlığın vurgulanması
 • Yüksek kaliteli malzeme ve modern kontrol teknolojisi ile yüksek performansı garanti eder
 • Fabrikada teslimat öncesi ön üretim oranının yüksekliği ile kolay montaj
 • GEZEconnects yazılımı sayesinde kolay ve etkin parametreleme ve bakım
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Vitra ev, Weil am Rhein, Almanya (Fotoğraf: Oliver Look)

Flight Forum, Eindhoven, Hollanda (Fotoğraf: Erwin Kamphuis)
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Geçiş kontrol sistemleri ve sensörler

Bir otomatik kapının emniyetli çalışabilmesi için uygun geçiş kontrol sistemi seçiminin önemi çok büyüktür. GEZE geçiş kontrol sistemlerinin 
ürün portföyü her kapı durumu için en uygun varyantı sunar. GEZE geçiş kontrol sistemleri bütün GEZE ürünlerini uluslararası standartlara uy-
gun olarak kumanda eder ve emniyete alır. Kişiye özel taleplerin komple çözümünün tek elden bulunması mümkün olur.

Ürünler 
Hareket dedektörleri
Radarlı hareket sensörü Otomatik kapıların kumandası için: GC 302, GC 304, GC 306
AIR-Hareket sensörü Otomatik kapıların kumandası ve sigorta koruması için: AIR 20
Uzaktan kumanda ve alıcısı Kapıların ve pencerelerin kablosuz kumandası için: Telsiz vericisi, geniş yüzeyli tuş, vantilatör 

tuşu, telsiz alıcısı
Mekanik buton Otomatik kapıların açılması ve kapatılması için
Sensör butonu IP sınıfı 69K olan kapasitif LED sensör tuşu, Mini (20 mm) veya Standart ve Cam (100 mm çaplı) 

modellerinde
Anahtar Otomatik kapıların kumandası için: Çekmeli anahtar
Varlık sensörleri
Işık bariyerleri Otomatik yana kayar kapıların güvenlik sigortası: GZ 470 V, GZ 472 V (EN 16005‘e göre ışık bariy-

erleri sadece emniyet amaçlı kullanılabilir).
Emniyet sensörleri Otomatik yana kayar ve döner kapıların sigorta koruması için: GC 335, GC 338

İsteğe bağlı: Sensörlü makara rayı GC GR
AIR-Işık perdeleri Otomatik yana kayar ve döner kapıların sigorta koruması için: GC 339, GC 333 C
Lazerli tarayıcı Otomatik döner kapıların güvenliği için
Kombine dedektör

Aynı muhafaza içinde radar ve AIR dedek-
törü

Otomatik kapıların kumandası ve sigorta koruması için: GC 365, GC 363

Program şalteri
Program şalteri Otomatik kapı sistemlerinin çalışma modunun değiştirilmesi için: manuel program şalteri MPS, 

tuşlu program şalteri TPS, program seçim şalteri
Anahtarlı şalter Otomatik kapıların çalışma modunu değiştirirken veya devreye alırken program şalterine yetki 

vermek için
Ana/Emniyet şalteri Şebeke geriliminin kapatılması ve otomatik kapıların acil açılması için
Duman dedektörleri ve kontrol ünitesi
Duman şalteri ve duman merkezleri Yangın ve duman geçirmez kapılarda dumanın veya sabitleme tertibatları kumandasının erken 

tanınması için

Uygulama alanı  • Otomatik kapıların geçiş kontrolü ve sigorta emniyeti

Ürün özellikleri  • GEZE geçiş kontrol sistemleri her kapı durumu için en uygun elemanını sunar
 • Bütün GEZE ürünlerinin uluslararası standartlara göre güvenlik sigortası :ve kumandası
 • Kişiye özel taleplerin komple çözümünün tek elden bulunması mümkün olur

GEZE GC 342
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Radisson Blue Hotel, Uppsala, İsveç (Fotoğraf: Truls Busch-Christensen)

Montaj şekli (Fotoğraf: GEZE GmbH)
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Vasistas  açma sistemleri

Manüel pencere açma sistemleri, konforlu günlük havalandırma için kullanılır. GEZE ince makaslar, açılma genişlikleri 320 mm‘ye kadar olan 
vasistas pencereleri açmaktadır. Uygulama alanı dört köşeli, üstten veya alttan içeriye açılan pencereleri veya üstten dışa açılan pencereleri 
kapsar. Aynı zamanda, örn. eğik, üçgen, yuvarlak ve düz kemerli pencereler gibi özel formlar için çözüm önerileri mevcuttur. GEZE vasistas  açkı 
mekanizması sistemleri kolay kullanım ve kolay montaj bakımından ön plana çıkar.

Ürünler  
OL 90 N   170 mm açılma genişliğine sahip yüzeye montaj ince vasistas açıcılar 80 kg‘a kadar kanat ağırlığı için 

uygundur
OL 90 N üstten dışa açılan kanat: Hırsızlığı önleyen kilit mekanizması (SKG sertifikaya sahip)
Özel formlar için OL 90 N: Örn. eğik pencere, üçgen pencere, yuvarlak ve düz kemerli pencere      

OL 95    220 mm açılma genişliğine sahip yüzeye montaj ince vasistas açıcılar, 60 kg‘a kadar kanat ağırlığı için 
uygundur

OL 320     320 mm açılma genişliğine sahip yüzeye montaj ince vasistas açıcılar, 250 kg‘a kadar kanat ağırlığı için 
uygundur 

Uygulama alanı  • Günlük konforlu havalandırma için
 • Ahşap, plastik veya metal malzemeden düşey monte edilmiş pencere kanatları için
 • Dikdörtgen, eğik, üçgen, yuvarlak ve düz kemerli pencereler için
 • İçe açılımlı ve dışa açılımlı pencereler için uygun
 • Kiriş/kolon konstrüksiyonlarına montaj için uygun

Ürün özellikleri  • Yüksek varyasyon çeşitliliği
 • İnce makaslar pencerelerini 320 mm açıklığa kadar açar
 • 250 kg‘a kadar kanat ağırlığı
 • Açılım genişliği ayarlanabilir (Strok azaltımı)
 • Makasa entegre edilmiş kanat kilit mekanizması
 • Tetikleme tuşu aracılığıyla makas açılımı
 • Hırsızlığı önleyici kilit mekanizması (SKG)
 • Kilitlenebilir
 • Açılma kilidi

GEZE OL 320
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Killesberg semti, Stuttgart, Almanya (Fotoğraf: N. Grünwald)

Ecksberg vakfı, Mühldorf, Almanya (Fotoğraf: Robert Sprang)
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Krank milli çevir/aç sistemler

Krank milli çevir/aç sistem F 1200 geniş yüzeyler ve ağır pencereler için uygundur. Bu sistem sağlamlık, stabilite açısından özel talepleri karşılar 
ve aynı şekilde yüksek mesken konforunu sağlar.

Ürün  
F 1200 Geniş yüzeyler ve 200 kg‘a kadar kanat ağırlığı için uygun 180 mm bir açılma genişliğine sahip ağır 

pencereler için krank milli çevir aç sistem 

Uygulama alanı  • Büyük ve ağır pencerelerde günlük konforlu havalandırma için
 • İçeriye açılan dikdörtgen pencere için uygun

Ürün özellikleri  • Açılma genişliği 180 mm‘ye kadar olan krank milli çevir aç sistem
 • 200 kg‘a kadar kanat ağırlığı
 • Sağlamlılık ve istikrarlılık açısından özel beklentileri karşılar
 • Kademesiz ayarlanabilen havalandırma - aralık havalandırmasından vasistas limit pozisyonuna kadar
 • Kontrol göstergesiyle ağırlıktan bağımsız krank kolu hareketi sebebiyle fonksiyonel emniyet
 • Yanlış kullanım ve aşırı yükten sürtünmeye karşı ilave koruma
 • Dört yönde nerdeyse her sürgüleme pozisyonu sayısının ayarlanabilmesi sebebiyle güvenlik kilitlemesi
 • Pencere kanadı iç yüzündeki tüm bağlantı parçaları ayarlanabilir
 • Düşük kullanım kuvvetleri gereklidir
 • Kilitlenebilir

GEZE F 1200
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Europa Center, Berlin, Almanya (Fotoğraf: MM Fotowerbung)
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Zincirli motorlar

Zincirli mekanizmalar dikey monte edilmiş, dikdörtgen şeklindeki alttan, üstten, yandan menteşeli, merkez pivot ve çatı tipi pencereler için 
tasarlanmıştır. Bunlar günlük oda havalandırmaları, duman ve ısı tahliye sistemi (RWA) ve doğal etkili duman ve ısı vantilatörü (SHEV) olarak 
işlevselliğe uygundur. Motorlar, pencereye göre paralel konuma sahiptir ve seçilmiş renklere bağlı kalarak pencere mimarisi ile uyumluluk  gös-
termektedir. Çekme ve basma kuvvetlerini iletebilen özel bir zincire sahiptirler. Kapalı konumda, bu zincir görünmez şekilde motor gövdesinin 
içine çekilmiş durumdadır.

Ürünler  
ECchain Havalandırma işlemlerinin basit otomasyonu için 230 V zincirli motor, özel daireler ve evler için özel olarak tasarlanmış, 

ucuz ve güçlü giriş seviyesi modeli
E 740 Pencere ve bina cephesinde günlük havalandırma için 230V zincirli motor
Slimchain Havalandırma ve RWA duman ve ısı tahliye sistemi modlarına uygun çok amaçlı tasarlanmış zincirli motor
Powerchain Havalandırma ve RWA duman ve ısı tahliye sistemi moduna uygun büyük ve ağır pencereler için güçlü zincirli motor

Uygulama alanı  • Doğal havalandırma
 • Duman ve ısı tahliye sistemi (RWA)
 • Doğal etkili duman ve ısı tahliye vantilatörü (SHEV)
 • Kullanım yeri cephe veya çatı
 • Alttan, üstten, yandan menteşeli, merkez pivot ve çatı tipi pencereler için uygundur
 • İçe açılımlı ve dışa açılımlı pencereler için uygundur
 • Çerçeve veya kanat üzerine montajı yapılabilir veya entegre edilebilir
 • Power lock ya da E 905/E 906 kilit mekanizmalı tahrikli kombinasyon ile sistem çözümü

Ürün özellikleri  • 200 - 1200 mm açılım uzunluklarında zincir mekanizmaları mevcuttur ve bunlar tekli ve senkron 
çalıştırmaya uygundur

 • ECchain: 
Strok ayarı 200 mm veya 400 mm olarak entegre edilmiş, piyasada bulunan profil sistemleri için üniversal 
tutucular ve konsollar sayesinde konforlu montaj mümkündür, çeşitli renk varyasyonları temin edilebilir

 • E 740:
Çevirmeli düğmesi ile değişken strok ayarı sayesinde kullanımı çok kolay. Ön yüzünden hızlı montaj 
imkanı. Tek başına kullanım için solo modeli, dört mekanizmaya kadar senkronize çalışması için senkro 
modeli 

 • Slimchain/Powerchain/E 920 - E 990: 
Kademesiz ayarlanabilir motor stroğu ve havalandırma ve RWA modu için kişisel hızlar, maks. 3 tahriğin 
harici kontrol ünitesi olmadan senkronizasyonu için entegre edilmiş senkron modülü, işletim türünün 
(Solo/Syncro, Master/Slave) değiştirilmesi için DIP şalter, GEZE RWA merkezi için bağlantı

GEZE Slimchain
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Montaj şekli (Fotoğraf: GEZE GmbH)

Montaj şekli (Fotoğraf: GEZE GmbH)
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Pistonlu motorlar

Pistonlu motorlar, üstten, alttan ve yandan açılan pencereler ve çatı pencereleri için uygundur. Bunlar günlük oda havalandırmaları, duman ve 
ısı tahliye sistemi (RWA) ve doğal etkili duman ve ısı vantilatörü (SHEV) olarak işlevselliğe uygundur.

Ürünler 
E 250 NT

E 250 NT AB

750 N çekme ve basınç güçlü ağır geniş pencerelerin doğrudan açılması için geniş kullanım alanı olan kompakt 
yapıda pistonlu motor 
E 250 NT AB modeli dış dış mekan ve nemli ortamlarda kullanıma uygundur

E 350 N 750 N çekme ve basınç güçlü ağır geniş pencerelerin doğrudan açılması için geniş kullanım alanı olan kompakt 
yapıda 230 V pistonlu motor

E 1500 N Ağır pencere elemanları için, 1500 N çekme ve basınç gücü için en yüksek tasarım taleplerini karşılayan RWA 
pistonlu motor 

E 1500 S Büyük basınç güçlü ve yüksek hızlı ağır çatı pencereleri için pistonlu motor (tam strok 60 s altında) 

E 3000 3000 N çekme ve basınç gücü olan çok ağır çatı pencereleri (600 kg‘a kadar) için pistonlu motor 

Uygulama alanı  • Doğal havalandırma
 • Duman ve ısı tahliye sistemi (RWA)
 • Doğal etkili duman ve ısı tahliye vantilatörü (SHEV)
 • Kullanım yeri cephe veya çatı
 • Üstten, alttan, yandan açılan veya çatıdaki kanatları veya havalandırma kapakları için uygundur
 • İçe açılımlı ve dışa açılımlı pencereler için uygundur
 • Çerçeve veya kanat üzerine montaj

Ürün özellikleri  • Pistonlu motorlar100 - 1200 mm strok uzunlukları için temin edilebilir ve bunlar 600 kg‘a kadar kanat 
ağırlıkları için uygundur

 • Kilitleme mekanizmaları sayesinde kötü hava şartlarına karşı ilave emniyet ve koruma
 • GEZE RWA merkezlerine bağlanma için uygundur
 • Büyük kanat genişlikleri için çok sayıda motorsenkron olarak çalıştırılabilir
 • Sağlam, korozyona dayanıklı model (E 1500 N / S, E 3000)
 • E 250 NT: Strok uzunluğu ayarlanabilir, senkron fonksiyon, açılma hızı ayarlanabilir (havalandırma) aşırı 

yükte kapatma

GEZE E 250 NT
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Kilitleme motorları

Daha büyük pencerelere yönelik trend, motorun kapanma noktasında tutma gücünün yanında, ilave bir kilit mekanizması kullanımıdır. DIN EN 
14351-1 de belirtilen belirtilen güç sınıfları uyarınca, öncelikle rüzgar basıncına karşı direnç, şiddetli yağmur sızdırmazlığı ve hava sızdırmazlığı 
temin edilmektedir. Bu sebepten dolayı büyük pencerelerde ilave kilit mekanizması kullanılmalıdır. GEZE, ilave kilitleme noktalarının çalışması 
için E 905 / E 906 ve Power lock ile iki adet kilitleme motoru önerir.

Ürünler  
Power lock Slimchain, Powerchain veya E 250 NT ile kombinasyonlu kilitleme motoru 
E 905 / E 906  GEZE IQ pencere motorları ile kombine edilmiş kilitleme mekanizması

Uygulama alanı  • Doğal havalandırma
 • Duman ve ısı tahliye sistemi (RWA)
 • Doğal etkili duman ve ısı tahliye vantilatörü (SHEV)
 • Kullanım yeri cephe
 • Üstten, alttan ve yandan açılan veya düşey pivot kanatlar için uygundur
 • İçe açılımlı pencereler için
 • Çerçeve veya kanat üzerine (Power lock) veya entegre edilerek (E 905/ E906) montaj edilebilir

Ürün özellikleri  • Hava şartlarına karşı ilave emniyet ve koruma
 • Standart merkezi kilitlerle birlikte kullanılabilir
 • GEZE RWA merkezlerine bağlanma için uygundur
 • Elektronik son durum kapatması, yanlış kullanım ve fazla basınca karşı koruma sağlar
 • Power lock: Motorun tasarımı GEZE zincirli ve pistonlu motorların görünümü ile uyumlu olup kilitleme ve 

kilidin açılımı 6 saniyedir
 • E 905 / E 906: GEZE IQ pencere motorlarının kombinasyonu ile profil entegreli kurulum için sistem çözümü

GEZE Power lock
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Açma ve kilitleme sistemleri

RWA 100 NT, RWA 105 NT ve RWA 110 NT, cephe pencereleri için açılma ve kilitleme sistemleridir. Bunlar günlük oda havalandırmaları, duman ve ısı 
tahliye sistemi(RWA) ve doğal etkili duman ve ısı vantilatörü (SHEV) olarak işlevselliğe uygundur. Mekanik kilit mekanizması sayesinde ilave olarak 
elektrikli kilitleme mekanizmalı motorların kullanımına gerek yoktur. Sistemler bir mekanik konsol elemanından ve yüksek kaliteli RWA E 250 NT 
pistonlu motorun kombinasyonundan oluşur.

Sistemler 
RWA 100 NT
OL 350 EN (230 V havalandırma için)

Alttan, üstten ve yandan içe açılımlı pencereler için RWA sistemi
Çerçeye montajda profil yüzeyine montajlı E 250 elektrikli pistonlu motor ile  kilitlemeli meka-
nik bağlantı seti kombinasyonu 

RWA 105 NT
OL 370 EN (230 V havalandırma için)

Kiriş/kolon konstrüksiyonu olarak devirmeli, katlamalı ve döner pencereler için RWA sistemi
E 250 elektrikli pistonlu motorun profile dayalı kanat montajında çift kilitlemeli mekanik 
bağlantı seti ile kombinasyonu

RWA 110 NT 
OL 360 EN (230 V havalandırma için)

Alttan, üstten ve yandan dışa açılımlı pencereler için RWA sistemi
E 250 elektrikli pistonlu motorun profile dayalı kanat montajında kilitlemeli mekanik bağlantı 
seti ile kombinasyonu

Uygulama alanı  • Doğal havalandırma
 • Duman ve ısı tahliye sistemi (RWA)
 • Doğal etkili duman ve ısı tahliye vantilatörü (SHEV)
 • Atık hava (duman çıkışı (SHEV) veya duman tahliyesi olarak) veyatemizhava girişi için
 • Kullanım yeri cephe
 • Alttan, üstten ve yandan açılımlı pencereler için uygundur
 • İçe açılımlı ve dışa açılımlı pencereler için uygundur
 • Montaj sisteme bağlı olarak kanat veya kasa üzerine yapılabilir

Ürün özellikleri  • Sistem mekanik konsol seti ve E 250 NT pistonlu motordan oluşur
 • 60 saniyeden daha az bir sürede, düşük mil strokunda büyük açılım genişlikleri
 • İki sistem kullanımı sayesinde geniş kanatlarda senkron işletim
 • RWA 100 NT: bütün düşey montajlı kanat türleri için 4 strok uzunluğunda temin edilebilir; ana kapatma 

kenarında mekanik kilitleme ve yan kilitleme kanadında mekanik ek kilitleme mümkündür
 • RWA 105 NT: Düşey monte edilmiş içeriye açılan kanatlar için 3 strok uzunluğunda temin edilebilir, 

hırsızlığı önlemek ve yüksek sızdırmazlık sağlamak için 2 taraflı mekanik kilitleme
 • RWA 110 NT: P bütün düşey montajlı kanat türleri için 3 strok uzunluğunda temin edilebilir, ana kapatma 

kenarında mekanik kilitleme

GEZE RWA 100 NT
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Montaj şekli (Fotoğraf: GEZE GmbH)

LTU Arena, Düsseldorf, Almanya (Fotoğraf: MM Fotowerbung)
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Elektromanyetik duman ve ısı tahliye (RWA) sistemi

GEZE RWA EM „AÇIK“ sistemi, sadece RWA pencerelerini açmak için kolay bir çözümdür. 300 ile 1000 mm arası (üstten menteşeli) veya 1200 mm 
(alttan menteşeli) kanat genişliğinde kilitleme, birincil mıknatıs kilit mekanizması üzerinden gerçekleşir. 2000 mm (üstten menteşeli) veya 2400 
mm‘ye (alttan menteşeli) kadar olan kanat genişliğinde kilit mekanizması, bir birincil mıknatıs kilit mekanizması, bir bağlantı borusu ve bir ikincil 
kilit mekanizması üzerinden gerçekleşir. Birincil kilit mekanizması ve mekanik ikincil kilit mekanizması, yay kollarının uyguladığı bastırma kuv-
vetine ve rüzgarın yarattığı basınca karşı pencere kanadını güvenli bir şekilde kapalı tutmaktadır. Mıknatıs sürekli akım altındadır ve sürgüyü bir 
basınç yayına karşı son konumda tutar (kapalı devre prensibi). RWA durumunda akım RWA kontrol ünitesi üzerinden kesilirse, manyetik kilitleme 
açılır ve yaylı kollar kanatları açar.

Sistem  
RWA EM „AÇIK“ Sadece RWA özellikli pencerelerin açılması için kolay çözüm 

Uygulama alanı  • Duman ve ısı tahliye sistemi (RWA)
 • Kullanım yeri cephe
 • Üstte, alttan ve yandan açılan kanatlar
 • İçe ve dışa açılımlı pencereler için uygundur
 • Kasa veya kanat üzerine montaj

Ürün özellikleri  • Elektromanyetik kilitleme mekanizması sayesinde pencerelerin emniyetli kilitlenmesi
 • Birincil kilit mekanizması ve mekanik ikincil kilit mekanizması, yay kollarının uyguladığı bastırma kuvvetine 

ve rüzgarın yarattığı basınca karşı pencere kanadını güvenli bir şekilde kapalı tutmaktadır
 • 300 ile 1000 mm arası (üstten menteşeli) veya 1200 mm (alttan menteşeli) kanat genişliklerinde kilitleme, 

birincil mıknatıs kilit mekanizması üzerinden gerçekleşir
 • 2000 mm (üstten menteşeli) veya 2400 mm‘ye (alttan menteşeli) kadar olan kanat genişliklerinde kilit 

mekanizması, bir birincil mıknatıs kilit mekanizması, bir bağlantı borusu ve bir ikincil kilit mekanizması 
üzerinden gerçekleşir

 • Minimum efor ile ilave donanım
 • GEZE RWA kontrol ünitelerine bağlanma için uygundur
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Elektrikli lineer motorlar

GEZE vasistas açma sistemleri (OL 90 N, OL 95 ve OL 320) ile E 212 elektrikli lineer motoru kombine edilerek çalıştırılabilir ve havalandırma amaçlı 
kullanılabilir. Birden fazla ağır pencerelerde bu sayede birden fazla makası, düşük maliyetli ve kolay bir şekilde motorlu olarak kontrol edebilecek 
çözümler üretilebilmektedir. İnce yapısı ile pencere önlerinde zarif bir görüntü uyumu sağlar. Bütünü meydana getiren elemanlar önceden 
tamamı montajlanmıştır. Sınırlama kontağı ve motor koruması vardır ve ayarlanabilir. Strok aynı zamanda değişken olarak ayarlanabilir, böylece 
açılım genişliğinde anında esnek düzenleme yapılabilir.

Ürünler  
E 212 GEZE vasistas açma sistemlerinin (OL 90 N, OL 95, OL 320) otomasyonu için, çekme ve basma kuvveti 1500 N

Uygulama alanı  • Doğal havalandırma
 • Duman ve ısı tahliye sistemi (RWA), sadece 24 V versiyonu
 • Kullanım yeri cephe
 • Üstten menteşeli kanat için uygundur
 • İçe ve dışa açılımlı pencereler için uygundur
 • Kasaya montaj

Ürün özellikleri  • Bir çok makasın kontrolü için tasarruflu ve basit çözüm
 • İnce yapısı ile pencerelerde zarif bir görüntü uyumu sağlar
 • Bütünü meydana getiren elemanlar önceden tamamı monte edilmiştir, sınırlama kontağı ve motor 

koruması vardır ve ayarlanabilir
 • Strok değişken olarak ayarlanabilir, böylece anında esnek düzenleme yapılabilir
 • GEZE RWA kontrol ünitelerine bağlama için uygun, sadece 24 V versiyonu

GEZE E 212 
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VGH Versicherungen, Hannover, Almanya (Fotoğraf: Lothar Wels)
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Makaslı motorlar

İnce vasistas açıcılar ile bağlantılı olarak lineer motor sistemi çok sayıda pencerenin aktivasyonu için tercih edilen bir çözümdür. Sistem esnektir 
ve güncel havalandırma, hava tahliyesi ve vasistas açacakları üzerinden güvenli duman tahliyesi için kullanılabilir. E 170 veya E 170/2 makaslı 
motorlar OL 90 N ve E 212 avantajlarını birleştirir ve bunları çekici dış görünümü ve montaj kolaylığı ile tamamlar. Makaslar kapak profilinde 
bulunurlar. Avantajı daha iyi bir tasarıma sahip olması ve kirlenmeye karşı ilave koruma sağlamasıdır. Strok değişken olarak ayarlanabilir, böylece 
açılım genişliğinde anında esnek düzenleme yapılabilir. 2 makaslı model E 170/2, aynı zamanda geniş ve ağır kanatları konforlu ve güvenli şekilde 
hareket ettirir.

Ürünler  
E 170   Lineer motorların ince vasistas açıcılar ile bağlanarak pek çok pencereyi aktive eder
E 170/2    Geniş ve ağır kanatlar için 2 makaslı model

Uygulama alanı  • Doğal havalandırma
 • Duman ve ısı tahliye sistemi (RWA), sadece 24 V versiyonu
 • Atık hava (duman çıkışı (SHEV) veya duman tahliyesi olarak) veya temiz hava girişi için, sadece 24 V versiyonu
 • Kullanım yeri cephe
 • Üstten menteşeli kanat için uygundur
 • İçe açılımlı pencereler için
 • Çerçeveye montaj

Ürün özellikleri  • GEZE RWA kontrol ünitelerine bağlama için uygun, sadece 24 V versiyonu
 • Kapak profiline entegre edilen makaslar sayesinde tasarım avantajları ve kirlenmeye karşı ilave koruma
 • Strok değişken olarak ayarlanabilir, böylece anında esnek düzenleme yapılabilir
 • 2 makaslı model E 170/2, aynı zamanda geniş ve ağır kanatları konforlu ve güvenli şekilde hareket ettirir

GEZE E 170 ve E 170/2
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GEZE GmbH, Leonberg, Almanya (Fotoğraf: Dirk Wilhelmy)
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Havalandırma sistemleri

Doğal havalandırma ve ısı tahliyesinin güvenli işleyişi için ihtiyaca uygun boyutlandırılmış temiz hava giriş alanları gereklidir. Binanın alt kısmında 
bulunan temiz hava giriş alanları üzerinden soğuk hava akar, böylece baca etkisi oluşarak duman yukarı çıkar ve binanın üst kısmında bulunan 
tahliye alanından dışarı verilir. Temiz ve atık hava açılımları arasındaki karşılıklı etkileşim için GEZE birbiri ile koordineli birçok hava giriş sistemi 
sunar.

Sistemler  
RWA TÖ RWA kontrol ünitesinin ters montaj yapılabilen kapı kapatıcı ile kombinasyonu 
RWA K 600  Kapıları ve pencereleri açmak için kollu açma motoru   
RWA AUT    RWA durumunda kapıların otomatik açılması     

Uygulama alanı  • Doğal havalandırma
 • Duman ve ısı tahliye sistemi (RWA)
 • Doğal etkili duman ve ısı tahliye vantilatörü (SHEV)
 • Temiz hava girişi ve duman çıkışı için (RWA K 600)
 • Kullanım yeri cephe, çatı ve kapı
 • Kapılar ve pencereler için uygundur (RWA K 600)

Ürün özellikleri  • GEZE RWA kontrol ünitelerine bağlanma için uygundur

 • RWA TÖ: Büyük hava girişi yüzeylerinin yaratılması için basit sistem, acil durum güç kontrol merkezi 
tarafından tetiklenerek RWA-durumundaki kapı ters monte edilmiş kapı kapatıcısından gelen kuvvet ile 
açılır, kapı RWA TÖ sistemi ile bağlantılı olarak duman tahliye açıklığı olarak da kullanılabilir, GEZE acil çıkış 
sistemi (RWS) kombinasyonlu olarak acil çıkış çözümü olarak da kullanılması mümkündür

 • RWA K 600: Menteşe tarafı ve menteşeye ters tarafında pencerelerde ve kapılarda üniversal kullanılabilir, 
pencerelerde ve kapılarda 90° üzerinde açılma açılarını mümkün kılar, entegre edilmiş kumanda sistemi 
senkronizasyonlu çoklu işletimi ve ilave modül olmadan sıralı kapanmayı mümkün kılar, bir kapı açıcısının 
doğrudan devreye alınması için haber verme kontağı entegre edilmiştir

 • RWA AUT: Binadaki yerlerine bağlı olarak, acil durumlarda temiz hava açıklıları olarak kullanılan otoma-
tik geçilebilir kapılar için kullanım olanağı. GEZE otomatik kapılarının büyük açılma genişlikleri sayesinde 
büyük temiz hava alanları oluşturulabilir, otomatik kapılar DIN 18650 uyarınca korunmaktadır. Otomatik 
kapılar 18650‘ye göre emniyet altına alınmış olup, kolaylık ve güvenliği garanti eder,GEZE acil çıkış sistemi 
ile kombine halde acil çıkış kapılarında kullanımları mümkün olur.

GEZE RWA K 600
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IKEA, Taastrup, Danimarka (Fotoğraf: Morten Bak)
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Duman ve ısı tahliye (RWA) kontrol üniteleri

Acil durum güç kaynağı kontrol merkezleri, elektro motorlu tahrik ile donatılmış temiz hava girişi ve hava tahliye açılımlarının koordinasyonlu 
kumanda edilmesini sağlar. Bir yangın durumundaki tetiklemeyi, otomatik duman dedektörü, manüel duman ve ısı tahliye sistemi düğmesi 
veya harici alarm vericisi aracılığıyla gerçekleşmektedir. Havalandırma düğmesi kullanılarak, pencerelerdeki ve duman tahliye menfezlerindeki 
motorlar, normal havalandırma işletimi için kumanda edilebilmektedir. GEZE farklı tiplerde ve boyutlarda kontrol üniteleri sunar, böylece her bir 
RWA için en uygun çözüm bulunabilir.

Ürünler 
THZ Merdiven boşluğu kontrol merkezi    küçük RWA tesisleri için kompakt çözüm
THZ Comfort Küçük RWA tesisleri, örn. merdiven boşluğu için emniyet ve konforda artış
E 260 N8/2 Orta büyüklükte RWA duman ve ısı tahliye sistemi çözümleri için merkezi kontrol üniteleri
MBZ 300 Binaya özel taleplere esnek uyarlama için modüler merkez

Uygulama alanı  • Doğal duman ve ısı emiş sistemleri (EN 12101 uyarınca NRWG) veya duman tahliye sistemleri kontrolü 
(RWA), örn. merdiven boşluklarında

 • Yangın durumunda 24V DC motorlar için kontrol ve acil durum güç kaynağı
 • Kontrollü bir doğal havalandırma tesisatı kontrolü
 • Küçük, orta büyüklükte ve karışık RWA sistemleri mümkündür

Ürün özellikleri  • THZ: Hafif tasarımı olan kompakt kontrol ünitesi, bireysel ayar için parametreleme seçenekleri, 3.4 A çıkış 
akımı, örn. Temiz ve egzoz havası çözümleri için; 10 duman veya ısı dedektörü, 8 adete kadar RWA butonu 
ve harici bir alarm sinyali bağlanabilir

 • THZ Comfort: THZ, metal gövdesi, aynı bağlantı ve parametreleme seçenekleri arasında ayrıca, gövdeye 
entegre edilmiş arkadan aydınlatmalı bir RWA ve havalandırma düğmesi ve rahat devreye alma arabirimi 
bulunmaktadır.

 • E 260 N8/2: kompakt RWA kontrol merkezi, 7,5 A çıkış akımına sahip, iki vantilatör grubu, bir alarm grubu, 
10 duman veya ısı dedektörü, 10 RWA butonu ve harici bir alarm sinyali bağlanabilir  

 • MBZ 300: PC yazılımı ile modüler tasarım ve çeşitli ayar seçenekleri, belirli binalar veya projeler için bir 
RWA kontrol ünitesi, çıkış gücü 10 A, 24 A, 48 A veya 72 A‘yı etkinleştirir, esnek ve genişletilebilir, yangın 
komparatörleri ve havalandırma grupları dahil olmak üzere çeşitli kontrol üniteleri birbirine bağlanabilir

GEZE THZ ve THZ Comfort
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Acil çıkış sistemleri

GEZE Seculogic acil çıkış sistemi, örn. otomatik kapı mekanizmaları, kapı kapatıcıları, motor kilitleri, kaçış kapısı açıcısı, yangın ve tehlike haber ver-
me sistemleri veya giriş kontrol sistemleri gibi çeşitli GEZE sistem bileşenlerinin birlikte çalışmasını, sistemin beyni gibi görev yapan kapı merkez 
ünitesi TS 320 ile yapar. Bu sistem son derece modern, güvenilir ve tasarım odaklı bir sistem çözümünün tüm taleplerini yerine getirir. SecuLogic 
kurtarma sistemi EltVTR direktiflerine ve prEN 13637 Avrupa standartlarına uygundur. 

Ürünler 
TZ 300 Her bir kaçış kapısı için ağ bağlantısı olmayan denetim ve kontrol
TZ 320 Ağ bağlantı fonksiyonlu (3 giriş / 2 çıkış) kaçış yolu kapılarının denetim ve kontrolü için standart plus 

çözüm
KL 220 terminal kutulu TZ 320 Çok sayıda kaçış kapısının denetim ve kontrolü için konforlu çözüm (7 giriş / 8 çıkış)
FTV 320 Kaçış ve kurtuluş yolu kapılarının kapalı devre akım prensibine göre denetim ve kontrolü için kaçış 

kapısı kilidi

Uygulama alanı  • İsteğe göre ağa bağlanabilen elektrikli kilitli münferit kaçış kapılarının denetim ve kontrolü
 • Basit uygulamalar veya küçük binalardan karmaşık bina yapılarına kadar kullanım için
 • Şebeke fonksiyonlu kaçış kapılarının denetimi
 • Çok sayıda kaçış kapısı için esnek konsept, kişisel olarak 3, 2, veya 1 kutulu çözüm olarak uyarlanmış
 • Sıva altı veya üstü montaj

Ürün özellikleri  • TZ 300: kolay kurulumlu uygun giriş varyantları, yatay kullanılabilir kapak sayesinde emniyetli tetikleme
 • TZ 320: Daha fazla işlevsellik için çok sayıda giriş ve çıkış, kesin ayrılmış bağlantılar sayesinde kolay montaj, 

parametrelerin ayarı servis terminali ST 220 üzerinden, işletim entegre edilmiş şebeke adaptörü üzerin-
den

 • KL 220 terminal kutulu TZ 320: Çoklu giriş ve çıkışlar sayesinde genişletilmiş uygulama alanı, kapı açma 
mekanizmasının kaputuna, alarm mesajlarının iletilmesine, açık / kapalı duruma, kapı kolunun çalışmasına, 
cıvatasının uzatılmasına da monte edilebilir.

 • FTV 320: Yüksek tutuş gücü sayesinde çok sayıda güvenlik uygulaması, güvenli ve anında ön yük altında 
açma, ayrıca akımsız durumda açma (Kapalı devre akım prensibi) için kilitleme mekanizması

GEZE TZ 320
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Vitra ev, Weil am Rhein, Almanya (Fotoğraf: Oliver Look)

Montaj şekli (Fotoğraf: GEZE GmbH)
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Geçiş kontrol sistemleri

GEZE SecuLogic giriş kontrol sistemi web bazlı „All-in-one“-sistem çözümü olarak, örn. entegre yetki yönetimli kapı arayüzü gibi kapıya ait tüm 
bileşenlerle birlikte en modern kimlik belirleme gereksinimlerini yerine getirir. Giriş kontrol sisteminin son derece küçük boyutları ve kimlik 
okuyucusunun bina tesisatı içine optimum entegrasyonu sayesinde kapılar için büyük şekillendirme ve tasarım ayrıcalığı sunulur. GEZE SecuLogic 
giriş kontrol sistemi her bir bağımsız kapı için ağa bağlı kapı sistemlerinde kullanılabilir. 

Sistemler  
Basic-Line (Standart varyant) Bir okuma modülü için Stand-Alone-sistemi

Bir kapı için giriş kimlik değerlendirme birimi bir PC bağlantısı/şebeke olmadan çalışabilir 
Individual-Line    Her bina için özel çözüm     

Uygulama alanı  • Stand-Alone-sistem olarak geçiş kontrolü, aynı zamanda evsel kullanım için geçerli
 • Basit denetimli standart browser üzerinden kumandalı geçiş kontrolü
 • Kişisel talepler için geçiş kontrolü

Ürün özellikleri  • Basic-Line: 1 okuma modülü, 1 kapı ünitesi, maks. 20 kişi için
için sistem bileşenleri: 
GEZE şifreli kilitler Toplocks CTI, CTI B, CTS V, CTS BV
GEZE RF okuyucu GCER 100
GEZE geniş alanlı okuyucular GCLR-I 2000 / GCLR-O 2000

 • Individual-Line: Açık sistem, örn. alarm tesisleri veya bina tekniği için ara birimler gibi kişisel tasarım 
olanakları için mekan yaratır, 24 kontrol noktası mümkün, Cluster işletimi üzerinden 300 kontrol noktasına 
kadar genişletme mümkün, biometrik versiyonda 3000 kullanıcı, zaman algılama, entegrasyonu yapılan 
birimler: Mekatronik silindirler / dijital bağlantı elemanları / geniş alanlı okuyucular, şifreli veri aktarımı 
HTTPS, E-Mail üzerinden alarm verme, raporlama

GEZE RFID-Reader GCER 100
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Katolik kilisesi idare binası, Stuttgart, Almanya (Fotoğraf: Dirk Wilhelmy)
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Panik kilitleri ve panik barlar (IQ locks)

Acil durumda saniyeler içerisinde binanın terk edilebilmesi özellikle insanlar için tehlike durumunda çok önemlidir. Diğer taraftan hassas böl-
gelere yetkisiz kişilerin girmemesi için önlem alınmalıdır. Kendiliğinden kilitlenen panik kilitleri insanlar ve eşyalar için tavizsiz emniyet sağlar. IQ 
lock kilit serisi ile GEZE kişisel emniyet talepleri için optimum çözümler geliştirmiştir. Sadece acil çıkış yolları için değil, akıllı kilit aslında kendisi 
için düşünür! 
GEZE panik barı her kullanım alanına uygun, Avrupa standardı EN 1125 uyarınca acil çıkış yerlerinin kolay açılmasını sağlayan yatay bir çalıştırma 
çubuğudur.

Ürünler  
1 kanatlı kapılar için    
IQ lock EL  90 derece açılır mekanizmalar ile kombinasyon için elektronik motorlu kilit   
IQ lock EM    Giriş kontrol sistemleri ile kombinasyon için elektromekanik kollu kilit     
IQ lock C Geri bildirim kontaklı mekanik kontak kilidi       
IQ lock M        Basit panik fonksiyonu için mekanik panik kilidi         
2 kanatlı kapılar için
IQ lock AUT Her iki tarafında otomasyonlu kapı kanatları bulunan komple panik kapıları için çok fonksiyonlu sistem 

çözümü şu elemanlardan oluşur: Motor kilidi IQ lock EL DL, karşı kutu DL, çubuk tahriği IQ AUT 
IQ lock EL DL  90 derece açılır mekanizma ile kombinasyon için elektronik motorlu kilit
IQ lock EM DL Giriş kontrol sistemleri ile kombinasyon için elektromekanik kollu kilit
IQ lock C DL Geri bildirim kontaklı mekanik kontak kilidi  
IQ lock M DL   Basit panik fonksiyonu için mekanik panik kilidi    

Panik bar Acil çıkışların EN 1125 standardı uyarınca kolay açılması için yatay panik bar

Uygulama alanı  • Kaçış ve kurtuluş yolu boyunca kapılar
 • Her iki tarafında otomasyonlu kapı kanatları bulunan 2 kanatlı tam panik fonksiyonu
 • Yangın kapıları
 • Acil çıkışlar
 • Geçiş kontrolü / Acil çıkış sistemleri
 • GEZE otomatik kanat açma sistemleri ve kapı teknolojis ürünleri ile birlikte kullanım
 • RWA temiz hava girişi

Ürün özellikleri  • Mümkün özellikler: motorlu kilit açma, mekanik otomatik kilitleme, tam panik, elektrik zaman aşımı fonk-
siyonu, çeşitli çalışma modları, dıştan tutma kolu elektrikle tutma (bağlama), kilitleme durumları için geri 
besleme kontağıı 

 • IQ lock serisinin geniş ürün yelpazesi çok yönlü çözüm olanaklarını sunar
 • Geçiş kontrolü ve RWS sistemine entegrasyon
 • Bölünmüş çapraz kilit (kilit ile mandal arasındaki 3 mm mesafe sıkışmaları önler)

GEZE IQ lock AUT
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Finans Akademisi, Bonn, Almanya (Fotoğraf: Lothar Wels)

Vector, Stuttgart, Almanya (Fotoğraf: Dirk Wilhelmy)
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Elektrikli kilitler

GEZE elektrikli kilitler küçük ölçüleri ve çeşitli yapılandırma seçenekleri ile öne çıkmaktadır. Çalışma prensibi, kilit açma kolu, kapı alarm kontağı 
ve kilit dili yuvası ihtiyaca göre bireysel olarak yapılandırılabilir. GEZE kompakt elektrikli kilitler yüksek konfor içinde kapalı tutulması gereken tüm 
kapılarda kullanılabilir. Standart olarak entegre edilmiş çok sayıda işlevi ve duman koruma onayı ile en yüksek düzeyde planlama güvenliğine 
erişilebilir. Genel uygulamalar için GEZE vektör elektrikli kilitleri, küçük ölçüleri ve doğru akımda neredeyse hiç ses yapmayan açılma şekli saye-
sinde yüksek başlangıç yükü altında dahi ekstra elektronik devre gerektirmeden çalışması ile kendini kanıtlamıştır. Küçük ölçüleriyle kompakt 
ve vektör elektrikli kilitleri piyasadaki en küçük kapı açıcılar arasında yer almaktadır. GEZE yangın kapıları için elektrikli kilitleri yüksek güvenlik 
gerektiren yangın kapılarında kullanılmaktadır.

A4010-KA, A5000--B, FT501-FE 
(solda)

Ürünler
Kompakt elektrikli kilidi A5000 Genel uygulamalar için GEZE Kompakt elektrikli kilitleri A5000 / A5300
Vektör elektrikli kilitleri A4000 GEZE vektör elektrikli kilitleri A4000, doğru akımda neredeyse hiç ses yapmaz, yüksek başlangıç yükünde dahi 

ekstra elektronik devre gerektirmez
Yangın kapıları için elektrikli kilitleri 
FT500

Yüksek güvenlik gereksinimleri için GEZE yangın kapıları için elektrikli kilitleri FT500

Uygulama alanı  • Müstakil ev ve daireler ile daha büyük kamuya açık resmi binaların giriş kapıları 
 • Hava geçirmez odalara giden kapılar

Ürün özellikleri  • DIN standardına göre kapı yönü: Sol/sağ üniversal
 • Entegre bipolar EMC koruyucu diyot
 • Yarıçap tutucu: 0,75 mm aralıkla 3 mm ayarlanabilir
 • Çift bobin teknolojisi sayesinde geniş çalışma voltaj aralığı
 • Dumandan korunma kapıları için sertifikalı (kompakt elektrikli kilitler)
 • Ekstra elektronik devre gerektirmeden doğru akımda neredeyse hiç ses yapmadan açılır (vektör elektri-

kli kilitler)
 • Yüksek başlangıç yükünde dahi kilit dilini güvenle serbest bırakır (vektör elektrikli kilitler)
 • Yangın ve dumandan koruma kapıları için onay (yangın kapıları için elektrikli kilitler)
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Ammersee Lisesi, Dießen, Almanya (Fotoğraf: MM Fotowerbung)



Manuel kayar katlanır duvar sistemleri (MSW)

Manuel kayar katlanır duvar sistemleri mekanları açar, böler, ayırır ve o andaki kullanıma göre esnek bir uyum sağlar. GEZE kayar katlanır duvar 
sistemleri özellikle iddialı mimarilerde modern, tasarım oryantasyonlu komple cam çözümler için uygundur. Isı cam kullanımı görüşü önemli 
ölçüde etkilemeyecek şekilde MSW‘nin zarif çerçeve tekniği sayesinde ince çerçeveli kanatlar ile mümkün olur. Dükkan yapımlarında dahi, enerji 
verimliliğine dair talepler gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Esnek bina blok sistemi ve çeşitli işlevselliğe sahip kanat elemanlarının ente-
grasyonu otellerde, kongre salonlarında, alışveriş merkezlerinde, tren istasyonlarında veya hava alanlarında olmak üzere çok geniş bir uygulama 
alanı sağlar. SmartGuide taşıyıcı ile tüm GEZE manüel kayar katlanır duvar sistemleri açılır kanat olmadan da hızlı ve konforlu şekilde açılabilir ve 
kapatılabilir. 

Ürünler 
MSW SmartGuide Tüm MSW kanat seçenekleri için yönlendirme tarafında otomatik hız değiştirme teknolojisi 

Çekme işlemiyle büyütülebilen ve çoklu şekilde arka arkaya düzenlenmiş açılır kanat olmayan 
sistemlerde de birden fazla park alanı oluşturmak mümkündür

MSW Classicline, Pureline, Protectline ESG veya VSG camlı kişisel tasarlanabilen kayar katlanır duvar sistemleri
Classicline: Profiller hafif eğik şekilde doğrudan cam üzerinden geçer ve 107 mm bir profil 
yüksekliğine sahiptir
Pureline: Modern açılı tasarım, profiller mevcut sistemlerle son derece iyi kombine edilebilir
Protectline: Profiller, örn. temizleme makineleri gibi düzeneklerden kaynaklanan cam 
hasarlarına karşı yüksek koruma sağlar ve bundan dolayı havaalanları ve tren istasyonları için 
uygundur

İnce çerçeve kanatlı MSW Cephe şeffaflığını etkilemeden ısı camı kullanarak enerji verimliliğini artırır
IGG‘li MSW Komple cam sistemli MSW nun profiller ve montaj sistemi görünmez şekilde camlar arasına 

entegre edilmiştir.
Projeye özel kanatlı MSW Ahşap, alüminyum veya plastik kapı kanatları, projeye özgü çözümler ve yenilikçi mekan kon-

septleri elde etmek için GEZE MSW sistemi ile kullanılabilir.

Uygulama alanı  • Alışveriş merkezleri: Mağaza önünün komple veya kısmen açılması, geceleri teşhir alanı/vitrin olarak 
kullanılabilir

 • Alışveriş caddelerindeki mağazalar: Mağaza önünün yazın açılması, kışın yarı açılması, MSW‘nin ince çer-
çeveli kanatlarla kullanımı önerilir, çünkü ısı cam sayesinde enerji tasarrufu sağlanır

 • IGG ile yüksek kaliteli mimari, ısı camın kenar kaplamasına entegre edilmiş gizli profiller
 • Projeye özel çözümler ve yenilikçi mekan konseptleri gerçekleştirmek için bu özel kanatlara bağlantı pro-

filleri

Ürün özellikleri  • Kolay hareket etme, esnek park alanı tasarımı ve kolay kullanım için yönlendirme tarafında otomatik hız 
değiştirme sistemli SmartGuide taşıyıcı

 • Büyük kanatlarda da plastik kaplı makaralar sayesinde son derece rahat ve sessiz çalışma özelliği
 • Geniş tasarım seçenekleri için basit kullanımlı değiştirme mekanizması bulunan çeşitli kombine kayar ve 

binili kapı varyantları
 • Isı camın kullanımından maksimum saydamlık sağlanır, çünkü kanat profil genişliği sadece 30 mm‘dir
 • Kanat ağırlıkları 150 kg‘a kadar, sistem yüksekliği 4000 mm‘ye kadar
 • Modüler sistemli kurulum sayesinde müşteriye özgü sistem planlaması sağlanır

GEZE MSW Classicline, Pu-
reline, Protectline, ince çer-
çeveli, IGG ve projeye özel 
kanatlı(sağda)
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Montaj şekli (Fotoğraf: GEZE GmbH)

Montaj şekli (Fotoğraf: GEZE GmbH)
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Entegre cam sistemleri (IGG)

GEZE IGG komple cam sisteminde profiller ve bağlantı sistemi camlar arasına görünmez şekilde entegre edilmiştir, cam yüzeyi üzerinde taşınır 
veya görünür parçalar yoktur. Cephe dizaynı sistemin kayar paneller veya kapılar, binili veya çarpma kapılar olarak planlanmasından bağımsız 
şekilde bir kesintisiz uygulanabilir. GEZE IGG komple cam cephelerde iç ve dış mekanlarda uygulanabilir.

Ürünler
IGG‘li Slimdrive SL NT Sadece 7 cm mekanizmayüksekliği olan kayar kapı mekanizması optik görünümlü cepheler için enteg-

re edilmiş komple cam sistemi ile kombine edilmiş, cam elemanlarının dizaynı entegre edilmiş komple 
cam teknolojisi sayesinde dokunulmadan olduğu gibi kalır

IGG‘li Slimdrive SLT Mekanizma yüksekliği sadece 7 cm olan teleskopik kayar kapı mekanizması entegre edilmiş komple 
cam sistemi ile kombinasyonlu olarak kiriş/kolon konstrüksiyonlarında dar cam cepheler için idealdir 
Profiller ve teçhizat sistemi görünmez şekilde cam levhalar arasına entegre edilmiştir

IGG‘li MSW Hareketli cam elemanlı manüel kayar duvar sistemi aydınlık ve saydam mekan bölümlenmesini ayrıca 
mekandan esnek yararlanılmasını sağlar

IGG‘li binili ve çarpma kapı Binili ve çarpma kapılar için entegre edilmiş teçhizatlı çerçevesiz komple cam sistemi yeni ve mevcut 
binalarda tasarım esnekliği sağlar

IGG‘li Perlan 140 Entegre edilmiş komple cam modelli manüel kayar kapılar sade ve şık dizayn için elverişli olup çok sık 
kullanılan oturma ve çalışma alanlarında sürekli kullanım için idealdir

Uygulama alanı  • İç ve dış tesisler için
 • Otomatik ve manüel kayar kapılar
 • Manüel kayar duvar sistemi (esnek mekan ayırma)
 • Otomatik ve manüel dairesel açılır kapılar

Ürün özellikleri  • Profiller ve bağlantı elemanları görünmez şekilde cam plakalar arasına entegre edilmiştir
 • Cam yüzey üzerinde taşınır veya görünür elaman yoktur
 • Levhalar arasında kenar baskısı
 • Müşteri isteğine göre kişisel çözümler
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Klinikum Düsseldorf, Almanya (Fotoğraf: Lothar Wels)

Ronald McDonald Ebeveyn evi, Tübingen, Almanya (Fotoğraf: Lothar Wels)

65GEZE Ürünlerine Genel Bakış

GEZE CAM SİSTEMLERİ



Pendulo Sistemi

Tamamen camdan bölme duvar sistemi Pendulo görsel sınırlaması olmayan mekanlar oluşturur. Bürolarda, mağazalarda veya özel yaşam 
alanlarında şeffaf bölme duvarlar olarak sayısız şık çözümler sunar. Tek veya iki kanatlı çarpma kapıların yüksek geçiş konforu alt baza profilinde 
kaliteli kapı kapatıcıların entegrasyonu ile sağlanır. Çarpma kapılar bölme duvar eksenine +/- 90 derecelik açılma açısına sahiptir ve standart 
olarak 90° sabitleme ile donatılmıştır. Kapı kapatıcıda yapılacak tüm ayarlar, sıfır konumu dahil panellerin sökülmesine gerek kalmadan yapılabilir. 
Sistem, uygun sabit alan tipleriyle kombine edilebilen farklı tek ve iki kanatlı kapı tiplerinden, üst sabit camlı veya camsız olarak oluşmuştur. 
Bölme duvar sistemini müşteriye özel üretmek (hazır üretim) ya da modüler sistem (KIT‘ler) olarak temin etmek mümkündür. KIT seçeneğinde 
her bir eleman tipi uzunluğu sabit olup, belirli ölçülerde yapıya montaj esnasında kısaltılabilir.

Ürünler
Pendulo Sistemi Çarpma kapı tipleri ve sabit alan seçenekleri isteğe göre birbiriyle kombine edilebilir ve komp-

le cam-duvar sistemi oluşturur.
Çarpma kapı türleri Tüm çarpma kapı tipleri alt kapı profilinde 90 sabitleme işlevli kapı kapatıcı ile donatılmıştır, 

isteğe göre kapı profiline bir zemin kilidi entegre edilebilir.
Pendulo Çarpma kapı PT 01 Alt baza profilli çarpma kapı, yapı tarafında üst sabit mil yatağı
Pendulo Çarpma kapı PT 02 Alt ve üst baza profilli çarpma kapı
Pendulo Çarpma kapı PT 03 Alt baza profilli ve PT 20 üst cam bağlantı parçalı çarpma kapı
Pendulo Çarpma kapı PT 04 Tip 02‘de olduğu gibi montaj bağlantı parçası dahil üst sabit camlı çarpma kapı
Pendulo Çarpma kapı PT 04 BS Tip 04‘te olduğu gibi açılma yönünü belirleme imkanı olan çarpma kapı
Pendulo Çarpma kapı PT 05 Montaj bağlantı parçası dahil kesintisiz üstten sabit camlı çarpma kapı (2 kanatlı)
Pendulo Çarpma kapı PT 05 BS Tip PT 04‘te olduğu gibi açılma yönünü belirlemek için bağlantı parçası olan çarpma kapı (2 

kanatlı)
Pendulo sabit alan seçenekleri Tüm sabit alan seçenekleri bir alt kesintisiz baza profili ile donatılmıştır, ana profilde cam 

sıkıştırma birimlerinin değiştirilebilir konumlandırma imkanı mevcuttur, sıkıştırma birimlerinin 
tolerans dengelemesi entegre edilmiştir 

Pendulo sabit alan Tip 01 Alt kesintisiz baza profilli sabit alan, yapı tarafında üst bağlantı
Pendulo sabit alan Tip 02 Alt ve üst kesintisiz baza profilli sabit alan
Pendulo sabit alan Tip 03-05 Alt kesintisiz baza profilli ve üst cam sıkıştırma bağlantı parçalı PT 90 sabit alan

Uygulama alanı  • İç ve korumalı dış mekanlardaki tesisler için
 • Orta yoğunluktaki geçiş alanları için
 • Temperli camlar- Lamine camlar için
 • 8 ve 10 mm cam kalınlıkları için

Ürün özellikleri  • Kapı kanadı ağırlığı 80 kg‘a, kapı kanadı genişliği 1.100 mm‘ye, kapı kanadı yüksekliği 2.600 mm‘ye kadar
 • Bölme duvar sistem yüksekliği 3.000 mm‘ye kadar
 • Yüzey naturel veya paslanmaz çelik renkte eloksal veya RAL boyalı
 • Bütün bağlantılar ana gövdeden, fonksiyonel takımlardan ve klipsli kapaklardan oluşur modüler montaj 

yapılabilir
 • Standart entegre kilitleme mekanizması
 • Bölme duvar eksenine kilit mekanizması +/- 90° sabitlenebilir
 • Kapama hızı ve sıfır konumu panellerin sökülmesine gerek kalmadan ayarlanabilir
 • Zemin ve tavan girintisi yoktur
 • Silindir profil için isteğe bağlı zemin kilidi tasarımı
 • Yapılandırılabilir ürün sistemi

GEZE Pendulo Sistem
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Meesenburg GmbH, Flensburg, Deutschland (Fotoğraf: Jochen Stüber)

Meesenburg GmbH, Flensburg, Deutschland (Fotoğraf: Jochen Stüber)
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Cam Bağlantı Elemanları

Cam bağlantı elemanları,, iç ve dış mekanlardaki komple cam sistemlerin farklı uygulamaları için montaj kolaylığı sağlayan cam elemanlarıdır. Özel-
likle zamansız ve zarif tasarımları ile öne çıkar. GEZE TS 500 NV ve TS 550 NV zemine gömme kapı kapatıcıları ile kombine edildiğinde, konforlu geçişi 
sağlayan ve kendiliğinden kapanan bir veya iki kanatlı geçiş kapıları oluşturulabilir. Bağlantı elemanları, kullanılan 10 ve 12 mm cam kalınlığından 
bağımsız olarak, sabit ürün boyutlarına izin verir. Görünür yüzeyler satinelenmiş veya parlatılmış paslanmaz çelik şeklinde mevcuttur.

Ürünler
PT 10 / PT 20 Çarpma kapılar için alt bağlantı/ üst bağlantı elemanı

PT 24 ve PT 21 Üst sabit mil elemanı
PT 30 Üst cam milli bağlantı elemanı
PT 40 Açılı üst sabit cambağlantı elemanı
US 50 RD Dairesel pimli orta kilidin kilit bağlantı elemanı
PL 50 RD Dairesel pimli köşe kilidin kilit bağlantı elemanı
US 50 Yassı sürgülü orta kilidin kilit bağlantı elemanı
PL 50 Yassı sürgülü köşe kilidin kilit bağlantı elemanı
PL 55 Dairesel pimli zemin kilit bağlantı elemanı
GK 50 / GK 20 Orta kilidin kilit bağlantı elemanı için kilit karşılığı / iki köşe kilidi kilit bağlantı elemanı için yukarıdan kilit 

karşılığı (çiftli)
PT 63 / PT 84 / PT 90 Açılı köşe bağlantı elemanı / ikili sabit cam duvar/tavan / bağlantı elemanı / tekli sabit cam duvar/tavan 

bağlantı elemanı

Uygulama alanı  • İç ve dış mekanlardaki tesisler için
 • Çarpma kapılar için
 • Sabit komple cam sistemler için
 • Tek camlı emniyet camları için
 • 10 ve 12 mm cam kalınlıkları için
 • Maksimum kapı kanadı ağırlığı 100 kg

Ürün özellikleri  • Kapı kanadı ağırlıkları 100 kg'a, kapı kanadı genişlikleri 1000 mm'ye, kapı kanadı yükseklikleri 2800 mm'ye 
kadar

 • Bütün cam bağlantı elemanlarının hızlı ön montajı sayesinde kısaltılmış montaj süreleri
 • Cam bağlantı elemanları komple cam sistemlerin teknik açıdan kusursuz ve görsel açıdan iyi görünümlü 

yapılmasına olanak verir
 • Ana gövdeler, fonksiyon takımları ve klipslenebilir kapaklardan oluşan tüm bağlantı parçaları modüler 

yapıya sahiptir
 • Piyasada bulunan cam kesimlerinin ve delik detaylarının kullanımı
 • 10 - 12 mm cam kalınlığına sorunsuz uyarlama
 • Fırçalanmış veya parlatılmış paslanmaz çelik malzemeden şık görünümlü dekor kapakları 
 • Karşılıklı vidalama sayesinde camın yetkisiz sökülmesi önlenir
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Montaj şekli (Fotoğraf: GEZE GmbH)
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IO 420 ara yüz modülüyle otomatik kapı sistemleri, pencere teknolojisi ve RWA (duman ve ısı tahliye sistemi) ile iş güvenliği tekniği konularındaki 
GEZE ürünleri, binalardaki BACnet iletişim standardı üzerinden ağ bağlantısı kurabilir. Bu nedenle IO 420 modülü, bina kontrol sisteminde (GLT) 
hızlı, kolay ve standart BACnet entegrasyonu için uygundur. GEZE ürünleri bina yönetim sistemleri üzerinden görüntülenip kumanda edilebil-
mektedir.

Ürün
IO 420 Bina otomasyonu için ara yüz modülü

IO 420

Uygulama alanı  • Otomatik kapı sistemleri (merkezi kontrol ve görselleştirme, acil çıkış yolu güvenliği)
 • Otomatik pencere kontrolü, RWA
 • Otomatik yana kayar gölgeleme sistemleri
 • Manuel döner kapı sistemleri

Ürün özellikleri  • Geleceğin BACnet dünyasına erişim
 • Tüm GEZE otomasyon çözümleriyle standart ağ bağlantısı
 • Bina yönetim sistemlerine kolay entegrasyon
 • Bağlanmış ürüne bağlı olarak ayarlanabilir modlar sayesinde çok yönlü kullanım
 • BACnet MS/TP
 • BACnet cihaz profili B-ASC
 • BTL Seritifikası

Ara yüz modülü IO 420
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Danimarka Engelliler Derneği, Taastrup, Danimarka (Fotoğraf: Morten Bak)
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GEZE IQ box KNX, IQ pencere motorları sisteminin KNX bina veri yoluna bağlandığı ara yüzdür. Slimchain, Powerchain, E 250 NT pencere açma 
sistemleri ile Power lock ve E 905 / E 906 kilitleme sistemleri IQ box KNX yardımıyla doğrudan KNX bina veri yoluna entegre edilebilir.

Ürün
IQ box KNX UP Sıva altı priz içine montaj için sıva altı modeli
IQ box KNX HS Ray üzerine montaj için profil ray modeli

IQ box KNX

Uygulama alanı  • Slimchain, Powerchain ve E 250 NT pencere açma mekanizmaları için KNX ara yüzü
 • Doğal havalandırma için kullanılabilir

Ürün özellikleri  • Pencere açma mekanizmalarının KNX bina veri yolu üzerinden kontrolü ve geri bildirimleri 
 • Her pencere başına bir IQ box KNX (en fazla 4 pencere açma mekanizması ve 2 kilitleme mekanizması) 
 • Lokal vantilatör tuşlarının bağlantısı için entegre tuş ara yüzü

Ara yüz modülü IQ box KNX
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Fotoğraf: GEZE GmbH
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ID No. 160125 · Sürüm TR 1711 · Değiştirme hakları saklı tutulur

G E Z E  T E M S İ LC İ N İ Z

GEZE GmbH
P.O. Box 1363
71226 Leonberg
Germany 

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21-29
71229 Leonberg
Germany
Telefon +49 7152 203 0
Telefax +49 7152 203 310
www.geze.com

Germany
GEZE GmbH
Niederlassung Süd-West
Breitwiesenstraße 8
71229 Leonberg
Tel. +49 7152 203 594
Fax +49 7152 203 438
leonberg.de@geze.com 

GEZE GmbH
Niederlassung Süd-Ost
Parkring 17
85748 Garching bei München
Tel. +49 7152 203 6440
Fax +49 7152 203 77050
muenchen.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Ost
Albert-Einstein-Ring 5
14532 Kleinmachnow bei Berlin
Tel. +49 7152 203 6840
Fax +49 7152 203 76849
berlin.de@geze.com 

GEZE GmbH
Niederlassung Mitte/Luxemburg
Siemensstraße 14
63263 Neu-Isenburg
Tel. +49 7152 203 6888
Fax +49 7152 203 6891
frankfurt.de@geze.com 

GEZE GmbH
Niederlassung West
Heltorfer Straße 12
40472 Düsseldorf
Tel. +49 7152 203 6770
Fax +49 7152 203 76770
duesseldorf.de@geze.com 

GEZE GmbH
Niederlassung Nord
Albert-Schweitzer-Ring 24-26 (3. OG)
22045 Hamburg
Tel. +49 7152 203 6600
Fax +49 7152 203 76608
hamburg.de@geze.com

GEZE Service GmbH 
Niederlassung Süd-West
Reinhold-Vöster-Straße 25
71229 Leonberg
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 359
service-leonberg.de@geze.com

GEZE Service GmbH 
Niederlassung Süd
Parkring 17
85748 Garching bei München
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 859
service-muenchen.de@geze.com

GEZE Service GmbH 
Niederlassung Mitte/Luxemburg
Siemensstraße 14
63263 Neu-Isenburg
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 659
service-frankfurt.de@geze.com 

GEZE Service GmbH 
Niederlassung West
Heltorfer Straße 12
40472 Düsseldorf
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 559
service-duesseldorf.de@geze.com

GEZE Service GmbH 
Niederlassung Ost
Albert-Einstein-Ring 5
14532 Kleinmachnow bei Berlin
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 759
service-berlin.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Niederlassung Nord
Albert-Schweitzer-Ring 24-26 (3. OG)
22045 Hamburg
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 459
service-hamburg.de@geze.com

Austria
GEZE Austria
Wiener Bundesstrasse 85
A-5300 Hallwang
Tel:  +43 6225 87180
Fax: +43 6225 87180 299
austria.at@geze.com

Baltic States –  
Lithuania / Latvia / Estonia
Tel. +371 678960 35
baltic-states@geze.com

Benelux
GEZE Benelux B.V.
Industrieterrein Kapelbeemd
Steenoven 36 
5626 DK Eindhoven
Tel. +31 4026290 80
Fax +31 4026290 85
benelux.nl@geze.com

Bulgaria
GEZE Bulgaria - Trade 
Representative Office
Nickolay Haitov 34 str., fl. 1
1172 Sofia
Tel.  +359 247043 73 
Fax  +359 247062 62
office-bulgaria@geze.com

Italy
GEZE Italia S.r.l
Sede di Vimercate
Via Fiorbellina 20 
20871 Vimercate (MB) 
Tel. +39 0399530401 
Fax+39 039 9530459/419
italia.it@geze.com

Sede di Roma
Via Lucrezia Romana, 91
00178 Roma
Tel. +39 039 9530401
Fax +39 039 9530449
italia.it@geze.com

Poland
GEZE Polska Sp. z o.o.
ul. Marywilska 24 
03-228 Warszawa
Tel. +48 224 404 440
Fax +48 224 404 400
geze.pl@geze.com

Romania
GEZE Romania S.R.L.
IRIDE Business Park,
Str. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9a,
Building 10, Level 2, Sector 2,
020335 Bucharest
Tel.:   +40 212507 750
Fax:   +40 316201 258
office-romania@geze.com

Russia
OOO GEZE RUS
Letnikovskaya str. 10/2
Floor 6, room VII
115114 Moscow
Tel: +7 495 741 40 61
office-russia@geze.com

Scandinavia – Sweden
GEZE Scandinavia AB
Mallslingan 10
Box 7060
18711 Täby, Sweden
Tel. +46 87323 400
Fax +46 87323 499
sverige.se@geze.com

Scandinavia – Norway
GEZE Scandinavia AB avd. Norge
Industriveien 34 B
2073 Dal
Tel. +47 63957 200
Fax +47 63957 173
norge.se@geze.com

Scandinavia – Denmark
GEZE Danmark
Branch office of GEZE Scandinavia AB 
Mårkærvej 13 J-K
2630 Taastrup
Tel. +45 463233 24
Fax +45 463233 26
danmark.se@geze.com

Singapore
GEZE (Asia Pacific) Pte. Ltd.
21 Bukit Batok Crescent 
#23-75 Wcega Tower
Singapore 658065
Tel:  +65 6846 1338
Fax: +65 6846 9353
gezesea@geze.com.sg 

South Africa
Geze South Africa (Pty) Ltd.
GEZE, Building 3, 1019 Morkels Close
Midrand 1685
Tel:   + 87 94337 88
Fax:  + 86 66137 52
info@gezesa.co.za

Switzerland
GEZE Schweiz AG
Zelglimatte 1A
6260 Reiden
Tel. +41 62 28554 00
Fax +41 62 28554 01
schweiz.ch@geze.com

Turkey
GEZE Kapı ve Pencere Sistemleri
San. ve Tic. Ltd. Sti.
İstanbul Anadolu Yakası Organıze
Sanayı Bolgesi
Gazi Bulvari Caddesi 8.Sokak No:8 
Tuzla-Istanbul
Tel. + 90 216 45543 15
Fax + 90 216 45582 15
office-turkey@geze.com

Ukraine
LLC GEZE Ukraine
17 Viskozna street,
Building 93-B, Office 12
02660 Kyiv
Tel./Fax +38 445012225
office-ukraine@geze.com

United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East
P.O. Box 17903
Jebel Ali Free Zone 
Dubai
Tel. +971 48833 112
Fax +971 48833 240
gezeme@geze.com

United Kingdom
GEZE UK Ltd.
Blenheim Way
Fradley Park
Lichfield
Staffordshire WS13 8SY
Tel. +44 15434430 00
Fax +44 15434430 01
info.uk@geze.com

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Shuangchenzhong Road
Beichen Economic Development
Area (BEDA)
Tianjin 300400, P.R. China
Tel. +86 22 26973995
Fax +86 22 26972702
chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
Jia Little Exhibition Center
Room C 2-102
Shenzhuan Rd. 6000
201619 Shanghai, P.R. China
Tel. +86 21 52340960
Fax +86 21 64472007
chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
Room 17 C 3
Everbright Bank Building, No.689
Tian He Bei Road
510630 Guangzhou, P.R. China
Tel. +86 20 38731842
Fax +86 20 38731834
chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd
Branch Office Beijing
Room 04-05, 7th Floor 
Red Sandalwood Plaza 
No. 27 Jianguo Road 
Chaoyang District 
100024 Beijing, P.R.China 
Tel. +86 10 85756009
Fax +86 10 85758079
chinasales@geze.com.cn

France
GEZE France S.A.R.L.
ZAC de l’Orme Rond
RN 19
77170 Servon
Tel. +33 1 606260 70
Fax +33 1 606260 71
france.fr@geze.com

Hungary
GEZE Hungary Kft.
Hungary-2051 Biatorbágy
Vendel Park
Huber u. 1.
Tel. +36 23532 735
Fax +36 23532 738
office-hungary@geze.com

Iberia
GEZE Iberia S.R.L.
C/ Andorra 24
08830 Sant Boi de Llobregat  
(Barcelona)
Tel. +34 902194 036
Fax +34 902194 035
info@geze.es

India
GEZE India Private Ltd.
MF 2 & 3, Guindy Industrial Estate
Ekkattuthangal
Chennai 600 097
Tamilnadu
Tel. +91 44 406169 00
Fax +91 44 406169 01
office-india@geze.com


