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GENEMEK

GENEMEK

GENEMEK

DİZİN

Biz ne yapıyoruz?
GENEMEK, 20 yılı aşkın bir süredir asansör sektörü için
kullanıcı deneyimi arayüz bileşenleri tasarlayıp üretiyor.
Yeni yapılan binaların asansörlerinden, modernizsayon
projelerine kadar çeşitli amaçlarla kullanılabilen, önde
gelen ve bilinen kontrol panelleri ile uyumlu:

Hakkımızda
Ürün kodlama sistemi
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KABİN KASETLERİ
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AVOX - Ultra ince sıva üstü
DSCR, 7 segment, paralel tip
CSPR, 7 segment, hazır tesisat 		
CDDR, LED matris, CANBUS		
CT4D, 4.3" renkli TFT, CANBUS		
M7VT, 7" renkli TFT
M7VD, LED matris
M7VS, 7 segment
ANTERA - Özelleştirilebilir
EPAK - Sıva altı
FUSION - Seçkin sıva altı
MONO / HERA - Kabin kasetleri
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13-14
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17-18
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21-22
23-26
27-28
29-30

KABİN KASETLERİ

Kat kasetleri
Kabin kasetleri
Kat ve konum göstergeleri
Butonlar
Kontrol ekipmanları
Acil durum ekipmanları
Çift yönlü haberleşme sistemleri
Paralel ve seri hazır tesisat paneller
Özelleştirilebilir panel seçenekleri

				

KAT KASETLERİ
31-32
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35-36
37-38
39-42
43-44
45-46
47-48
49-50
51-52
53-54

KAT KASETLERİ

RETINA - Modern sıva üstü
ANTERA - Özelleştirilebilir
UFO - Yuvarlak sıva üstü
AVOX - Ultra ince sıva üstü
Paralel tip
Paralel tip, hazır tesisat
CANBUS, seri tesisat
MONO - Ölçeklenebilir, sıva üstü
RACE - Rekabetçi sıva üstü
ARENA - Seçkin sıva üstü
ECLASER - Ölçeklenebilir, sıva altı
RAM - Kapı üstü gösterge

BİLEŞENLER & OPSİYONLAR

BİLEŞENLER & OPSİYONLAR

KAT VE KONUM GÖSTERGELERİ
MEGA7 - Bütünleşik konum göstergeleri
55-56
LED - 7 Segment & LED matris göstergeler
57-58
LCD - Programlanabilir grafik göstergeler
59-60
BUTONLAR
AVOX - Ultra ince butonlar
61-62
QUAD - Yüksek kaliteli butonlar
63-64
RADIAN - Yeni nesil butonlar
65-66
ÇOK YÖNLÜ GÖSTERGELER			 67
ELEKTRONİK BİLEŞENLER			 68
ASANSÖR KONTROL EKİPMANLARI
ANAHTARLAR
69
AXES-D - Elektronik anahtar
70
SHARELOCK & WATSON - RFID kart okuyucu
71
ACİL DURUM EKİPMANI
Acil durum aydınlatması
72
Acil durum iletişim ekipmanları
73
MARKALAMA & DEKORATİF TASARIM
Markalama & logo uygulama
74
Dekoratif yüzey seçenekleri
75
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ELEKTRONİK MONTAJ HATTI

ELEKTRONİK MONTAJ HATTI

OTOMATİK OPTİK İNCELEME

OTOMATİK DİZGİ HATTI

Montaj &Üretim
UV baskı odası

Elektronik Ar-Ge
Yazılım Ar-Ge
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ARAŞTIRMA & GELİŞTİRME

ARAŞTIRMA & GELİŞTİRME

LASER MARK ALAMA

ROBOTİK ÜRETİM

PLASTİK ENJEKSİYON

CNC İŞLEME

Mekanik Ar&Ge
Yönetim & Satış departmanı

CNC & LASER

Sac metal işleme
Plastik enjeksiyon

Otomatik dizgi hattı

Elektronik montaj hattı
EDM-DALMA EROZYON İŞLEME

CNC BÜKME

LASER KESİM

CNC BÜKME

LASER KESİM
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ÜRÜN KODLARI
Kabin kaseti kod örneği
PANEL TİPİ
6
7
9

BUTON YERLEŞİMİ

YATAY tip
YARIM BOY
TAM BOY

Kat
butonları sayısı

Fonksiyon
butonları sütunu

1
2
3
4
5

3 3 SÜTUN
5 5 SÜTUN
7 7 SÜTUN

GÖSTERGE TİPİ
CDDR
CT4D
DSCR
CSPR
M7VS
M7VD
M7VT
USLM
DS2X
GS7R

Kat
butonları satırı

5
6
7
N

2-6 DURAK
7-12 DURAK
13-18 DURAK
19-24 DURAK
25-30 DURAK

5 satır
6 satır
7 satır
İsimlik

LED 16x10 DOT MATRİS
ÇİFT 4.3” TFT RENKLİ EKRAN
LED 7-SEGMENT, parlel tip
LED 7-SEGMENT, hazır tesisat
MEGA-7, LED 7-SEGMENT
MEGA-7, LED 24x16 DOT MATRİS
MEGA-7, 7.0” TFT RENKLİ EKRAN
LCD, grafik gösterge, ultraslim
LCD, grafik gösterge, Diesel-2
PKD LED MATRİS

C . A V A C . 7 3 1 5 . M7 V T
BAĞLANTI TİPİ
MODEL

K ATEGORİ
A
B
C
E
G
H
K
L
M
P
S
W

AC
AB
BG
CP
GC
MK
MT
HY
NF
PW
ST
ML
NS
NW
JS
TB
CF
CT

AV
AT
MN
EP
EC
RC
AR
HR
QD
RT
RD
UF
RM

Montaj
Buton
Kabin Kaseti
Elektronik
Paketleme
Gövde
Anahtar
Kat Kaseti
Modül
Parça
Servis
Kablolama

AVOX
ANTERA
MONO
EPAK
ECLASER
RACE
ARENA
HERA
QUAD
RETINA
RADIAN
UFO
RAM

ARCODE / ARCUBE / ARL700
AYBEY ALC / ACT / MAESTRO
Binary Gray
CanOpen
GENCAN
Mikel Sx+,Ultra,uSTO
MOTCODE,MOTCUBE
Hyundai STVF
Nidec F3
Prowired
STEP AS380 F5021
MikroLift CAN
Somunlu Vida
Çıplak Tel
JST XH
Terminal Blok
Düz Kablo
Pabuçlu Kablo Terminali

L . AVNS . 1 0 7 2 . R Z B
K AT K ASETİ TİPİ
1 Kat kaseti (tek buton)
2 Kat kaseti (çift buton)
Kapı yanı kat konum
3
göstergesi
Kapı üstü kat konum
4
göstergesi

EKSTRALAR
1
2
3
4
5
6

Yön okları
Led yön okları
Axes
Şifre
RFID
Anahtar

GÖSTERGE
1
2
3
4
7
8
B

LED matris gösterge, tek
LED matris gösterge, çift
LCD, gösterge, 70x40, tek
LCD, gösterge, 70x40, çift
LED, 7-Segment, tek
LED, 7-Segment, çift
4.3” TFT RENKLİ EKRAN

BUTON
1
2
3

QUAD
AVOX
RADIAN

Kat kaseti kod örneği
6

LED RENGİ
R
G
B
W
A
M

Kırmızı
Yeşil
Mavi
Beyaz
Sarı
Çok renkli

Z Buzzer

B Braille

7 SEGMENT GÖSTERGE

DSCR

PARALEL TİP KABİN KASETLERİ

Hakkında
AVOX, DSC kat konum göstergesi kullanan yarım ve tam
boy kat kasetleri, paralel bağlantı ile çalışan tüm kontrol
panoları ile uyumlu basit ve uygun maliyetli bir çözümdür.
Direk LED uçları kat konumunu 7 segment olarak eşlenmiş
sayılar olarak göstermektedir. G P L R B gibi özel harflerde
eğer kontrol paneli destekliyor ise gösterilebilir. Seyahat
yönü birbirinden ayrı yanan yön oku sembolleri ile
gösterilmektedir. Ayrıca bakım modu ve aşırı yük uyarı
ikonu yanan semboller ile gösterilebilir.

Özellikler
▬ 9.9mm sıva üstü montaj
▬ Paralel tip bağlantı
▬ 2-15 durak
▬ EN81-70, EN81-28 ile uyumlu
▬ Çok amaçlı, uygun maliyetli, esnek tasarım

Boyutlar

180 mm
Tam boy kabin kasetleri

*tasvir görüntüdür, nihai ürün farklı olabilir.

180 mm
Yarım boy kabin kasetleri

9,9 mm

2150 mm

1100 mm

9,9 mm

7

7 SEGMENT GÖSTERGE

DSCR

PARALEL TİP KABİN KASETLERİ

İç görünüm
Montaj plakası kolay kurulum için tasarlanmıştır. AVOX
modellerinde bulunan üçgen askı deliği, EN81-70 standart
ölçülerinde montajı kolaylaştırır. Çeşitli özelleştirilebilir
bileşenleri ve kombinasyonları destekler.

E.AVNS.DSCR
7 segment LED gösterge

E.AVNS.BLW
Acil durum ışığı ünitesi

7315.DSCR
9315.DSCR

7325.DSCR
9325.DSCR

7335.DSCR
9335.DSCR

E.AVNS.INC
Çift yönlü
haberleşme modülü
P.AV.IDP
Asansör Kimliği
plakası

E.AVNS.SPD
EN81-70 ikonları
E.AVNS.SPA
Acil durum telefonları
için Mikrofon ve
hoparlör modülü

AVOX
butonları

K.AVNW.2P
anahtar
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7 SEGMENT, HAZIR TESİSAT

CSPR

PARALEL TİP KABİN KASETLERİ

Hakkında
AVOX, CSP kat konum göstergesi ve CKP buton modülü
kullanan yarım ve tam boy kat kasetleri paralel bağlantı
ile çalışan tüm kontrol panoları ile uyumlu bir tak&çalıştır
çözümüdür. RDP3 modülü gereken tüm bağlantıları
CSP gösterge ve CKP buton modülüne IDC kablolar ile
aktaracak şekilde tasarlanmıştır. Sonuç olarak kolay
elektronik ve mekanik kurulum temiz ve profesyonel
görünen bir kabin kaseti bağlantısı sağlar.

Özellikler
▬ 7 segment LED gösterge
▬ Entegre acil durum ışığı (AV-BLT vasıtasıyla)
▬ Entegre firmaya özel asansör künyesi (AV-BLF ile)
▬ Entegre çift yönlü haberleşme sistemi
▬ 9.9mm sıva üstü montaj
▬ Paralel hazır tesisat bağlantı
▬ 2-15 durak
▬ EN81-70, EN81-28 ile uyumlu
▬ Çok amaçlı, uygun maliyetli, esnek tasarım

Boyutlar

180 mm
Tam boy kabin kasetleri

*tasvir görüntüdür, nihai ürün farklı olabilir.

180 mm
Yarım boy kabin kasetleri

9,9 mm

2150 mm

1100 mm

9,9 mm
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7 SEGMENT, HAZIR TESİSAT

CSPR

PARALEL TİP KABİN KASETLERİ

İç görünüm
CSPR modülü 7 segment gösterge, interkom ve acil ışık
ünitelerini tek bir PCB üzeride birleştirir. RDP3 modülünün
beyaz IDC kablo çıkışı CSPR modülüne, siyah IDC kablo
çıkışı KP335 paralel buton modülüne bağlanır.

E.AVPW.RDP3

7315.CSPR

7325.CSPR

7335.CSPR

9315.CSPR

9325.CSPR

9335.CSPR

E.AVPW.CSPR
paralel hazır tesisat
gösterge, interkom
&
acil durum ışığı

W.CTI.3

3m kabin-revizyon kutusu
bağlantı kablosu

E.AVPW.KP335

paralel hazır tesisat buton
takımı
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16x10 LED MATRİS, CANBUS

CDDR

SERİ HAZIR TESİSAT KABİN KASETLERİ

Hakkında
AVOX, CDD - LED matris kat konum göstergesi ve CKS
buton modülü kullanan yarım ve tam boy kat kasetleri
CANBUS seri tesisat bağlantı kullanan kontrol panoları
ile uyumlu çalışmaktadır. Elektronik ve mekanik kurulum
kolay tak&çalıştır bağlantı yapısı ile zaman kaybetmeden
yapılabilmektedir. CKS buton modülü CDD gösterge
modülüne bağlıdır.

Özellikler
▬ 16×10 LED matris gösterge
▬ Entegre acil durum ışığı (AV-BLT vasıtasıyla)
▬ Entegre firmaya özel asansör künyesi (AV-BLF ile)
▬ Entegre çift yönlü haberleşme sistemi
▬ CANBUS seri tesisat bağlantı
▬ 2-30 durak
▬ EN81-70, EN81-28 ile uyumlu
▬ 9.9mm sıva üstü montaj
▬ Çok amaçlı, uygun maliyetli, esnek tasarım

Boyutlar

180 mm
270 mm
Tam boy kabin kasetleri

*tasvir görüntüdür, nihai ürün farklı olabilir.

180 mm
Yarım boy kabin kasetleri

9,9 mm

2150 mm

1100 mm

9,9 mm
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16x10 LED MATRİS, CANBUS

CDDR

SERİ HAZIR TESİSAT KABİN KASETLERİ

E.AVAC.CDDR
16x10 LED matris,
acil durum ışığı
& interkom

12

7315.CDDR

7325.CDDR

7335.CDDR

9315.CDDR

9325.CDDR

9335.CDDR

E.AVJS.KS315

seri hazır tesisat buton takımı

952N.CDDR

9546.CDDR

9556.CDDR

4.3” RENKLİ TFT, CANBUS

CT4D

SERİ HAZIR TESİSAT KABİN KASETLERİ

Hakkında
AVOX, CT4D ikili 4.3" renkli TFT kat konum ve bilgi
göstergesi kullanan yarım ve tam boy kat kasetleri
CANBUS seri tesisat bağlantıyı kullanmaktadır. Elektronik
ve mekanik kurulum kolay tak&çalıştır bağlantı yapısı
ile zaman kaybetmeden yapılabilmektedir. CKS buton
modülü CT4D gösterge modülüne bağlıdır. Altta yer alan
TFT ekranında mevcut kat ile ilgili ayrıca görsel ve yazılı
ilave yararlı bilgiler gösterilebilir. Müşteriler bu görselleri
temin edilen bilgisayar yazılımı ile SD kart kullanarak
değiştirebilirler.

Özellikler
▬ 4.3” gösterim alanı,480x272px 24 bit TFT renkli gösterge
▬ Fiberglas, Polikarbonat cam kapak
▬ RGB, her kat için programlanabilir resimler
▬ Entegre acil durum ışığı (2.TFT ekran vasıtasıyla)
▬ Entegre çift yönlü haberleşme sistemi
▬ Entegre firmaya özel asansör künyesi (2.TFT ekran ile)
▬ 2-30 durak, 9.9mm sıva üstü montaj
▬ CANBUS seri tesisat bağlantı
▬ Tak çalıştır bağlantı kabloları (dahildir)
▬ EN81-70, EN81-28 ile uyumlu
▬ Çok amaçlı, uygun maliyetli, esnek tasarım

Boyutlar

12

12

12.12.2019 08:15

12

12.12.2019 08:15

12.12.2019 08:15

180 mm
270 mm
Tam boy kabin kasetleri

*tasvir görüntüdür, nihai ürün farklı olabilir.

180 mm
Yarım boy kabin kasetleri

9,9 mm

2150 mm

1100 mm

9,9 mm
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4.3” RENKLİ TFT, CANBUS

CT4D

SERİ HAZIR TESİSAT KABİN KASETLERİ

E.AVAC.CT4D
Çift 4.3” renkli TFT
& interkom
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7315.CT4D

7325.CT4D

7335.CT4D

9315.CT4D

9325.CT4D

9335.CT4D

E.AVJS.KS315

seri hazır tesisat buton takımı

952N.CT4D

9546.CT4D

9556.CT4D

7” RENKİ TFT, CANBUS

M7VT

SERİ HAZIR TESİSAT KABİN KASETLERİ

Hakkında
MEGA7 bütünleşik kat konum ve durum göstergesi
kullanan AVOX kabin kat kasetleri, 7" renkli TFT göstergesi
ile CANBUS seri tesisat hazır bağlantıyı desteklemektedir.
Yeni nesil renkli TFT LCD panel göstergelerin yüksek
çözünürlüklü resimleri görüntüleyebilmesi ve gerçek
zamanlı olarak yüksek kaliteli video oynatabilmesi büyük
avantaj sağlar. MEGA7.TF'deki ekranın geniş görüş açısı,
keskin net görseller sağlaması ve yoğun, parlak arkadan
aydınlatması en üst düzey asansörlere değer katar. Sesli
anons sistemi, acil durum ışığı, dahili çift yönlü haberleşme
sistemi gibi tamamlayıcı özellikler MEGA7.TF'i sadece
basit bir gösterge olmaktan çok asansörler için kabinde
eksiksiz bir bilgilendirme ve iletişim aracı olmasını sağlar.
EN81-20/28/70 gibi asansör standartlarına uygun olarak
tasarlanmıştır.

EN
20
28
70
ile
uyumlu

Özellikler
▬ 7" renkli TFT, 16M Gerçek renk geniş görüş açısı
▬ 125x180mm çizilmelere dayanıklı mineral cam kapak
▬ Sesli anons sistemi & yüksek kalite video oynatabilme
▬ Her kata özel tanımlı resim veya video gösterebilme
▬ Harici ADT cihazları için ayrı mikrofon ve hoparlör
▬ Entegre çift yönlü haberleşme sistemi
▬ Ultra parlak acil durum aydınlatması (EN81-20)
▬ Laser markalama ile firmaya özel asansör künyesi

Boyutlar

08:15

08:15

6

6

FLOOR 6

FLOOR 6

Do not smoke in the elevator!

LOGO
Seri No

2020 - 07688
Do not smoke in the elevator!

8

0000 630

LOGO
Seri No

2020 - 07688

2150 mm

180 mm

9,9 mm

180 mm

*tasvir görüntüdür, nihai ürün farklı olabilir.

0000 630

1100 mm

9,9 mm
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15

M7VT

7315.M7VT

7325.M7VT

7” RENKLİ TFT, CANBUS
BÜTÜNLEŞİK KAT KANUM VE DURUM GÖSTERGESİ

7335.M7VT

9315.M7VT

16

9325.M7VT

9335.M7VT

24x16 LED MATRİS, CANBUS

M7VD

SERİ HAZIR TESİSAT KABİN KASETLERİ

Hakkında

EN

MEGA7 bütünleşik kat konum ve durum göstergesi
kullanan AVOX kabin kat kasetleri, renkli LED matris
göstergesi ile CANBUS seri tesisat hazır bağlantıyı
desteklemektedir.

20
28
70
ile
uyumlu

Özgün sıva üstü montaj tasarımı esnek ve modern bir
görünüm sağlar.

Özellikler
▬ Dahili sesli anons sistemi
▬ Çift hoparlör + çift mikrofon
▬ 9.9mm sıva üstü montaj
▬ CANBUS seri tesisat bağlantı
▬ 125x180mm çizilmelere dayanıklı mineral cam kapak
▬ EN81-70, EN81-28, EN81-20 ile uyumlu
▬ 40mm yükseliğinde yön okları
▬ 60mm yüksekliğinde 24×16 LED matris gösterge
▬ Entegre çift yönlü haberleşme sistemi
▬ Ultra parlak acil durum aydınlatması (EN81-20)
▬ Laser markalama ile firmaya özel asansör künyesi
▬ Farklı renk yüzey seçenekleri mevcuttur

Boyutlar

LOGO
Seri No

2020 - 07688
8

0000 630

LOGO
Seri No

2020 - 07688
0000 630

2150 mm

180 mm

9,9 mm

180 mm

*tasvir görüntüdür, nihai ürün farklı olabilir.

8

1100 mm

9,9 mm
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M7VD

7315.M7VD

7325.M7VD

24x16 LED MATRİS, CANBUS
BÜTÜNLEŞİK KAT KANUM VE DURUM GÖSTERGESİ

7335.M7VD

9315.M7VD

18

9325.M7VD

9335.M7VD

7 SEGMENT GÖSTERGE

M7VS

PARALEL & CANBUS TİP KABİN KASETLERİ

Hakkında
MEGA7 bütünleşik kat konum ve durum göstergesi
kullanan AVOX kabin kat kasetleri, 7 segment göstergesi
ve renkli aydınlatmalı ikonları ile paralel tip bağlantıyı
desteklemektedir.

EN
20
28
70
ile
uyumlu

Özgün sıva üstü montaj tasarımı esnek ve modern bir
görünüm sağlar.

Özellikler
▬ Çift hoparlör + çift mikrofon
▬ 9.9mm sıva üstü montaj
▬ Paralel tip bağlantı
▬ EN81-70, EN81-28, EN81-20 ile uyumlu
▬ 125x180mm çizilmelere dayanıklı mineral cam kapak
▬ 40mm yükseliğinde yön okları
▬ 60mm yüksekliğinde 7 segment LED gösterge
▬ Ultra parlak acil durum aydınlatması (EN81-20)
▬ Entegre çift yönlü haberleşme sistemi
▬ Laser markalama ile firmaya özel asansör künyesi
▬ Farklı renk yüzey seçenekleri mevcuttur

Boyutlar

LOGO
Seri No

2020 - 07688
8

0000 630

LOGO
Seri No

2020 - 07688
0000 630

2150 mm

180 mm

9,9 mm

180 mm

*tasvir görüntüdür, nihai ürün farklı olabilir.

8

1100 mm

9,9 mm

19

M7VS

7315.M7VS

7325.M7VS

7 SEGMENT GÖSTERGE
BÜTÜNLEŞİK KAT KANUM VE DURUM GÖSTERGESİ

7335.M7VS

9315.M7VS

20

9325.M7VS

9335.M7VS

ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR, SIVA ÜSTÜ

AT

CANBUS TİPİ KABİN KASETLERİ

Hakkında
ANTERA – Tam boy ve yarım boy sıvaüstü montaj kabin
kasetleri. CANBUS protokolü kullanan seri tesisat asansör
kontrol panelleri ile uyumlu renkli TFT, LED matris veya
7 segment LED MEGA7 - bütünleşik kat ve konum ve
durum göstergesi kullanılır. Esnek ve güçlü bir tasarıma
sahip ANTERA kabin kasetlerinde RADIAN serisi en son
teknoloji butonlar kullanılır. Bu sayede çok farklı asansör
projelerinde kullanılabilir. XPAND, butonlar için seriden
paralele çeviren arabimi ile düzenli ve sağlıklı bir kurulum
sağlanabilir.

EN
20
28
70
ile
uyumlu

Özellikler
▬ İhtiyaca göre özelleştirilebilir yükseklik
▬ 15 durağa kadar olan asansörleri destekler
▬ Hızlı ve güvenilir kurulum
▬ Kabartmalı sembolleri olan butonlar
▬ CNC Laser + bükme, paslanmaz çelik gövde
▬ MEGA7 LED matris, 7 Segment veya TFT renkli gösterge
▬ İki kontaklı FAN butonu, zamanlayıcı ve yanıp sönen

aydınlatma
▬ Farklı renk yüzey seçenekleri mevcuttur

Boyutlar
22 mm
22 mm

1100 mm
2150 mm

22 mm

180 mm

*tasvir görüntüdür, nihai ürün farklı olabilir.

180 mm

21

AT

ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR, SIVA ÜSTÜ
CANBUS TİPİ KABİN KASETLERİ

C.ATAC.
9315.M7VT

C.ATAC.
7315.M7VT

M7VS

C.ATAC.
7325.M7VT

C.ATAC.
7335.M7VT

M7VD

*Led matris ve 7 segment LED versiyonları vardır.

22

C.ATAC.
9325.M7VT

C.ATAC.
9335.M7VT

SIVA ALTI

EPAK EP9

TAM BOY KABİN KASETLERİ

Hakkında
EPAK serisi zorlu koşullara dayanması, uzun vadede
operasyonel olması ve sağlam bir kurulum için tasarlandı.
Geniş çeşitlilikteki konum göstergeleri ve ölçüsü
değişebilir boyutları ile EPAK serisi beklentilerinizin
çoğunu karşılamaktadır. Güçlü esneyerek kitlenen tasarımı
ve paslanmaz çelik montaj kutusu standart özelliklerdir. Ön
kapağı sabitlemek için herhangi bir vidaya vs ihtiyaç yoktur.

Özellikler
▬ CNC laser + CNC bükme
▬ Hızlı ve güvenilir kurulum
▬ Görme engelliler için kabartmalı semboller
▬ 2-30 durak
▬ LCD veya MEGA7 gösterge varyasyonları
▬ Farklı renk yüzey seçenekleri mevcuttur

Boyutlar

20 mm

20 mm
Yükseklik=1900-2300mm
Genişlik=200-400mm
16 mm

*tasvir görüntüdür, nihai ürün farklı olabilir.

1200 mm

900 mm

1700 mm

Height

Width
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C.EPBG.9316.
M7VS.QD

C.EPAC.9326.
M7VT.QD

C.EPAC.9336.
M7VT.QD

EPAK
BAĞLANTI TİPİ

24

TAM BOY KABİN KASETLERİ

C.EPAC.9446.
M7VD.QD

C . E P A C . 9 3 2 6 . M7 VD . QD

C Kabin Kaseti
EP

SIVA ALTI

EP9

EPAK +

9 TAM BOY

316
326
336
446
556

2-6 DURAK
7-12 DURAK
13-18 DURAK
19-24 DURAK
25-30 DURAK

C.EPAC.9556.
M7VS.QD

QD QUAD

M7VS MEGA-7, LED 7-SEGMENT
M7VD MEGA-7, LED 24x16 DOTMARİS
M7VT MEGA-7, 7.0” TFT RENKLİ EKRAN

EPAK GÖSTERGE DETAYLARI
TAM BOY KABİN KASETLERİ

EPAK EP9

EN
20
28
70
ile
uyumlu

M7VS

M7VD

*tasvir görüntüdür, nihai ürün farklı olabilir.

M7VT
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C.EPAC.9316.
M7VD.RD

C.EPBG.9326.
M7VS.RD

C.EPAC.9336.
M7VD.RD

EPAK
BAĞLANTI TİPİ

26

TAM BOY KABİN KASETLERİ

C.EPAC.9446.
M7VT.RD

C . E P BG . 9 4 4 6 . M7 V S . RD

C Kabin Kaseti
EP

SIVA ALTI

EP9

EPAK +

9 TAM BOY

316
326
336
446
556

2-6 DURAK
7-12 DURAK
13-18 DURAK
19-24 DURAK
25-30 DURAK

C.EPAC.9556.
M7VS.RD

RD RADIAN

M7VS MEGA-7, LED 7-SEGMENT
M7VD MEGA-7, LED 24x16 DOTMARİS
M7VT MEGA-7, 7.0” TFT RENKLİ EKRAN

SEÇKİN SIVA ALTI

FUSION FS9

TAM BOY KABİN KASETLERİ

Hakkında
FUSION serisi zorlu koşullara dayanması, uzun vadede
operasyonel olması ve sağlam bir kurulum için tasarlandı.
Geniş çeşitlilikteki konum göstergeleri ve ölçüsü
değişebilir boyutları ile FUSION serisi beklentilerinizin
çoğunu karşılamaktadır. Güçlü esneyerek kitlenen tasarımı
ve paslanmaz çelik montaj kutusu standart özelliklerdir. Ön
kapağı sabitlemek için herhangi bir vidaya vs ihtiyaç yoktur.
Ne zaman gidilen kat için ilave yönlendirmeye ihtiyacınız
varsa FUSION serisi yanan kat isimleri ile yardımcı olur.

Özellikler
▬ CNC laser + CNC bükme
▬ Hızlı ve güvenilir kurulum
▬ Görme engelliler için kabartmalı semboller
▬ 2-12 durak
▬ LCD veya MEGA7 gösterge varyasyonları
▬ Farklı renk yüzey seçenekleri mevcuttur

Boyutlar

20 mm

Width

16 mm

*tasvir görüntüdür, nihai ürün farklı olabilir.

Yükseklik=1900-2300mm
Genişlik=200-400mm

900 mm

1200 mm

1700 mm

Height

20 mm
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SEÇKİN SIVA ALTI

FUSION FS9
C.FSAC.9526N.
M7VS.QD
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TAM BOY KABİN KASETLERİ

C.EPAC.9316N.
M7VD.QD

C.EPAC.9526N.
M7VT.RD

MONO & HERA MN & HR

MONO - ÖLÇEKLENEBİLİR DİKEY & YATAY KABİN KASETLERİ
HERA - MARTI KANAT SIVA ALTI KABİN KASETLERİ

Hakkında
MONO ölçüsü değişebilir sıva üstü kat kasetleri. Modelin
hem yatay hem dikey olarak genişlik ve uzunluk ölçüleri
isteğe bağlı değiştirelebilir. Yuvarlak kıvrımlı kenar
tasarımı asansör kabini içinde daha ince ve şık
görünmesini sağlar.
HERA martı kanat şeklinde kabin kasetidir. 2mm
kalınlığındaki ön panel yanlara doğru bükülerek daha
da ince görünüm sağlar. Ayrıca düz ön panel versiyonu
da vardır. Tüm elektronik parçalar iç kısımdaki montaj
kutusunda güvenle ve organize bir şekilde saklanmıştır
Paralel tip 7 Segment & LED matris veya LCD göstergeler
ile uyumludur. Birinci sınıf kalite QUAD butonları
kullanılmıştır. Kullanıcı dostu yapısı ile farklı çeşitlerde
asansör uygulamalarında kullanılabilir.

Özellikler
▬ İsteğe bağlı ayarlanabilir yükseklik ve genişlik
▬ 15 durağa kadar olan asansörler ile uyumludur
▬ Hızlı ve güvenilir kurulum
▬ Görme engelliler için kabartmalı semboller
▬ CNC laser + CNC bükme, paslanmaz çelik yapı
▬ LCD, 7 Segment veya LED matris gösterge seçenekleri
▬ İki kontaklı FAN butonu, zamanlayıcı ve yanıp sönen

aydınlatma
▬ Farklı renk yüzey seçenekleri mevcuttur

Boyutlar

20 mm
40,8 mm
baujahr

2019

960 12 0045
Aufzug im Brandfall

nicht benutzen

985 mm

1000 mm

MONO

HERA

160 mm

194 mm

88 mm
117 mm
986 mm

YATAY VE DİKEY
ÖLÇEKLENEBİLİR TASARIM

*tasvir görüntüdür, nihai ürün farklı olabilir.

6,8 mm
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MONO & HERA MN & HR

ÖLÇEKLENEBİLİR DİKEY & YATAY
SIVA ÜSTÜ KABİN KASETLERİ

HS721.PKD
HR721.DX2

MN722.DSC

MN641.USM
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MODERN SIVA ÜSTÜ

RT

SEÇKİN KAT KASETLERİ

Hakkında
Sadeliğin estetikle bütünleştiği, keskin hatların geniş
düzlemlerle ışıldadığı RETİNA serisi, özel polimer alaşım
gövdesi ve paslanmaz çelik temas yüzeyleri ile güncel
bina mimarilerine uyumlu çözümler sunar. Villa, ofis,
mağaza, otel gibi zerafetin ön planda olduğu mekanlarda
doğru tercihtir. Düşük güç tüketimi sayesinde çevreye
saygılıdır. Paralel veya hazır tesisat bağlantılı geniş model
seçenekleri sayesinde , yaygın kumanda panoları ile tam
uyumludur.

Özellikler
▬ PCABS polimer alaşım gövde
▬ Paslanmaz çelik temas yüzeyleri
▬ 9.9mm incelik
▬ Paralel ve seri kumanda sistemleri ile tam uyumluluk
▬ Geniş hazır tesisat seçenekleri
▬ EN81-70:2021 standardına uygun

Boyutlar

250 mm

9,9 mm

*tasvir görüntüdür, nihai ürün farklı olabilir.

80 mm
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MODERN SIVA ÜSTÜ

RT

SEÇKİN KAT KASETLERİ

RT4210

RT4270

RT4070

32

RT1002

RT30W0

RT3070

RT2002

RT1012

RT2012

RT1072

RT2072

ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR, SIVA ÜSTÜ
PARALEL & CANBUS TİPİ KAT KASETLERİ

AT

Hakkında
ANTERA – ölçeklenebilir sıvaüstü montaj kat kasetleri.
Hem yatay hem de dikey modellerde genişlik ve yükseklik
ayarlanabilir. Geniş bir yelpazedeki buton, gösterge ve
komponentler ayarlanabilir. CANBUS protokolü kullanan
seri tesisat veya paralel tip asansör kontrol panelleri
ile uyumlu renkli TFT, LED matris veya 7 segment LED
gösterge seçenekleri vardır. Esnek ve güçlü bir tasarıma
sahip ANTERA kabin kasetlerinde RADIAN, AVOX veya
QUAD serisi en son teknoloji butonlar kullanılır. Bu sayede
çok farklı asansör projelerinde kullanılabilir.

Özellikler
▬ Ölçeklenebilir yükseklik ve genişlik, çok sayıda butonun
▬
▬
▬
▬

aynı gövde içinde kullanılabilmesine olanak sağlar
Seçkin kaliteli RADIAN, AVOX ve QUAD butonları
Görme engelliler için kabartmalı semboller
TFT, LCD, 7 Segment veya LED matris gösterge
seçenekleri
Farklı renk yüzey seçenekleri mevcuttur

Boyutlar

Width

Yükseklik=200-400mm
Genişlik=80-150mm

*tasvir görüntüdür, nihai ürün farklı olabilir.

Width

20 mm
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ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR, SIVA ÜSTÜ

AT

AT1002

AT4210

AT4270

AT41B0

AT4110

AT2002

AT1072

AT2072

AT10B2

AT20B2

AT1012

AT2012

AT1W72

AT2W72

AT1WB2

AT2WB2

AT1W12

AT2W12

AT2082
34

PARALEL & CANBUS TİPİ KAT KASETLERİ

AT1082

AT1022

AT2022

YUVARLAK SIVA ÜSTÜ

UF

ÇOK AMAÇLI KAT KASETLERİ

Hakkında
UFO, paslanmaz çelikten mamül gövdesi ve yuvarlağın
eşsiz sadeliğini göz kamaştıran aksesuarlar ile bütünler.
Binanızın mimarisiyle uyum içerisindeki bu tasarım
sayesinde, işlevsel ve estetik bir çözüm sunar. Geniş
aksesuar seçenekleri sayesinde, gerektiğinde bir gösterge
veya kontak anahtarına dönüşebilir. Toplam 9.9mm
inceliğe sahip UFO kat kumanda panelleri yüzeye montaj
edilmektedir. Kuyu dibi yeniden kurma anahtarı olarak
kullanımında kapı açma üçgeni seçeneği mevcuttur.

Özellikler
▬ Paslanmaz çelik gövde, 100mm çap, 9.9mm incelik
▬ Gösterge, buton, acil aydınlatma ışığı, yön oku veya

buton olarak kullanılabilir
▬ Paralel kumanda sistemlerine uyumludur
▬ Bağlantı elemanı görünmeden sıkı geçme metodu ile
kapak monte edilmektedir

Boyutlar
Ø36 mm

9,9 mm

*tasvir görüntüdür, nihai ürün farklı olabilir.

Ø100 mm
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YUVARLAK SIVA ÜSTÜ

UF

ÇOK AMAÇLI KAT KASETLERİ

L.UF.1100G

L.UF.4070

L.UF.1100R

L.UF.BLW.ALM

L.UF.1002.UD

L.UF.1002.UP

L.UF.1002.DW

L.UF.140T

L.UF.100E

L.UF.140W.3P

L.UF.140W.2P

L.UF.140R
montaj sacı

çok amaçlı komponent uyumluluğu
E.UFJS.AR40

K.AVNT.3P

E.UFNS.DSHW
B.AVNS3.R.Z.B
K.AVJS.T.2P
ön kapak
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PARALEL TİP

AV

SIVA ÜSTÜ KAT KASETLERİ

Hakkında
AVOX ultra ince kat kasetleri ürün çeşitlerimizden en çok
bilinen ve tercih edilen modellerdir. Esneyerek kitlenen
akıllı tasarımı ile ön kapakta açıkta görünen vida, cıvata
vs yoktur. LED göstergeler ve AVOX butonları kullanıldığı
tasarımda 9.9mm olan incelik yan kenarların da giderek
incelmesi ile zarif ve şık bir görünüm sağlamaktadır.
Paralel bağlantılı AVOX kat kasetleri serideki giriş seviyesi
modelleri ile en uygun fiyat/performans çözümünü
sunmaktadır. 7 segment göstergeler, AVOX butonları ve
ekstra özellik sağlayan parça kombinasyonları mevcuttur.
Standart olarak paslanmaz satine yüzey kullanılmaktadır
fakat farklı renk yüzey seçenekleri mevcuttur.

Özellikler
▬ Sıva üstü montaj, kapak montajı için vida gerektirmez
▬ 9.9 mm ultra ince kasa tasarımı
▬ EN81-70 ve EN81-28 ile uyumludur
▬ Farklı renk yüzey seçenekleri mevcuttur
▬ Paralel tip bağlantı

Boyutlar

250 mm

9.9 mm

İç görünüm

*tasvir görüntüdür, nihai ürün farklı olabilir.

80 mm
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PARALEL TİP

AV

SIVA ÜSTÜ KAT KASETLERİ

AV4070

AV1002

AV2002

AV1072

AV2072

AV3090
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AV1092

AV3070

AV1082

AV0600

AV2082

AV1402-EMS

AV1672

PARALEL HAZIR TESİSAT

JT

SIVA ÜSTÜ KAT KASETLERİ

Hakkında
AVOX paralel tesisat kat kasetleri paralel tip panolar ile
çalışan asansör sistemlerinde daha kolay ve hızlı kurulum
sağlamak için tasarlanmıştır. 9.9 mm kalınlığındaki ince
AVOX kasa tasarımı monte edildiği duvarda fazla bir
çıkıntı yapmaması ile modern bir görünüm sağlar. Fakat
aynı zamanda bu incelik içindeki elektronik aksamın
bağlantılarının elle manuel olarak yapılmasını zorlaştırır.
Paralel tesisat modelleri gerekli tüm sinyal ve besleme
kaynaklarını 5'li ve 4'lü JST-XH soketlerinde toplayan tek
bir PCB tasarımına sahiptir. Her katın kaseti önce kuyudaki
E.AVJS.TB15 kartlarına oradanda kontrol panosuna
bağlanır. Paralel tesisat sistem zamandan ve kaynaklardan
tasarruf sağlar, kuyu içinde profesyonel kablolama imkanı
ile bağlantı hatalarının önüne geçer.

Özellikler
▬ Sıva üstü montaj, kapak montajı için vida gerektirmez
▬ 9.9 mm ultra ince kasa tasarımı
▬ EN81-70 ve EN81-28 ile uyumludur
▬ Farklı renk yüzey seçenekleri mevcuttur
▬ Paralel hazır tesisat bağlantı

Boyutlar

250 mm

9.9 mm

İç görünüm

*tasvir görüntüdür, nihai ürün farklı olabilir.

80 mm
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PARALEL HAZIR TESİSAT

JT

SIVA ÜSTÜ KAT KASETLERİ

Kontrol paneli

W.JS15.LTS.70C

E.AVJS.TB15

AVJT.1072

PC4021-02
AVJT.1072

W.JS15.LTS.70C

E.AVJS.TB15
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PARALEL HAZIR TESİSAT

PW

SIVA ÜSTÜ KAT KASETLERİ

Hakkında
AVOX paralel tesisat kat kasetleri paralel tip panolar ile
çalışan asansör sistemlerinde daha kolay ve hızlı kurulum
sağlamak için tasarlanmıştır. 9.9 mm kalınlığındaki ince
AVOX kasa tasarımı monte edildiği duvarda fazla bir
çıkıntı yapmaması ile modern bir görünüm sağlar. Fakat
aynı zamanda bu incelik içindeki elektronik aksamın
bağlantılarının elle manuel olarak yapılmasını zorlaştırır.
Paralel tesisat modelleri gerekli tüm sinyal ve besleme
kaynaklarını tek bir IDC soketinde toplayan tek bir PCB
tasarımına sahiptir. IDC kablolar ile her katın kaseti önce
kuyudaki AV-TSV kartlarına oradanda kontrol panosuna
bağlanır. Paralel tesisat sistem zamandan ve kaynaklardan
tasarruf sağlar, kuyu içinde profesyonel kablolama imkanı
ile bağlantı hatalarının önüne geçer.

Özellikler
▬ Sıva üstü montaj, kapak montajı için vida gerektirmez
▬ 9.9 mm ultra ince kasa tasarımı
▬ EN81-70 ve EN81-28 ile uyumludur
▬ Farklı renk yüzey seçenekleri mevcuttur
▬ Paralel hazır tesisat bağlantı

Boyutlar

250 mm

9.9 mm

İç görünüm

*tasvir görüntüdür, nihai ürün farklı olabilir.

80 mm

41

PARALEL HAZIR TESİSAT

PW

SIVA ÜSTÜ KAT KASETLERİ

Kontrol paneli

IDC KABLOSU
W.PW.LTS.07
W.PW.LTC.10

AVPW.2072
E.AVPW.TSV

AVPW.1072

IDC kablo bağlantısı

Bağımsız
çağrı sinyali

W.PW.LTL.5

E.AVPW.TSV

42

E.AVPW.TSV

CANBUS SERİ TESİSAT

GC

SIVA ÜSTÜ KAT KASETLERİ

Hakkında
AVOX ultra ince kat kasetleri ürün çeşitlerimizden en
çok bilinen ve tercih edilen modellerdir. Esneyerek
kitlenen akıllı tasarımı ile ön kapakta açıkta görünen
vida, cıvata vs yoktur. LED & TFT göstergeler ile AVOX
butonları kullanıldığı tasarımda 9.9mm olan incelik yan
kenarların da giderek incelmesi ile zarif ve şık bir görünüm
sağlamaktadır.
AVOX seri tesisat kat kasetleri CANBUS uyumlu panolar
ile hızlı ve kolay kurulum için tasarlanmıştır. Akla ilk gelen
pek çok CANBUS uyumlu kontrol panosu ile uyumludur. Bu
sayede 9.9mm inceliğindeki kasaya bağlantı yapabilmek
için gereken işçiliği ve maliyeti azaltır. Seri tesisat AVOX
kat kasetleri 7 Segment, LED matris ve 4,3" renkli TFT
gösterge seçeneklerine sahiptir

Özellikler
▬ Sıva üstü montaj, kapak montajı için vida gerektirmez
▬ 9.9 mm ultra ince kasa tasarımı
▬ EN81-70 ve EN81-28 ile uyumludur
▬ Farklı renk yüzey seçenekleri mevcuttur
▬ CANBUS Seri hazır tesisat bağlantı

Boyutlar

250 mm

9.9 mm

İç görünüm

*tasvir görüntüdür, nihai ürün farklı olabilir.

80 mm
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CANBUS SERİ TESİSAT

GC

SIVA ÜSTÜ KAT KASETLERİ

41B0

4110

1002
10B2

2002

20B2

4210

1072

2072
1022

1012
44

2012

2022

ÖLÇEKLENEBİLİR, SIVA ÜSTÜ

MONO MN

KAT KASETLERİ

Hakkında
MONO – ölçüsü değişebilir sıva üstü kat kasetleri. Hem
yatay hem dikey ölçülerin en ve boyları ihtiyaca göre
düzenlenebilir. Yuvarlak kıvrımlı kenar tasarımı asansör
holü mimarisinde daha ince ve şık görünmesini sağlar. 7
Segment & Dotmatris LED gösterge ile LCD göstergeler ile
uyumludur. QUAD birinci sınıf kalite butonların kullanıldığı
esnek ve sağlam tasarım pek çok farklı türde asansör
uygulamasında kullanılabilir.

Özellikler
▬ Yükseklik ve genişliği ayarlanabilir. Bu sayede çok sayıda
▬
▬
▬
▬

buton aynı kasa içine yerleştirelebilir.
Birinci sınıf kalite QUAD butonlar
Görme engelliler için kabartmalı semboller
LCD, 7 Segment veya LED matris gösterge seçenekleri
Farklı renk yüzey seçenekleri mevcuttur

Boyutlar

230 mm

20 mm

90 mm

7-Segment
(paralel)

LCD Gösterge
(paralel & seri)

LED matris
(paralel)

*tasvir görüntüdür, nihai ürün farklı olabilir.

Gösterge çeşitleri
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ÖLÇEKLENEBİLİR, SIVA ÜSTÜ

MONO MN

KAT KASETLERİ

MN4030

MN4010

MN1001

MN2001

MN4070

46

MN3070

MN1071

MN1081

MN2071

MN2081

MN3030

MN1031

MN1041

MN2031

MN2041

MN3010

MN1011

MN1021

MN2011

MN2021

REKABETÇİ, SIVA ÜSTÜ

RACE RC

KAT KASETLERİ

Hakkında
RACE – rekabetçi sıvaüstü kat kasetleri. Güçlü kasası ve
eğimli köşeleri ile açıkta herhangi bir vida görünmemesini
sağlayan bir tasarıma sahiptir. RACE'in tasarımında 7
Segment & LED matris veya LCD göstergeler ile birinci sınıf
kalite QUAD butonları kullanılmıştır.

Özellikler
▬ Sıva üstü montaj, kasa montajı için vida gerektirmez
▬ Birinci sınıf kalite QUAD butonlar
▬ Görme engelliler için kabartmalı semboller
▬ LCD, 7 Segment veya LED matris gösterge seçenekleri
▬ Farklı renk yüzey seçenekleri mevcuttur

Boyutlar

203 mm

83 mm

Gösterge çeşitleri

7-Segment
(paralel)

LCD Gösterge
(paralel & seri)

LED matris
(paralel)

*tasvir görüntüdür, nihai ürün farklı olabilir.

21 mm
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REKABETÇİ, SIVA ÜSTÜ

RACE RC

KAT KASETLERİ

RC4030

RC4010

RC4070
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RC1001

RC3070

RC3030

RC3010

RC2001

RC1071

RC1031

RC1011

SEÇKİN, SIVA ÜSTÜ

ARENA AR

KAT KASETLERİ

Hakkında
ARENA – ayrıcalıklı sıva üstü kat kasetleri. Güçlü kasasında
kullanılan paslanmaz çelik ve orta ksımında yer alan cam
tasramıyla modern bir görünüm sağlar. Eğimli köşelere
ve açıkta herhangi bir vida görünmemesini sağlayan bir
tasarıma sahiptir. ARENA'nın tasarımında 7 Segment
& LED matris veya LCD göstergeler ile R36 butonları
kullanılmıştır.

Özellikler
▬ Sıva üstü montaj, kasa montajı için vida gerektirmez
▬ Kimyasallara ve çizilmelere dayanaklı PMMA

gösterge camı
▬ LCD, 7 Segment veya LED matris gösterge seçenekleri
▬ Farklı renk yüzey seçenekleri mevcuttur

Boyutlar

203 mm

20 mm

83 mm

7-Segment
(paralel)

LCD Gösterge
(paralel & seri)

LED matris
(paralel)

*tasvir görüntüdür, nihai ürün farklı olabilir.

Gösterge çeşitleri
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SEÇKİN, SIVA ÜSTÜ

ARENA AR

KAT KASETLERİ

AR4030

AR4010

AR4070
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AR1006

AR3070

AR3030

AR3010

AR2006

AR1076

AR1036

AR1016

ÖLÇEKLENEBİLİR, SIVA ALTI

EC

KAT KASETLERİ

Hakkında
ECLASER – ölçüsü değişebilir sıva altı kat kasetleri. 2 mm
kalınlığındaki düz paslanmaz çelik duvar yüzeyinde ince
bir görünüm sağlar. Tüm elektronik parçalar iç kısımdaki
montaj kutusunda güvenle ve organize bir şekilde
saklanmıştır. EC'nin tasarımında 7 Segment & LED matris
veya LCD göstergeler ile birinci sınıf kalite QUAD butonları
kullanılmıştır. Kullanıcı dostu yapısı ile farklı çeşitlerde
asansör uygulamalarında kullanılabilir.

Özellikler
▬ 2 mm kalınlığında paslanmaz çelik yüzey
▬ Birinci sınıf kalite QUAD butonlar
▬ Görme engelliler için kabartmalı semboller
▬ LCD, 7 Segment veya LED matris gösterge seçenekleri
▬ Farklı renk yüzey seçenekleri mevcuttur
▬ İsteğe bağlı olarak farklı ölçülerde üretilebilir

Boyutlar
90 mm

250 mm

Gösterge çeşitleri

2 mm
32 mm

LCD Gösterge
(paralel & seri)

LED matris
(paralel)

Buton çeşitleri

RADIAN

QUAD

*tasvir görüntüdür, nihai ürün farklı olabilir.

7-Segment
(paralel)
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ÖLÇEKLENEBİLİR, SIVA ALTI

EC

EC4030

KAT KASETLERİ

EC4010

EC1001

EC2001

EC4070
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EC3070

EC1071

EC1081

EC2071

EC2081

EC3030

EC1031

EC1041

EC2031

EC2041

EC3010

EC1011

EC1011

EC2011

EC2011

KAPI ÜSTÜ GÖSTERGE, SIVA ÜSTÜ
KAT KONUM GÖSTERGESİ

RAM RM

Hakkında
RAM serisi göstergeler tek parça paslanmaz çeliğin
en gelişmiş teknik olan derin çekme yöntemiyle
üretilmektedir. Kaynak gerektirmeyen tasarımı çarpıcı ve
kusursuz kendine özgü bir 3d formu vardır. Açıkta görünen
herhangi bir sabitleme bileşeni olmaması ve kaydırarak
kitlenen tasarımı ile "Stilden ödün vermeme" kuralını
yansıtmaktadır. Programlanabilir LCD grafik göstergelerin
kullanımı ile neredeyse tüm görsel kombinasyonlar
gerçekleştirelebilir.

Özellikler
▬ Sıva üstü montaj, kapak montajı için vida gerektirmez
▬ Kalın paslanmaz çelikten yapılan tek parça ön kapak
▬ 114 x 64 mm büyük LCD ekran, programlanabilir

görüntüler
▬ Farklı renk yüzey seçenekleri mevcuttur
▬ Gray, binary, 7 segment, CMC3, CMC4, counter, DO1.

Boyutlar

42 mm

143 mm

Programlanabilir Grafik LCD

*tasvir görüntüdür, nihai ürün farklı olabilir.

215 mm
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KAPI ÜSTÜ GÖSTERGE, SIVA ÜSTÜ

RAM RM
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KAT KONUM GÖSTERGESİ

Paslanmaz satine

Paslanmaz ayna

Altın satine

Altın ayna

Bronz satine

Bronz ayna

Şampanya satine

Şampanya ayna

Siyah paslanmaz

Siyah ayna

7 SEGMENT, LED MATRİS, 7”RENKLİ TFT
BÜTÜNLEŞİK KAT KANUM VE DURUM GÖSTERGESİ

EN

Hakkında
MEGA7V serisi , kabin kumanda panellerde gerekli
olan işitsel ve görsel unsurları tek bir gövdede sunan
modüldür. LED segment, LED matrix ve TFT renkli gösterge
seçeneklerinin yanı sıra, iki yönlü iletişim (interkom), sesli
anons, ışıklandırılmış yön okları gibi EN81 standardına
konu özellikleri zarif ve ahenk içerisinde kullanıcıya
aktarır. İncelikten taviz vermeyen bu tasarım seri ve paralel
kumanda sistemleriyle uyumlu çalışmakta, fişli jaklı
bağlantı kabloları sayesinde kolay montaj edilmektedir.
Linux tabanlı işletim sistemine sahip MEGA7V TFT
modelinde yüksek kalitede video oynatımı mevcuttur.

20
28
70
ile
uyumlu

Özellikler
▬ Sert krom kaplama polimer gövde üzerinde paslanmaz

çelik künye ve çizilmeye dayanıklı cam
▬ LED ışıklandırılmış renkli semboller ve yön okları

(M7VD,M7VS), TFT içerisinde renkli semboller ve video
oynatımı
▬ Binary/Gray veya CANBUS ile çalışan kumanda kartları
ile uyum
▬ Acil durum telefonu, interkom, acil aydınlatma, farklı
dillerde sesli anons, LASER markalama künye

Boyutlar
125 mm
9,1 mm

180 mm

40 mm

70 mm

*tasvir görüntüdür, nihai ürün farklı olabilir.

133 mm

315 mm

15 mm
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7 SEGMENT, LED MATRİS, 7”RENKLİ TFT
BÜTÜNLEŞİK KAT KANUM VE DURUM GÖSTERGESİ

M7VS

7 Segment LED
gösterge
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M7VD

24x16 LED matris
gösterge

M7VT

7” renkli TFT
gösterge

PROGRAMLANABİLİR, 7 SEGMENT
BINARY & GRAY TİP KONUM GÖSTERGELERİ

LED GÖSTERGELER AVBG

Hakkında
E.AVBG.DSHR / E.AVBG.DSVR moodülleri asansörler için
mikro işlemci kontrollü konum göstergeleridir. Binary
/ Gray olarak kodlanmış ondalık sayıları kabul edip 7
segment yerleşimine göre dönüştürür. Pozitif veya negatif
giriş kutupları dip anahtarı veya atlama teli gerektirmeden
güç beslemesini değiştirerek ayarlanabilir. Girdilerin
yapılandırması ve kat numaralandırması ürünün kartı
üzerindeki butonlar ile ayarlanabilir. Elektrik bağlantıları
vida/somun tipi terminaller ile sağlanır.

BINARY & GRAY
KODLARI İLE ÇALIŞABİLİR

Özellikler
▬ İki haneli 7 Segment LED gösterge
▬ Servis dışı, aşağı ve yukarı yön okları
▬ Binary / Gray girişleri
▬ Pozitif veya negatif ortak sinyal seçebilme
▬ 9-30 VDC çalışma aralığı
▬ Kullanıcı kat numaralarını programlayabilir
▬ İnce profil, sıva üstü montaja uygundur
▬ Farklı LED rengi seçenekleri vardır
▬ Mikro işlemci ile çalışır
▬ Darbelere dayanıklı polikarbonat cam kapak

Sistem blok diyagram
E.AVBG.DSVR

Programlama butonları

E.AVBG.DSHR

*tasvir görüntüdür, nihai ürün farklı olabilir.

Binary / Gray girişleri
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LED GÖSTERGELER

7 SEGMENT & LED MATRİS

DS|PKD

PARALEL TİP KONUM GÖSTERGELERİ

Hakkında
Paralel bağlantı ile çalışan tüm kontrol panoları ile uyumlu
çalışan basit ve uygun maliyetli bir çözümdür. Direk LED
uçları kat konumunu 7 segment olarak eşlenmiş sayılar
olarak göstermektedir..

Özellikler
▬ 9.9mm sıva üstü montaj
▬ Farkı LED rengi seçenekleri vardır
▬ Darbelere dayanıklı polikarbonat cam kapak

7 Segment LED çeşitleri

E.AVNS.DSV

7 Segment LED Gösterge

E.AVNS.DSHR

kapı üstü gösterge

E.AVNS.DDVR

kapı yanı gösterge

E.AVNS.DSCR

kabin içi gösterge

E.AVNS.DSAR

kapı yanı gösterge

E.AVNS.DSVR

kapı yanı gösterge

E.PKD.GS7R

E.PKD.GS7R

Nokta LED matris gösterge

Programlanabilir LED matris kat konum göstergeleri.
Kullanıcılar programlama kiti ve yazılımını kullanarak
gelen veri kodlama tipini, fontları, yerleşimi, kayan yazıları
ve animasyonları saniyeler içinde programlayabilir veya
değiştirebilir. Verimli güç kaynağı tasarımı, yüksek kaliteli
LED modülleri ve ince tasarımı ile PKD serisi ihtiyaçlarınız
için çevre dostu ve uygun maliyetli bir çözümdür.

Özellikler
▬ 32 durağa kadar olan asansörler ile uyumludur
▬ Kayar değer yazı LED matris gösterge
▬ PP200/PP300 programlama kiti ve bilgisayar ile

programlanabilir

geçiş modu
güç kaynağı
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LED matris göstergeler
için programlama yazılımı

PROGRAMLANABİLİR
GRAFİK LCD KAT KONUM GÖSTERGELERİ

LCD GÖSTERGELER

Hakkında
Programlanabilir grafik LCD göstergeler herhangi bir kat
veya kabin kasetinde kullanılabilir. Özelleştirilebilir ekran
bütün asansörler için en iyi seçimdir.

JUNIOR
▬ 128x64 piksel çözünürlük
▬ 70x40mm ekran boyutu, 110x71x28mm modülün boyutu
▬ 12 VDC – 30 VDC çalışma aralığı
▬ Doğrusal güç kaynağı

ULTRASLIM
▬ 128x64 piksel çözünürlük
▬ 70x40mm ekran boyutu, 112x70x14mm modülün boyutu
▬ 12 VDC – 30 VDC çalışma aralığı
▬ Aşırı yük, meşgul, kapı açılıyor, fan, servis dışı

ve ek veriler

DIESEL-2
▬ 128x64 piksel çözünürlük
▬ 114x64mm ekran boyutu
▬ 12 VDC – 30 VDC çalışma aralığı
▬ Aşırı yük, meşgul, kapı açılıyor, fan, servis dışı

ve ek veriler
▬ Sesli aşırı yük uyarısı ve acil durum aydınlatması işlevi

EXCEL
▬ 240×128 piksel çözünürlük
▬ 114x64mm ekran boyutu
▬ 12 VDC – 30 VDC çalışma aralığı
▬ Doğrusal güç kaynağı
▬ Aşırı yük, meşgul, kapı açılıyor, fan, servis dışı

ve ek veriler
▬ 7 segment, Gray, binary, DO1, CMC3, CMC4, counter

(pulse direction), MEA NG12-02, otomatik ortak sinyal
kutpu algılama

Programlama yazılımı

PP200 / PP300 programlama kiti ve bir bilgisayar
istediğiniz şekli veya görseli LCD ekranda göstermek için
yeterlidir.

*tasvir görüntüdür, nihai ürün farklı olabilir.

Tasarım örnekleri
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PROGRAMLANABİLİR

LCD GÖSTERGELER

GRAFİK LCD KAT KONUM GÖSTERGELERİ

ULTRASLIM

JUNIOR

E.PLD.USLIM

E.PLD.JUNIOR

DIESEL-2

E.PLD.DSL2X

EXCEL

E.PLD.EXCEL
60

ULTRA İNCE BUTONLAR

AV

AVOX KAT & KABİN KASETLERİ İÇİN

Hakkında
AVOX kat ve kabin kasetleri ile tam uyumlu bir şekilde
çalışması için AVOX ultra ince butonlar tasarlandı. 4
adet LED ışığı buton üzerindeki yarı saydam ikon ve dış
halkayı eşit olarak aydınlatır. Akılcı tasarımıyla buton tuşu
ilave herhangi bir mekanik yay sistemi gerektirmeden
EN81-70 standartlarının gerektirdiği oranda kuvvet
uygulamaktadır. Kilitlenme mekanizması herhangi bir vida
gerektirmeden kolayca takılıp sökülebilir. Uzun ömürlü bir
kullanımı garanti etmek için yüksek kaliteli ince anahtarlar
kullanılmaktadır. Braille alfabesi kabartmalı veya standart
çeşitli sayılar, harfler ve fonksiyon ikonları mevcuttur.
Farklı amaçlara uygun farklı tiplerde varyasyonları vardır.

Transparan
gövde

Basma
plakası

Yüksek kalite
anahtar

Özellikler
▬ 4 LED ile her yere eşit aydınlatma
▬ Görme engelliler için kabartmalı semboller

4x LED
ile eşit aydınlatma

▬ Dayanıklı silikon pistonu olan ince anahtar
▬ İsteğe bağlı braille kabartmaları, elektrik zili sesi

Buzzer
Montaj kilidi

Boyutlar
36 mm
9.3 mm

15 mm
*tasvir görüntüdür, nihai ürün farklı olabilir.

40 mm
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AVOX BUTON ÇEŞİTLERİ

AV

AVNS4.B

B.AV.ERG & B.AV.ERR

(Buton üzerinde yükseltilmiş halka)

VE MEVCUT FİGÜRLER

AVNS4.G.B

AVNS4.STP

AVNS3.R.Z.B

B.AVNS4.R.NONO

AVNS4.R.NONC

AVNS4.FAN

MEVCUT FİGÜRLER

MEVCUT BRAILLE FİGÜRLER
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YÜKSEK KALİTELİ BUTONLAR

QD

ÇEŞİTLİ KAT & KABİN KASETLERİ İÇİN

Hakkında

Figür

Kare şeklindeki yüksek kaliteli QUAD butonları çeşitli kat
ve kabin kasetleri ile uyumlu bir şekilde çalışması için
tasarlandı. 8 adet LED ışığı buton üzerindeki yarı saydam
ikon ve dış çerçeveyi eşit olarak aydınlatır (butonda braille
kabartması var ise onlarda aydınlanır). Butonun dört
ayrı köşesindeki yaylı sistem EN81-70 standartlarının
gerektirdiği oranda kuvvet uygulamaktadır. Kilitlenme
mekanizması herhangi bir vida gerektirmeden kolayca
takılıp sökülebilir. Uzun ömürlü bir kullanımı garanti etmek
için yüksek kaliteli ince anahtarlar kullanılmaktadır. Braille
alfabesi kabartmalı veya standart çeşitli sayılar, harfler ve
fonksiyon ikonları mevcuttur. Farklı amaçlara uygun farklı
tiplerde varyasyonları vardır.

Özellikler

Basma
plakası

Transparan gövde

8x LED ile
eşit aydınlatma

Gövde

▬ 8 LED ile her yere eşit aydınlatma
▬ Görme engelliler için kabartmalı semboller
▬ Mat krom kaplama ABS kasa

Yüksek kalite
anahtar

▬ Dayanıklı silikon pistonu olan ince anahtar
▬ İsteğe bağlı braille kabartmaları, elektrik zili sesi
▬ Köprü doğrultucu diyot (isteğe bağlı)

Montaj kilidi

Boyutlar
0.8 mm

33.5 mm

40 mm

18 mm

*tasvir görüntüdür, nihai ürün farklı olabilir.

40 mm
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QUAD BUTON ÇEŞİTLERİ

QD

QDTB4.R

QD.ERG

(Buton üzerinde yeşil yükseltme)

VE MEVCUT FİGÜRLER

QDTB4.B.B

QDTB3.FAN

QDJS3.WR.B.XP

QDTB5.W12.B

QDTB3.WR.Z.B

QDJS3.WR.B

MEVCUT FİGÜRLER

MEVCUT BRAILLE FİGÜRLER
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YENİ NESİL BUTONLAR

R36

ÇEŞİTLİ KAT & KABİN KASETLERİ İÇİN

Hakkında

Figür

Yeni nesil RADIAN - R36 butonları AVOX ve diğer kat
ve kabin kasetleri ile uyumlu bir şekilde çalışması için
tasarlandı. Krom kaplama çelik kasası yüzeyden çıkıntı
yaparak daha belirgin görünür. 4 adet LED ışığı buton
üzerindeki yarı saydam ikon ve dış halkayı eşit olarak
aydınlatır. Herhangi bir sembol LASER baskı ile işlenebilir
fakat bu varyasyonda sembol aydınlatılamaz. Akılcı
tasarımındaki silikon mekanik yay sistemi EN81-70
standartlarının gerektirdiği oranda kuvvet uygulamaktadır.
Kilitlenme mekanizması herhangi bir vida gerektirmeden
kolayca takılıp sökülebilir. Uzun ömürlü bir kullanımı
garanti etmek için yüksek kaliteli ince anahtarlar
kullanılmaktadır. Braille alfabesi kabartmalı veya standart
çeşitli sayılar, harfler ve fonksiyon ikonları mevcuttur.
Farklı amaçlara uygun farklı tiplerde varyasyonları vardır.

Özellikler

Basma
plakası
Transparan gövde
4x LED
ile eşit aydınlatma

Gövde

Yüksek kalite
anahtar

▬ 4 LED ile her yere eşit aydınlatma
▬ Görme engelliler için kabartmalı semboller
▬ Dayanıklı silikon pistonu olan ince anahtar
▬ İsteğe bağlı braille kabartmaları, elektrik zili sesi
▬ Herhangi bir sembol LASER markalama ile uygulanabilir

Montaj kilidi

▬ Farklı renk yüzey seçenekleri mevcuttur

Boyutlar
9.2 mm

36 mm

41,9 mm

15 mm

0,9 mm

6 mm

Konnektör çeşitleri

*tasvir görüntüdür, nihai ürün farklı olabilir.

41,9 mm
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RADIAN BUTON ÇEŞİTLERİ

R36

RDJS3.WR.XP

RD.ERR

(Buton üzerinde yükseltilmiş halka)

VE MEVCUT FİGÜRLER

RDJS4.R

RDJS3.WR.Z.B

RDJS5.WR.XP

RDTB4.R

RDTB4.R.B

RDJS4.FAN
MEVCUT FİGÜRLER

MEVCUT BRAILLE FİGÜRLER
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ÇOK YÖNLÜ GÖSTERGELER
FARKLI AMAÇLARA GÖRE ÇEŞİTLİ GÖSTERGELER

İKON GÖSTERGELERİ

RADIAN gösterge çeşitleri

E.RDJS4.ARUD

E.RDJS.UP

E.RDTB2.OL

E.RDJS.DW

E.RDJS.SPD.G

E.RDJS.SPD.Y

E.RDJS.NS

E.RDJS.F

E.QDTB.SPD.Y
E.RDJS.SM

E.RDJS.NL

E.QDTB.SPD.G

*tasvir görüntüdür, nihai ürün farklı olabilir.

E.AVNS.NSNC
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MS-2, PP300, XPAND

ELEKTRONİK BİLEŞENLER

ELEKTRONİK BİLEŞENLER

PP300
MS-2
PARALELDEN SERİYE ÇEVİRİCİ

Hakkında
Dünya çapındaki asansörlerin çoğunda paralel tip
kontrol paneleri kullanılmaktdadır. Bu durum, geniş bir
yelpazedeki modernizasyon için kullanabilecek güncel
parça seçimlerini ciddi şekilde sınırlandırmaktadır. MS-2
bu sorunu çözmek için kontrol panelinin paralel çıkışlarını
seri tesisat CANBUS sinyallerine çevirmek için tasarlanıp
geliştirildi. Böylece GENEMEK'in tüm CANBUS ürünleri
paralel kontrol paneli kullanan asansör projelerinde
kullanabilir. Aynı zamanda farklı ürünler tek bir asansör
içinde birleştirebilir. MS-2 sayesinde CANBUS desteleyen
kat ve kabin kasetleri paralel tip asansör kurulumlarında
kullanılabilmektir. Bu sayede asansör kurulumunda, kuyu
kablolamasında ve bakım için zamandan ve maliyetlerden
tasarruf sağlar.

Özellikler
▬ DIN ray muhafazası
▬ 16 durağa kadar tek buton kat kasetlerini destekler
▬ 8 durağa kadar çift buton kat kasetlerini destekler
▬ 32 durağa kadar genişletilebilir (giriş kartı eklentileri ile)

BUTONLAR İÇİN SERİDEN PARALELE ÇEVİREN ARABİRİM
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CİHAZ PROGRAMLAYICI

Hakkında
PP300 çok fonksiyonlu LCD/LED matris gösterge ürün
programlayıcısıdır. EXCEL, DIESEL, JUNIOR, ULTRASLIM
ve PKD ürünleri PLDPP/PKD230GS7 programları ile
hızlıca bilgisayar üzerinden programlanabilir. Ayrıca
üzerinde gömülü olarak gelen hafıza birimi sayesinde saha
programlama modunda çalışarak sahada kurulumu yapılmış
asansörlerdede hızlıca pratik programlama yapma imkanı
sunarak zamandan tasarruf ettirir.

Özellikler
▬ ARM Cortex M3 CPU Core işlemci
▬ Küçük boyutuyla kolay taşınabilir bir cihaz
▬ Hızlı programlama
▬ 16 MByte USB depolama aygıtı
▬ USB seri port olarak iletişim cihazı
▬ Cihaz üretici yazılımı yükseltmesi için USB DFU
▬ LED ve buzzer ile görsel ve işitsel cihaz durum

göstergeleri

ASANSÖR ANAHTARLARI

ANAHTARLAR

ASANSÖR KONTROL EKİPMANLARI

AVNW.2P & QDNW.2P

K.RDJS.3P

"Devre Açık" ve "Devre Kapalı" pozisyonları arasında
geçiş yapar.

Çeşitler
▬ Tak-çıkar (anahtar 0 ve 1 pozisyonunda çıkabilir)
▬ Takılabilir değil (anahtar yalnızca 0 pozisyonunda

çıkabilir)

Boyutlar
40 mm

K.AVNW.2P

40 mm

40 mm

40 mm
AVOX kat ve kabin
kasetleri ile uyumludur

EPAK, FUSION, HERA, MONO
kat ve kabin kasetleri
ile uyumludur

AVJS.T.2P

Üçgen anahtar (EN81-72)
▬ İki bağımsız NO+NC anahtarı
▬ Ultra ince metal gövde, 9.9mm kat / kabin kasetine

yerleştirelebilir.

K.QDNW.2P

▬ Tak-çıkar tip bağlantı kablosu (2 adet dahildir)

Çeşitler
▬ Tak-çıkar (anahtar 0 ve 1 pozisyonunda çıkabilir)
▬ Takılabilir değil (anahtar yalnızca 0 pozisyonunda

çıkabilir)

Boyutlar

K.AVNT.3P
35.2 mm

40 mm

2.3 mm

50 mm

K.AVJS.T.2P

*tasvir görüntüdür, nihai ürün farklı olabilir.

7.9 mm
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ELEKTRONİK ANAHTAR

AXES-D

ASANSÖR KONTROL EKİPMANLARI

Hakkında

Anahtarlık

AXES genel amaçlı güvenlik kontrol modülüdür.
Anahtarlıkları tanıtmak için iButton tip dokunmatik yuvayı
kullanır. Modül üzerinde bulunan paslanmaz çelik yuvaya,
önceden kaydı yapılmış olan elektronik anahtarlıklar
dokundurulduğunda, üzerindeki röle kontağı beş saniye
boyunca kısa devre olur ve bu süre boyunca kontaklar açık
kalır. AXES kullanıcıya tümleşik sesli uyarı aygıtı ile işitsel
ve yuva etrafındaki LED halka ile görsel uyarı verir.
AXES kartının üzerindeki butonlar ile kolayca
programlanabilir. Son kullanıcılar kendi MASTER
anahtarlıklarını oluşturup yeni anahtarlıkları modüle
tanıtarak kopyalayabilirler.

Özellikler
▬ Kolay programlama, özel bir cihaz gerektirmez
▬ 512 anahtarlığa kadar kalıcı hafızaya kayıt
▬ Paslanmaz çelik yuva tasarımı, PVC yalıtımı
▬ LED halka ile durum geri bildirimi
▬ Modül üstündeki iki buton ile programlanabilir
▬ MASTER anahtarlık kullanılarak programlanabilir
▬ Röle kontak çıkışı
▬ Tümleşik sesli uyarı aygıtı
▬ Son kullanıcı kapağını sökmeden devre dışı bırakabilir.
▬ Kalıcı hafıza, 512 farklı anahtarlık kaydedilebilir.

Boyutlar
AXES-D

47 mm

72.4 mm

26 mm

Alt görünüm
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5,7 mm

RFID KART OKUYUCU
ASANSÖR KONTROL EKİPMANLARI

Hakkında
Genel kullanıma uygun radyo frekansıyla çalışan
kimlik saptama güvenlik modülü. Bir Sharelock RFID
kart okuyucu iki farklı amaçlı geçiş iznini aynı anda
kullanılabilecek iki ayrı röle ve iki ayrı çıkışa sahiptir. Kalıcı
hafızasına 100 RFID karta kadar datayı kaydedebilir. İnce
tasarımı sayesinde AVOX kat veya kabin kasetleri içine
yerleştirelebilir.
Sharelock kartının üzerindeki butonlar ile kolayca
programlanabilir. Son kullanıcılar kendi MASTER kartlarını
oluşturup yeni kartları modüle tanıtarak kopyalayabilirler.

Özellikler
▬ 2 bağımsız kuru kontak röle çıkışı
▬ 100 karta kadar destekleyen hafıza(kartlar dahil

değildir)
▬ ISO/IEC 14443 A ve ISO/IEC 14443 B
▬ Geçici olmayan kalıcı hafıza
▬ Modül durumu hakkında LED ışıklı geri bildirim
▬ Modül üstündeki üç buton ile programlanabilir
▬ Son kullanıcı MASTER kart kullanarak programlayabilir
▬ Yerleşik elektrik zili (Buzzer)

L.RTNS.30W0

▬ 9.9mm ince tasarım, AVOX ile tam uyumlu
▬ SD kart ile aygıt yazılımı ve kart veritabanı

L.AVNS.30W0

güncelleyebilme
▬ 1 adet CAN bus arabirimi(Sharelock)

LED AÇIKLAMALARI
Geçiş engellendi
Geçiş onaylandı
Aktif röle çıkışı
Kayıt modu etkinleştirildi

E.WATSON

Boyutlar

96 mm

*tasvir görüntüdür, nihai ürün farklı olabilir.

64 mm

9.9 mm
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EMS, EMD, BLT

ACİL DURUM AYDINLATMASI

ACİL DURUM EKİPMANLARI

Hakkında
24 / 12 V voltaj çalışma aralığı. Asansör acil durum kontrol
ünitesi tarafından veya bağımsız bir set tarafından
çalıştırılır. Normal çalışma modunda 24 V asansör
şebekesinden elektrik çeker, elektrik kesintisi durumunda
12 V aküden(harici olarak satılır) elektrik çeker.

Boyutlar

E.RDJS.EMS

AVNS.EMS
tek yuvarlak
acil durum ışığı

RDJS.EMS

QDTB.EMS

41.9 mm

40 mm

tek yuvarlak
acil durum ışığı

tek kare
acil durum ışığı

40 mm

40 mm

40 mm

E.AVNS.EMS

E.QDTB.EMS

AVNS.EMD
ikili yuvarlak acil durum ışığı

40 mm

100 mm

E.AVNS.EMD

AVNS.BLT
dikdörtgen acil durum ışığı

64 mm

96 mm

E.AVNS.BLT
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SPD, SPA, INC, INH

ACİL DURUM EKİPMANI

ACİL DURUM EKİPMANLARI

AVNS.SPA (EN81-28)
Otomatik çağrı üniteleri için Mikrofon ve hoparlör(EN
81-20). Paralel ve seri tip bağlantılı kat kasetleri ile
kullanılabilir. 8 Ω Hoparlör.

AVNS.SPD
EN81-28 standartları için arkadan aydınlatmalı otomatik
çağrı ikonları. Paralel ve seri tip bağlantılı kat kasetleri ile
kullanılabilir. 5 - 12 V voltaj çalışma aralığı.

E.AVNS.SPA

Boyutlar
AVNS.SPD

aydınlatmalı ikonlar

40 mm

100 mm

AVNS.SPA

E.AVNS.SPD

AVNS.INC

mikrofon + hoparlör

çift yönlü haberleşme
modülü

40 mm

100 mm

AVNW.INH

AVNS.INC için ahize

193,5 mm

E.AVNW.INH

37 mm

*illustrative images, final product may differ.

E.AVNS.INC

60 mm
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MARKALAMA & LOGO UYGULAMA
S.AV.BLF

Mürekkep püskürtmeli
renkli baskı

S.AV.BLH

yüksek kontrastlı baskı

S.AV.LM.L

Kat kasetleri için
LASER markalama

S.AV.LM.C
Kat kasetlerinin yüzeyine LASER
markalama. Standart paslanmaz satine
çelik üzerine siyah veya siyah ayna gibi
koyu metal yüzeylerin üzerine beyaz renkte
uygulanabilir. Kat kasetlerinin üzerine veya
ayrı bir plaka üzerine yapılabilir.

S.AV.UM.C
Metal yüzey plakası üzerine UV
kürlenmiş renkli baskı. Yazılar,
görseller ve ikonlar 200 dpi
çözünürlükte basılabilir.
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DEKORATİF TASARIM
Şampanya satine

S.AV.DKC

Kabin kasetleri için
farklı yüzey seçenekeleri
Bronz satine

Altın satine

Siyah paslanmaz

Paslanmaz satine
(Standart)

Ş am

p any

a ay n

a

B r on

z ay n

a

P a sl

anm

az ay

na
A lt ın

ay na
Siya

h ay n

a

S.AV.DKL

Kat kasetleri için
farklı yüzey seçenekeleri

Kapak çeşitleri
Paslanmaz ayna
Altın ayna
Siyah ayna
*DKL-DKC yüzey seçenekleri herhangi bir model için uygulanabilir
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08:15

6

FLOOR 6

Do not smoke in the elevator!

LOGO

LOGO

Seri No

Seri No

2020 - 07688

2020 - 07688
8

8

0000 630

Yarım boy
kabin kasetleri

0000 630

Tam boy
kabin kasetleri

Kat ve konum
göstergeleri

Buton

Yatay
kabin kasetleri

Sıva üstü
kat kasetleri

İki yönlü haberleşme Asansör kontrol
sistemleri
ekipmanları

Sıva altı
kat kasetleri

Acil durum
ekipmanları
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