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Panelli seksiyonel kapı 
Crawford OH1042F

Pencereler veya sandviç panel
Crawford OH1042F kapısının modüler tasarımı, her 
duruma uygun özel bir konfigürasyon sağlanmasının 
özgürlüğünü sunar. 

Personel geçiş kapısı opsiyonu
900 mm genişliğindeki personel geçiş kapısı 
günümüzün pazar taleplerini karşılamaktadır. 
Alçak eşikli personel geçiş kapısı yalnızca 30 mm 
yüksekliğindeki sağlam ve geniş alüminyum profilden 
tasarlanmıştır. Bu profil rahat geçiş sağlar ve tırtıklı 
yapısı ile kayma riskini en aza indirir. 

Standart renkler
Crawford OH1042F panelli seksiyonel kapının iç 
ve dış standart rengi, eloksallı alüminyumdur. 
Bunun yanında dış yüzeyler için 9 kaplama renk 
opsiyonu mevcuttur.

Yeni nesil panelli seksiyonel kapı 
ASSA ABLOY Entrance Systems tarafından pazara yeni 
sunulan Crawford OH1042F kapısı, size modernliği, 
dayanıklılığı ve esnekliği bir arada sunarken işinizin 
her türlü görev ve iklim koşullarında devamlılığını 
garantilemek için tasarlandı. Birçok yeniliğin yer aldığı 
ve çok iyi yalıtıma sahip bu sağlam, etkileyici panelli 
seksiyonel kapı, mümkün olan en düşük işletme maliyeti 
ile size birçok özelliği bir arada sunmaktadır. Bu yüksek 
kaliteli kapı, ambarlar, lojistik merkezleri ve her türlü ticari 
tesis için mükemmel bir seçenektir.

Crawford OH1042F panelli seksiyonel kapının her parçası, 
en yüksek standartlarda üretilmiştir. Rüzgara karşı dirençli 
güçlendirilmiş paneller, daha iyi yük dağılımı sağlayan 
bağlantılar ve maksimum sızdırmazlık için kırılmaz 
köşeli butil contaları sayesinde kapı hem daha güzel bir 
görünüme sahiptir, hem de daha uzun ömürlüdür.

Dokuz standart dış panel renginden birini seçebilir ya da 
hem iç hem de dış panel yüzeyleri için fabrikanızın rengini 
tercih edebilirsiniz. Farklı boyutlar, paneller, pencere 
yapılandırmaları, kilitler, tutamaçlar ve personel geçiş 
kapıları seçenekleriyle sunulan Crawford OH1042F panelli 
seksiyonel kapıları, her türlü endüstriyel ihtiyaçlarınıza 
tam uyum sağlar.

Teknik Veriler
Maksimum standart ölçüler (G x Y) 1 7250 x 6050 mm

Çerçeve kalınlığı 44 mm

Dolgu kalınlığı 27 mm

Alt panel kalınlığı 42 mm

Pencereler çeşitli opsiyonlar 
mevcuttur

Personel geçiş kapısı opsiyonel

Geçiş ve Otomasyon opsiyonel

Rüzgar yükü, EN 124242

Sınıf 3
Sınıf 2

G < 4250 x 4500
G > 4250 x 4500

Isı geçirgenliği, EN 124283 3,3 W/m2K

Su geçirgenliği, EN 124254 sınıf 3

Hava geçirgenliği, EN 124264 sınıf 2

1) İstek üzerine farklı boyutlarda olabilir 2) Personel geçiş kapılı 
veya personel geçiş kapısız. İstek üzerine daha yüksek rüzgar 
dayanımı sağlanabilir. 3) Kapı boyutu 4000 x 4000 mm, personel 
geçiş kapısız, çift pencereli 4) Personel geçiş kapılı veya personel 
geçiş kapısız



ASSA ABLOY, Besam, Crawford, Megadoor ve Albany, sözcük ve logo olarak, ASSA ABLOY Geçiş Sistemleri'nin ya da 
ASSA ABLOY Grup'un içindeki şirketlerine ait tescilli markalardır.
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Boyutsal
özellikleri

Sandviç alt panel
(Crawford OH1042P panelli seksiyonel kapı). 
Komple çerçeveli kapı seçeneği

Paslanmaya karşı dayanıklı 
alüminyum çerçeve

Giyotin 
yataklama

Yüksek 
yataklama

Standart 
yataklama

Düşük 
yataklama

Alçak eşikli personel geçiş kapısı
900 mm genişliğinde alçak eşikli personel 
geçiş kapısıyalnızca 30 mm'lik sağlam ve geniş 
alüminyum alt profil ile tasarlanmıştır. Profil 
rahat geçiş sağlar ve tırtıklı yapısı ile kayma 
riskini en aza indirir.

180 mm eşikli normal personel geçiş kapısı
Geçiş kapısı, Crawford OH1042P alt bölüm ve 
alt contalı olarak imal edilmiştir. Güçlendirme 
desteği kapının sağlam ve rüzgar yüküne karşı 
dayanıklı  olmasını sağlar.

Pencereler
Tek ya da çift kat akrilikten 
(buzlu veya renkli) ya da sertleştirilmiş 
camdan oluşan birçok farklı pencere 
türü bulunmaktadır.

Alt bölümde panel dolgusu 
içeren çerçeveli kapı

Komple pencereden 
oluşan çerçeveli kapı.

Standart dış 
panel renkleri

Panel 
opsiyonları

Geçiş ve 
otomasyon 
opsiyonları

FotosellerManyetik alanlar
Uzaktan kumanda

Çekme ipi

Düğme

Radar

Tüm manuel Crawford 
kapıları elektrik motor 
ve otomasyon 
ile donatılabilir.

Destekli manuel çalıştırma
Kapı ağırlığına bağlı olarak 
iki farklı zincirli cereskal 
türü bulunmaktadır.

Silindir kilit
Her iki tarafta ya da yalnızca içeride olmak üzere 
kol ve göbekle birlikte komple kilit.

İç Dış

Kırmızı
RAL 3002

Mavi
RAL 5010

Sarı
RAL 1021

Beyaz
RAL 9010

Diğer
renkler

Gri beyaz
RAL 9002

Alüminyum gri
RAL 9007

Antrasit grisi
RAL 7016

Açık gri
RAL 9006

Yeşil
RAL 6005

İstek 
üzerine


