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The SESAMO Company emerged in Casale Monferrato, Italy, in 1965 with the intention of producing automatisms for doors, windows and shutters. As early as the seventies SESAMO discovered its 
vocation for the production of  automatisms for sliding doors: a quality that gives Sesamo a precise organizational, technological and product reality over the following thirty years. An innovative 
drive and creativity rapidly projected beyond its own natural borders of Piedmont and Lombardy, bestowing the company with an international citizenship. At the beginning of the eighties SESAMO 
transferred its business activities into the present factory situated in Terruggia Monferrato, at the centre of the well known industrial triangle determined by Genoa, Milan and Turin. This new 
industrial position translates into a vast distribution network present all over Italy, Europe and the rest of the world. In 1996 SESAMO obtained the certification of the company quality assurance 
system according to the ISO 9001 / UNI EN 29001 Standard: not a final goal but a starting point for the design, production and testing of all our products. In 2002 SESAMO, was among the 
first companies in Italy, obtained compliance with the new UNI EN ISO 9001:2000 quality standards in acknowledgment of the company’s interest in providing high quality products and services.

Our present production is divided into automatisms for sliding doors, swinging doors, telescopic doors, curved doors, doors with corner openings, revolving doors and doors in aluminium profiles 
for the complete range of automatic entrance systems. A vast range of accessories for the command and control of automatic entrances completes the SESAMO’s products. The SESAMO automations, 
with their highly technological and innovative content, offer the right quality and price balance together with a great simplicity of use and a guarantee of longevitey. They are used for all types 
of automatic entrances including supermarkets, pharmacies, hospitals, banks, hotels, airports, railway stations and many more.

Our complete knowledge of the sector, matured over 
more than 40 years of experience, enables SESAMO 
to be partner and consultant for all its customers, 
guaranteeing the direct Company-Customer contact in 
all the phases, from conception to completion.

40 yıldan fazla bir süredir elde ettiği deneyimle 
gelen, sektördeki derin bilgileri sayesinde SESAMO 
tüm müşterileri için bir partner ve danışman olarak, 
tasarımdan tamamlamaya kadar tüm aşamalarda 
doğrudan Şirketi -Müşteri irtibatını garanti eder.

THE COMPANY/ŞİRKET
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SESAMO şirketi Casale Monferrato, İtalya’ da, 1965 yılında, kapı, pencere ve panjur sistemleri için otomasyon üretmek amacıyla kurulmuştur. SESAMO’ nun sürgülü kapılar için kendi işi olan 
otomasyon üretimini keşfi yetmişlere dayanmaktadır :Sonraki otuz yıl boyunca Sesamo’ ya net bir organizasyonel, teknolojik ve gerçekçi ürünler kazandıran bir kalite. Kendi doğal sınırları olan 
Piedmont ve Lombardy sınırlarının dışına çıkarak bu yenilikçi ilerleme ve yaratıcılık giderek büyüdü ve şirkete uluslar arası bir kimlik kazandırdı. Seksenlerin başında SESAMO kendi iş faaliyetlerini, 
Genoa, Milan ve Turin şehirlerinin belirlediği üçgende yer alan iyi bilinen bir sanayi bölgesinin merkezine, Terruggia Monferrato’ da bulunan şimdiki fabrikasına taşıdı. Bu yeni endüstriyel pozisyon 
tüm İtalya, Avrupa ve dünyada geniş bir dağıtım ağına dönüştü. 1996 yılında SESAMO şirketi, ISO 9001 / UNI EN 29001 Standardına göre şirketin kalite güvence sistemi sertifikasını aldı: bu nihai 
bir amaç değildi ancak tüm ürünlerimizin tasarım, üretim ve testi için bir başlangıçtı. 2002 yılında SESAMO, yüksek kaliteli ürün ve hizmetler sunduğunun bir kanıtı olarak UNI EN ISO 9001 : 2000 
kalite standardına uygunluk belgesi alan, İtalya’ nın önde gelen şirketlerinden biri oldu.

Mevcut üretimimiz tam otomatik giriş sistemleri ürünleri için, yanar kapılar, döner kapılar, teleskopik kapılar, dairesel kapılar, köşe dönüş kapılar, 90° açılır kapılar için otomasyon olarak 
bölümlere ayrılmıştır. Otomatik giriş sistemleri için kullanılan çeşitli komut ve kontrol aksesuarları SESAMO ürünlerini tamamlamaktadır. Yüksek teknolojik ve yenilikçi içeriğe sahip SESAMO 
otomasyonları doğru kalite ve ücret dengesini, kolay kullanım ve dayanıklılık garantisi ile birlikte sunmaktadır. Bu ürünler, süpermarket, eczane, hastane, banka, otel, havalimanı, istasyon ve pek 
çok diğer otomatik giriş için kullanılmaktadır.

Since 1965 our mission has been:

·         To design and produce innovative automatisms that offer:

 - High technological levels
 - Elevated quality standards
 - The right quality/price balance
 - Simplicity of use
 - The guarantee of long duration. 

·         To use the profound knowledge of the sector, matured over more than   
 40 years of experience, to be a partner and consultant to all our customers   
identifying every need and providing a complete service and assistance    
during the Post-sales phase by guaranteeing a direct Company-Customer   
contact.
·         To provide a vast range of product choices enabling us to satisfy any type   
of automatic architectural solution.

1965 yılından beri misyonumuz şöyledir :

• Aşağıdaki özelliklerde yenilikçi otomasyonlar tasarlamak ve üretmek :

 - Yüksek teknoloji seviyeleri 
 - Yüksek kalite standartları
 - Doğru kalite / ücret dengesi
 - Kullanım kolaylığı
 - Uzun süre dayanıklılık garantisi

• 40 yıldan fazla bir süredir elde ettiğimiz deneyimle gelen, sektördeki derin bilgileri 
kullanarak tüm müşterilerimiz için her  ihtiyaçlarını belirleyerek bir ortak ve 
danışman olmak  ve doğrudan Şirket - Müşteri temasını garanti ederek komple bir 
hizmet ve destek sağlamak.

• Her türlü otomatik mimari çözümü sunmamıza olanak sağlayan geniş ürün 
yelpazesi sağlamak.

YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW A HISTORY OF QUALITY.    
           DÜN, BUGÜN VE YARIN BİR KALİTE HİKAYESİ.
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CERTIFICATION/SERTİFİKASYON

In 1996 SESAMO company obtained the certification of the company quality assurance system 
according to the ISO 9001 / UNI EN 29001 Standard: not a final goal but a starting point for the 
design, production and testing of all our products.

In 2002 SESAMO, among the first companies in Italy, obtained compliance with the new UNI 
EN ISO 9001:2000 quality standards in acknowledgment of the company’s strong interest in 
providing high quality products and services.

Regulatory References

 - The requirements of the UNI EN ISO 9001:2000 Standard;
 - “Quality management systems: Requirements”;

 - the basic concepts and the terminology expressed in the 
 -   UNI EN ISO 9000:2000 Standard 

 - “Quality management systems: Fundamentals and vocabulary”; 
 - the orientations expressed in the UNI EN ISO 9004:2000 Standard

 - “Quality management systems: Guidelines for performance improvements”.
 - 73/23/EC Directive - Low voltage directive;
 - 89/336/EC Directive - Electromagnetic compatibility;
 - 98/37/EC Directive - Machines directive.
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1996 yılında SESAMO şirketi, ISO 9001 / UNI EN 29001 Standardına göre şirketin kalite güvence 
sistemi sertifikasını aldı: bu nihai bir amaç değildi ancak tüm ürünlerimizin tasarım, üretim ve 
testi .

2002 yılında SESAMO, yüksek kaliteli ürün ve hizmetler sunduğunun bir kanıtı olarak UNI EN 
ISO 9001 : 2000 kalite standardına uygunluk belgesi alan, İtalya’ nın önde gelen şirketlerinden 
biri oldu.

Yasal referanslar

 - UNI EN ISO 9001:2000 Standardı gereksinimleri;
 - -“Kalite yönetim sistemleri : Gereksinimler”;UNI EN ISO 9000:2000 Standardında 

açıklanan temel kavramlar ve terminoloji
 - -“Kalite yönetim sistemleri : Temelleri ve terimleri”; UNI EN ISO 9004:2000 

Standardında açıklanan diğer yönelimler
 - -“Kalite yönetim sistemleri : Performans gelişimi için kılavuzlar”.

 - 73/23/EC Direktifi - Düşük voltaj direktifi;
 - 89/336/EC Direktifi - Elektromanyetik Uyumluluk;
 - 98/37/EC Direktifi - Makineler direktifi.

General Requirements

SESAMO’s objective is the fine-tuning of the organization commited  
towards the satisfaction of the customer. For this purpose it has set up its own quality system so as 
to define the processes and the interactions, criteria and methods necessary in order to ensure its 
effectiveness through the monitoring of all our services. 

The individual processes within the Quality Management System are divided into:
 - Design 
 - Post-sales Production Assistance

Within the descriptive documentation of the quality system there have been defined:
 - the sequence and the interactions of the processes
 - the criteria and the methods to ensure the operation and control of the processes
 - the availability of resources and information
 - the execution of the monitoring and relative analyses
 - the implementation of improvements.

Quality Policy

The primary objective of the SESAMO Company is to be recognized as an excellent provider that is 
reliable over time with regard to the design and production of automatisms for doors. At the same 
time it intends to consolidate and improve its position on the market in order to enable a constant 
growth of the company as well as the profitability of the same.

This objective can be achieved only by means of:
 - a constant control of the productive process
 - the continual improvement of the same and of the company structure
 - the definition and the monitoring of quality objectives 
 - the structuring of its own company quality system in conformity with the standard UNI EN ISO 

9001 ed. 2000
 - the involvement of all the personnel concerned in the process having an effect on the quality 

system
 - the monitoring of customer satisfaction
 - the respect of the mandatory requirements, above all with reference to safety in the workplace
 - the periodic re-examination of the validity of the current quality policy.

Genel Gereksinimler

SESAMO’ nun hedefi, müşteri memnuniyetine odaklı olarak kurulan 
organizasyonun iyi düzenlenmesidir. Bu amaçla kendi kalite sistemini kurarak, tüm servislerin 
izlenmesi yoluyla etkinliğini sağlamak için tüm süereçleri, etkinlik ve kriterlerini ve yöntemlerini 
tanımlamıştır.

Kalite yönetim sistemindeki bireysel süreçler şunlardan oluşur :
 - tasarım
 - satış sonrası üretim desteği

Kalite sisteminin açıklayıcı dokümantasyonu kapsamında şunlar tanımlanmıştır :
 - süreçlerin etkileşimleri ve sırası 
 - operasyon ve süreç kontrolü sağlayan kriter ve yöntemler 
 - kaynak ve bilgi kullanılabilirliği
 - ilgili analizlerin izleme ve uygulanması 
 - gelişmelerin uygulanması

Kalite politikası

SESAMO şirketinin temel amacı, kapı otomasyonlarının tasarım 
ve üretimi ile ilgili olarak tüm zamanlar boyunca güvenilir, mükemmel 
bir tedarikçi olmaktır. Aynı zamanda şirketin sürekli büyümesini ve 
karlılığını sağlamak için pazardaki pozisyonunu pekiştirmek ve 
geliştirmektir

Bu hedefe şu yollarla ulaşılabilir :
 - üretim süreçlerinin sürekli kontrolü 
 - üretim süreçlerinin ve şirket yapısının sürekli geliştirilmesi 
 - kalite hedeflerinin tanımlanması ve izlenmesi
 - şirket kalite sisteminin UNI EN ISO 9001 ed. 2000 standardına uygun olarak 

yapılandırılması
 - kalite sistemin üzerinde etkisi olan tüm personelin ilgili süreçte yer alması
 - müşteri memnuniyetinin takibi
 - iş yerinde güvenlik başta olmak üzere yasal gereksinimlere uyulması
 - mevcut kalite politikasının geçerliliğinin periyodik olarak izlenmesi

certification                      sertifikasyon06
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SWINGING DOORS
KANATLI KAPILAR

Capacity up to 200 kg per wing
Her model için 200 kg a kadar taşıma kapasitesi

Capacity up to 200 kg per wing
Her model için 200 kg a kadar taşıma kapasitesi

ONE/TWO WINGS
BİR/İKİ KANATLI

TWO WINGS
ÇİFT KANATLI

SHUTTERS
KEPENKLER

ONE WINGS
TEK KANATLI

Capacity up to 80 kg per wing
Her model için 80 kg a kadar taşıma kapasitesi SWINGO

PIUMA MILLENNIUM

PIUMA MILLENNIUM 
DOPPIO

DOMUS SWINGCapacity up to 70 kg per wing
Her model için 70 kg a kadar taşıma kapasitesi

p.42

p.38

p.40

p.46

STRAIGHT
DÜZ

TELESCOPIC STRAIGHT
TELESKOPİK DÜZ

STRAIGHT WITH CORNER
KÖŞELİ DÜZ

CIRCULAR
DAİRESEL

Capacity up to 80 kg per wing in the two-wing version, or 120 kg with one wings
Çift kanatlı modelde her kanat için 80 kg ya da tek kanatlı modelde
120 kg ’ a kadar taşıma kapasitesi

Capacity up to 160 kg per wing in the two-wing version, or 300 kg with one wings
Çift kanatlı modellerde her kanat için 160 kg ya da tek kanatlılarda
300 kg ’ a kadar taşıma kapasitesi 

Capacity up to 120 kg per wing in the two-wing version, or 160 kg with one wings
Çift kanatlı modellerde her kanat için 120 kg ya da tek kanatlı modelde
160 kg ’ a kadar taşıma kapasitesi

PRATIKA MILLENNIUM

LIGHT MILLENNIUM

PRATIKA MILLENNIUM PLUS

TELESCOPICA MILLENNIUM

DIORISMA MILLENNIUM

CIRCO MILLENNIUM

Capacity up to 80 kg per wing in the four-wing version, or 120 kg with two-wings
Dört kanatlı modelelrde her kanat için 80 kg ya da çift modellerde
120 kg ’ a kadar taşıma kapasitesi

Capacity up to 120 kg per wing
Her model için 120 kg a kadar taşıma kapasitesi

Capacity up to 80 kg per wing in the two-wing version, or 120 kg with one wings
Çift kanatlı modellerde her kanat için 80 kg ya da tek kanatlılarda 
20 kg ’ a kadar taşıma kapasitesi

p.12

p.16

p.20

p.22

p.26

p.30

SLIDING DOORS
KAYAR KAPILAR

AUTOMATIC ENTRANCE ACCESSORIES
OTOMATİK GİRİŞ AKSESUARLARI

ANTIPANIC BREAKAWAY SYSTEM ARIETE
ANTİPANİK ÇIKIŞ SİSTEMİ ARIETE

OPENING AND SAFETY DEVICES
AÇMA VE GÜVENLİK CİHAZLARI

DOOR ACCESSORIES
KAPI AKSESUARLARI 

AUTOMATISM ACCESSORIES
OTOMASYON AKSESUARLARI

p.54

p.48

p.56

p.58

HERMETİC/SEMİ-HERMETİC
HERMETİK/YARI HERMETİK

ERMETIKACapacity up to 250 kg per wing
Her model için 250 kg a kadar taşıma kapasitesi p.34



AUTOMATISMS FOR STRAIGHT SLIDING DOORS
   DÜZ KAYAR KAPILAR İÇİN OTOMASYON
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LIGHT MILLENNIUM

SESAMO presents the new automatism LIGHT MILLENNIUM for sliding doors. LIGHT 
because lightweight for SESAMO means, as always, automations for sliding doors at a 
competitive price. MILLENNIUM because the new automatism uses the most advanced 
electronic and mechanical technologies of the new millennium. High quality materials 
and innovative technological solutions are combined with the simplicity of installation, 
use and maintenance, the security of an automatism made to last over time. The 
essential and slender design is able to satisfy the most demanding architectural 
solutions. The sophisticated electronics provide the installer with the tools necessary 
to obtain additional possibilities for personalization or diagnosis during maintenance. 
The interface with a computer for the remote control of the automation projects this 
automatism into the future.

SESAMO, kayar kapılar için yeni bir otomasyon olan LIGHT MILLENNIUM’ u sunmaktadır.
LIGHT terimi hafif olmasından gelmektedir ve SESAMO için, her zaman olduğu gibi, 
kayar kapılar için rekabetçi bir fiyata otomasyon sunmak demektir. MILLENNIUM terimi 
ise bu yeni otomasyonun, milenyumun en gelişmiş elektronik ve mekanik teknolojilerin 
kullanmasından gelmektedir. Yüksek kalitede materyaller ve yenilikçi teknoloji 
çözümleri, kurulum ve bakım kolaylığı ile kombine edilmiş ve otomasyon güvenliğinin 
yıllar boyu sürmesi sağlanmıştır. Temel ve ince tasarım her zaman en talepkar mimari 
çözümlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeydedir. Modern elektronik sistemi, bakım 
sırasında kişiselleştirme ya da tanıma için tüm ek olanakları olasılıkları sunmak üzere 
kurulumcu için gerekli araçları sağlar. Otomasyon projelerinin uzaktan kontrolü için 
bir bilgisayar arayüzü de bulunan bu otomasyon gelecekte de varlığını sürdürecektir.

ELECTRONIC KONTROL UNIT
ELEKTRONİK KONTROL ÜNİTESİ

POWER BATTERY SYSTEM
BATARYA

HALL ENCODER
ENKODER

TOROIDAL TRANSFORMER
TRAFOLAR

GEAR MOTOR
  MOTOR

TRANSMISSION BELT
TRANSMİSYON KAYIŞI

WING BLOCKING DEVICE
ELEKTRO MEKANİK KİLİT

CARRIAGES
TAŞIYI MAKARA
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-RATED SUPPLY VOLTAGE - BESLEME VOLTAJI >   230 V
-RATED FREQUENCY- FREKANS >     50 Hz
-RATED POWER - GÜÇ >     150 W
-OPENING SPEED 1 WING AUTOMATISM - 1 KANATLI OTOMASYONLAR İÇİN AÇILMA HIZI  >     70 cm/sec
-OPENING SPEED 2 WINGS AUTOMATISM - 2 KANATLI OTOMASYONLAR İÇİN AÇILMA HIZI >     140 cm/sec
-MAXIMUM ALLOWABLE PAYLOAD 1 WING AUTOMATISM - 1 KANATLI OTOMASYONLAR İÇİN MAKSİMUM TAŞIMA YÜKÜ      >     120 Kg
-MAXIMUM ALLOWABLE PAYLOAD 2 WINGS AUTOMATISM  - 2 KANATLI OTOMASYONLAR İÇİN MAKSİMUM TAŞIMA YÜKÜ   >     80+80 Kg
-WEIGHT OF CROSS-PIECE PER LINEAR METER - 1 METRE İÇİN PARÇA AĞIRLIĞI >     8.5 Kg/m
-AUTOMATISM DIMENSIONS - OTOMASYON BOYUTLARI >     115hx180 mm
 -CONTINUOUS SERVICE - SÜREKLİ SERVİS

Technical features - Teknik Özellikler

 

LIGHT MILLENNIUM. AUTOMATISM FOR SLIDING DOORS.
LIGHT MILLENNIUM. KAYAR KAPI OTOMASYONU

LIGHT MILLENNIUM - AUTOMATIONS/OTOMASYONLARI

Control unit for 1-wing Light Millennium  E 
automatisms. Complete with electronic microprocessor, 
transformer, gear motor, encoder, 1 pair of carriages, 
automatism end sides, wiring, transmission belt, 
sliding guide profile.

1 kanatlı Light Millenium E otomasyonları için kontrol 
birimi. Seti oluşturan parçalar elektronik kontrol 
ünitesi, trafo, motor, encoder, 1 çift taşıyıcı makara, 
kanat stoperleri, bağlantı kabloları, dişli kayış, plastik 
ray.

PF01.80

PF01.81
Control unit for 2-wing Light Millennium  E 
automatisms. Complete with electronic microprocessor, 
transformer, gear motor, encoder, 2 pairs of carriages, 
automatism end sides, wiring, transmission belt, 
sliding guide profile.

2 kanatlı Light Millenium E otomasyonları için kontrol 
birimi. Seti oluşturan parçalar elektronik kontrol 
ünitesi, trafo, motor, encoder, 2 çift taşıyıcı makara, 
kanat stoperleri, bağlantı kabloları, dişli kayış, plastik 
ray.

FUNCTION SELECTOR BASIC OR 
ADVANCED 

KONUM ANAHTARI BASİT VEYA 
GELİŞMİŞ

KEY SELECTOR
KİLİT SELEKTÖRÜ

MOTION SENSOR
RADAR

SAFETY DOUBLE PHOTOCELL 
ÇİFT GÜVENLİK

20cm 100cm

LIGHT MILLENNIUM
AUTOMATISM 

LIGHT MILLENNIUM
OTOMASYONU

LIGHT MILLENNIUM - automatism for straight sliding doors                      LIGHT MILLENNIUM - düz kayar kapılar için otomasyon LIGHT MILLENNIUM - automatism for straight sliding doors                      LIGHT MILLENNIUM - düz kayar kapılar için otomasyon
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PRATIKA MILLENNIUM

PRATIKA MILLENNIUM is the SESAMO automatism for sliding doors of heavy duty: 
aluminium, steel, glass, wood or plastic. Designed to give the maximum reliability 
of operation under continuous service, it is suitable for use in public offices, 
commercial centres, banks, hospitals, hotels, airports and railway stations, boating. 
The digital technology  managed by a microprocessor combined with the tested  
mechanical components allow for a constant control of the door in the installation 
phase and during its operation. The use of a sophisticated system translates into a great 
simplicity of installation now reduced to just the fastening of the crossbeam and the 
wings. All the adjustments are made by means of the new digital multilogic selector.

The PRATIKA MILLENNIUM automatism activates the opening of doors with one or 
two wings.With PRATIKA MILLENNIUM it is possible to automate entrances of various 
dimensions starting, in the case of two wings, from 45 cm (per wing) and arriving 
at a maximum of 300 cm in the case of a single wing. Pratika Millenium can move 
heavy wings up to 160 kilos (300 kilos for Plus version). The various finishes (anodised 
natural, black or paintwork by choice with RAL code) make possible its integration with 
any type of coloured door. Pairing the PRATIKA MILLENNIUM automatism with the series 
of SESAMO PROFILES for the realization of fixed and sliding wings, one obtains as a 
final result an automatic pedestrian entrance realized in compliance with the European 
safety directives for automatic doors.

PRATIKA MILLENNIUM, yana kayar ağır yük kapıları için SESAMO tarafından tasarlanan 
otomasyondur, alüminyum, çelik, cam, ahşap ya da plastik kanat taşır. Sürekli servis 
kapsamında maksimum operasyon güvenliği sağlamak için tasarlanmıştır. Kamu 
binalarında, ticari merkezlerde, bankalarda, hastanelerde, otellerde, havalimanlarında 
ve demiryolu istasyonlarında, vapur iskelelerinde kullanım için uygundur. Bir mikro 
işlemci ile yönetilen dijital teknoloji test edilen mekanik bileşenler ile kombine edilerek 
kurulum fazında ve operasyon sırasında kapının sürekli kontrolü sağlanır. Modern 
sistemin kullanımı, mükemmel bir kolaylık sağlamakta olup, kurulumu sadece kiriş 
ve kanatların bağlanmasına indirgemiştir. Tüm ayarlamalar yeni bir dijital çok - 
fonksiyonlu selektör ile yapılmaktadır.

PRATIKA MILLENNIUM otomasyonu bir ya da iki kanatlı kapıların açılmasını aktive eder. 
PRATIKA MILLENNIUM ile çeşitli boyutlarda bulunan girişlerin otomasyonu mümkündür, 
bunlar çift kanatlı kapılarda 45 cm den başlar (her kanat için) ve tek kanatlı kapılarda 
maksimum 300 cm ye kadar ulaşır. Pratika Millenium, 160 kg ye kadar ağır kanatları 
da hareket ettirebilir (Plus versiyonda 300 kg). Çok çeşitli bitişler (anodize edilmiş 
doğal, siyah ya da RAL koduna göre seçilmiş boya işleri) renkli kapı tiplerine de 
entegrasyonunu olanaklı kılar. PRATIKA MILLENNIUM otomasyonu ile SESAMO PROFILES 
serisi eşleştirildiğinde, sabit ya da yana kayar kanatlar için, otomatik kapılarda Avrupa 
güvenlik direktiflerine uygun olarak yapılmış bir otomatik yaya girişi sonuç olarak elde 
edilmiş olur.

POWER BATTERY SYSTEM
BATARYA

TOROIDAL TRANSFORMER
   TRAFOLAR

GEAR MOTOR
   MOTOR

TRANSMISSION BELT
TRANSMİSYON KAYIŞI

WING BLOCKING DEVICE
ELEKTRO MEKANİK KİLİT

016 017

CARRIAGES
TAŞIYICI MAKARA

CONTROL ELECTRONIC BOARD
ELEKTRONİK KONTROL ÜNİTESİ

HALL ENCODER
ENKODER
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PRATIKA MILLENNIUM. AUTOMATISMS FOR SLIDING DOORS. 
PRATIKA MILLENNIUM. KAYAR KAPILAR İÇİN OTOMASYONLAR.

PRATIKA MILLENNIUM -automatism for straight sliding doors                      PRATIKA MILLENNIUM - düz kayar kapılar için otomasyon

PRATIKA MILLENNIUM -AUTOMATIONS/OTOMASYONLAR

Control unit for 1-wing Pratika Millennium E automatisms. 
Complete with electronic microprocessor, transformer, gear 
motor, encoder, 1 pair of carriages, automatism end sides, 
wiring, transmission belt.

1 kanatlı Pratika Millennium E otomasyonları için kontrol 
birimi. Seti oluşturan parçalar elektronik kontrol ünitesi, 
trafo, motor, encoder, 1 çift taşıyıcı makara, kanat stoperleri, 
bağlantı kabloları, dişli kayış, plastik ray.

PF14.80

PF14.81
Control unit for 2-wing Pratika Millennium E automatisms. 
Complete with electronic microprocessor, transformer, gear 
motor, encoder, 2 pairs of carriages, automatism end sides, 
wiring, transmission belt.

2 kanatlı Pratika Millennium E otomasyonları için kontrol 
birimi. Seti oluşturan parçalar elektronik kontrol ünitesi, 
trafo, motor, encoder, 2 çift taşıyıcı makara, kanat stoperleri, 
bağlantı kabloları, dişli kayış, plastik ray.

FUNCTION SELECTOR  
REDUCED OR DIGITAL

KONUM ANAHTARI BASİT 

VEYA GELİŞMİŞ

KEY SELECTOR
KİLİT SELEKTÖRÜ

MOTION SENSOR
RADAR

SAFETY DOUBLE PHOTOCELL 
ÇİFT GÜVENLİK

20cm 100cm

PRATIKA AUTOMATISM 
PRATIKA OTOMASYONU

PRATIKA MILLENNIUM - automatism for straight sliding doors                     PRATIKA MILLENNIUM -  düz kayar kapılar için otomasyon

Technical features - Teknik Özellikler

-RATED SUPPLY VOLTAGE - BESLEME VOLTAJI >   230 V
-RATED FREQUENCY- FREKANS >     50 Hz
-RATED POWER - GÜÇ >     180 W
-OPENING SPEED 1 WING AUTOMATISM - 1 KANATLI OTOMASYONLAR İÇİN AÇILMA HIZI  >     70 cm/sec
-OPENING SPEED 2 WINGS AUTOMATISM - 2 KANATLI OTOMASYONLAR İÇİN AÇILMA HIZI >     140 cm/sec
-MAXIMUM ALLOWABLE PAYLOAD 1 WING AUTOMATISM - 1 KANATLI OTOMASYONLAR İÇİN MAKSİMUM TAŞIMA YÜKÜ      >     160 Kg
-MAXIMUM ALLOWABLE PAYLOAD 2 WINGS AUTOMATISM  - 2 KANATLI OTOMASYONLAR İÇİN MAKSİMUM TAŞIMA YÜKÜ   >     120+120 Kg
-WEIGHT OF CROSS-PIECE PER LINEAR METER - HER LİNEER METRE İÇİN PARÇA AĞIRLIĞI >     9.3 Kg/m
-AUTOMATISM DIMENSIONS - OTOMASYON BOYUTLARI >     126hx192 mm
 -CONTINUOUS SERVICE - SÜREKLİ SERVİS
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PRATIKA MILLENNIUM PLUS. AUTOMATISMS FOR SLIDING DOORS. 
PRATIKA MILLENNIUM PLUS. KAYAR KAPILAR İÇİN OTOMASYON.

PRATIKA MILLENNIUM PLUS - automatism for straight sliding doors                      PRATIKA MILLENNIUM PLUS - düz kayar kapılar için otomasyon

Technical features - Teknik Özellikler
PRATIKA MILLENNIUM PLUS  - AUTOMATIONS/OTOMASYONLAR

PRATIKA MILLENNIUM PLUS -automatism for straight sliding doors                      PRATIKA MILLENNIUM PLUS - düz kayar kapılar için otomasyon

Control unit for 1-wing Pratika Millennium Plus E 
automatisms. Complete with electronic microprocessor, 
transformer, gear motor, encoder, 4 carriages, automatism 
end sides, wiring, transmission belt.

1 kanatlı Pratika Millennium Plus E otomasyonları için 
kontrol birimi. Seti oluşturan parçalar elektronik kontrol 
ünitesi, trafo, motor, encoder, 1 çift taşıyıcı makara, kanat 
stoperleri, bağlantı kabloları, dişli kayış, plastik ray.

PF14.82

PF14.83
Control unit for 2-wing Pratika Millennium Plus E 
automatisms. Complete with electronic microprocessor, 
transformer, gear motor, encoder, 8 carriages, automatism 
end sides, wiring, transmission belt.

2 kanatlı Pratika Millennium Plus E otomasyonları için 
kontrol birimi. Seti oluşturan parçalar elektronik kontrol 
ünitesi, trafo, motor, encoder, 2 çift taşıyıcı makara, kanat 
stoperleri, bağlantı kabloları, dişli kayış, plastik ray.

20cm 100cm

KEY SELECTOR
KİLİT SELEKTÖRÜ

MOTION SENSOR
RADAR

SAFETY DOUBLE PHOTOCELL 
ÇİFT GÜVENLİK

PRATIKA AUTOMATISM 
PRATIKA OTOMASYONU

-RATED SUPPLY VOLTAGE - BESLEME VOLTAJI >   230 V
-RATED FREQUENCY- FREKANS >     50 Hz
-RATED POWER - GÜÇ >     180 W
-OPENING SPEED 1 WING AUTOMATISM - 1 KANATLI OTOMASYONLAR İÇİN AÇILMA HIZI  >     40 cm/sec
-OPENING SPEED 2 WINGS AUTOMATISM - 2 KANATLI OTOMASYONLAR İÇİN AÇILMA HIZI >     80 cm/sec
-MAXIMUM ALLOWABLE PAYLOAD 1 WING AUTOMATISM - 1 KANATLI OTOMASYONLAR İÇİN MAKSİMUM TAŞIMA YÜKÜ      >     300 Kg
-MAXIMUM ALLOWABLE PAYLOAD 2 WINGS AUTOMATISM  - 2 KANATLI OTOMASYONLAR İÇİN MAKSİMUM TAŞIMA YÜKÜ   >     160+160 Kg
-WEIGHT OF CROSS-PIECE PER LINEAR METER - HER LİNEER METRE İÇİN PARÇA AĞIRLIĞI >     10.5 Kg/m
-AUTOMATISM DIMENSIONS - OTOMASYON BOYUTLARI >     126hx192 mm
 -CONTINUOUS SERVICE - SÜREKLİ SERVİS

FUNCTION SELECTOR  
REDUCED OR DIGITAL

KONUM ANAHTARI BASİT 

VEYA GELİŞMİŞ



SESAMO presents TELESCOPICA MILLENNIUM, the new automatism for telescopic sliding 
doors. The most technologically advanced solutions of the MILLENNIUM series are at the 
core of the new Sesamo Telescopica automatic system. TELESCOPICA MILLENNIUM is 
designed and manufactured to solve the problem of those installations where there is a 
restriction for the wings to slide and there is limited space or architectural limitations. 
High quality materials and innovative technological solutions are combined with the 
simplicity of installation, use and maintenance, the security of an automatism made to 
last over time. The sophisticated electronics provide the installer with the tools necessary 
to obtain additional possibilities for personalization or diagnosis during maintenance. 
The interface with a computer for the remote control of the automation projects this 
automatism into the future. The carefully thought and functional design, optimizes 
the features and the particularly reduced overall dimensions of the automatism. 
The wrap-around cover and the black header pieces – which are the only standard 
elements in view – allow to avoid possible colouring treatments of the support track 
making it easier to meet supply requirements to work sites. The stylishness of the 
particular telescopic movement makes the new automatism particularly suitable  
as a high-prestige solution for automatic entries.

SESAMO, teleskopik yana kayar kapılar için yeni otomasyon olan TELESCOPICA 
MILLENNIUM’ u sunar. MILLENNIUM serisinin teknolojik olarak en gelişmiş çözümleri, 
yeni Sesamo Telescopica otomatik sistemin özündedir. TELESCOPICA MILLENNIUM, 
kanatların kayması için sınırlı alan olan ve mimari sınırlılıklar olan kurulumların 
problemlerini çözmek için tasarlanmış ve üretilmiştir. Yüksek kalitede materyaller 
ve yenilikçi teknoloji çözümleri, kurulum ve bakım kolaylığı ile kombine edilmiş ve 
otomasyon güvenliğinin yıllar boyu sürmesi sağlanmıştır. Temel ve ince tasarım her 
zaman en talepkar mimari çözümlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeydedir. 
Modern elektronik sistemi, bakım sırasında kişiselleştirme ya da tanıma için  tüm ek 
olanakları olasılıkları sunmak üzere kurulumcu için gerekli araçları sağlar. Otomasyon 
projelerinin uzaktan kontrolü için bir bilgisayar arayüzü de bulunan bu otomasyon, 
gelecekte de varlığını sürdürecektir. Dikkatlice düşünülmüş ve fonksiyonel tasarımı, 
otomasyonun özelliklerini ve indirgenen genel boyutlarını optimize eder. Çevresini 
saran kılıf ve siyah başlık parçaları görünüşteki tek standart öğelerdir ve destek 
takibi için olası renklendirme işlemlerinden kaçınmayı sağlayarak iş sahalarının 
gereksinimlerini karşılamayı kolaylaştırır. Belirli teleskopik hareketlerin stili, yeni 
otomasyonun özellikle otomatik girişler için yüksek prestijli çözümler sunmaya uygun 
hale getirmektedir.

TELESCOPICA MILLENNIUM

CONTROL ELECTRONIC BOARD
 ELEKTRONİK KONTROL ÜNİTESİ

POWER BATTERY SYSTEM
BATARYA

HALL ENCODER
ENKODER

TOROIDAL TRANSFORMER 
TRAFO

TRANSMISSION BELT
DİŞLİ KAYIŞ

GEAR MOTOR
MOTOR

CARRIAGES 
TAŞIYICI MAKARA

WING BLOCKING DEVICE 
ELEKTRO MEKANİK KLİT
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20cm 100cm

TELESCOPICA MILLENNIUM - AUTOMATIONS/OTOMASYONLAR

PF05.80
Control unit for 2-wings Telescopica Millennium E 
automatisms. Complete with electronic microprocessor, 
transformer, gear motor, encoder, 2 pairs of carriages, 
automatism end sides, wiring, transmission belt, 1 second-
wing motion return unit, sliding guide profiles.

2 hareketli kanatlı Telescopica Millennium E otomasyonları 
için kontrol birimi. Seti oluşturan parçalar elektronik kontrol 
ünitesi, trafo, motor, enkoder, 2 çift taşıyıcı, kanat stoperleri, 
bağlantı kabloları, dişli kayış, 1 hareketli kanat dönüş 
hareketi ünitesi, plastik ray.

Control unit for 4-wings Telescopica Millennium E 
automatisms. Complete with electronic microprocessor, 
transformer, gear motor, encoder, 4 pairs of carriages, 
automatism end sides, wiring, transmission belt, 2 second-
wing motion return units, sliding guide profiles.

4 kanatlı Telescopica Millennium E otomasyonları için 
kontrol birimi.  Seti oluşturan parçalar elektronik kontrol 
ünitesi, trafo, motor, enkoder, 4 çift taşıyıcı, kanat stoperleri, 
bağlantı kabloları, dişli kayış, 2 hareketli kanat dönüş 
hareketi ünitesi, plastik ray.

PF05.81

TELESCOPICA MILLENNIUM. AUTOMATISM FOR TELESCOPIC SLIDING DOORS.
TELESCOPICA MILLENNIUM. TELESKOPİK KAYAR KAPILAR İÇİN OTOMASYON.

TELESCOPICA MILLENNIUM - automatism for telescopic sliding doors                     TELESCOPICA MILLENNIUM - teleskopik kayar kapılar için otomasyon TELESCOPICA MILLENNIUM - automatism for telescopic sliding doors                     TELESCOPICA MILLENNIUM - teleskopik kayar kapılar için otomasyon
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Technical features - Teknik Özellikler

KEY SELECTOR
KİLİT SELEKTÖRÜ

MOTION SENSOR
RADAR

SAFETY DOUBLE PHOTOCELL 
ÇİFT GÜVENLİK

TELESCOPICA AUTOMATISM 
TELESCOPİK OTOMASYONU

-RATED SUPPLY VOLTAGE - BESLEME VOLTAJI >   230 V
-RATED FREQUENCY- FREKANS >     50 Hz
-RATED POWER - GÜÇ >     180 W
-OPENING SPEED 1 WING AUTOMATISM - 2 KANATLI OTOMASYONLAR İÇİN AÇILMA HIZI  >     70 cm/sec
-OPENING SPEED 2 WINGS AUTOMATISM - 4 KANATLI OTOMASYONLAR İÇİN AÇILMA HIZI >     140 cm/sec
-MAXIMUM ALLOWABLE PAYLOAD 1 WING AUTOMATISM - 2 KANATLI OTOMASYONLAR İÇİN MAKSİMUM TAŞIMA YÜKÜ      >     2X120 Kg
-MAXIMUM ALLOWABLE PAYLOAD 2 WINGS AUTOMATISM  - 4 KANATLI OTOMASYONLAR İÇİN MAKSİMUM TAŞIMA YÜKÜ   >     4X80 Kg
-WEIGHT OF CROSS-PIECE PER LINEAR METER - HER LİNEER METRE İÇİN PARÇA AĞIRLIĞI >     14.5 Kg/m
-AUTOMATISM DIMENSIONS - OTOMASYON BOYUTLARI >     186hx224 mm
 -CONTINUOUS SERVICE - SÜREKLİ SERVİS

FUNCTION SELECTOR  
REDUCED OR DIGITAL

KONUM ANAHTARI BASİT 

VEYA GELİŞMİŞ
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DIORISMA MILLENNIUM - automatic corner sliding doors                     DIORISMA MILLENNIUM - otomatik köseli kayar kapılar027

KEY SELECTOR

EMNİYET SELEKTÖRÜ

SINGLE ALUMINIUM TRANSOM

TEKLİ ALÜMİNYUM TRANSOM ACTIVE INFRARED SENSORS FOR OPENING 
CONTROL AND OPENING AREA SURVEILLANCE

AÇILIŞ KONTORLÜ VE ALAN GÖZETİMİ İÇİN 
AKTİF İNFRARED SENSORLAR

DIORISMA AUTOMATISM 

DIORISMA OTOMASYONU

• Larger sizes will be evaluated case by case on the basis of weights, use, etc. / Daha büyük boyutlar, ağırlık, kullanım vs. 
durumuna göre değerlendirilir

(*): See the figure below for the definition of LUP and A./ LUP ve A tanımları için aşağıdaki açıklamalara bakınız.

PACKAGING: The crosspiece is shipped already assembled at an angle, with a flanged wooden board on the ends forming a 
diagonal for protection during transport.
AMBALAJ: Çapraz parça halihazırda açılı olarak, nakliye sırasında korunması için uçları bir diyagonal oluşturacak şekilde 
ahşap bir panel ile birlikte gönderilir.

DIORISMA MILLENNIUM is the SESAMO automatism used for the realisation of automatic 
entrances with corners. The only one of its kind, DIORISMA MILLENNIUM allows to automate 
doors with corners without making it necessary to install two different sliding automatisms 
to one wing. Inside it, in fact, there is a single control unit that uses a special transmission 
system to transmit the motion to both wings. In comparison with the solution using two 
different automatisms, DIORISMA MILLENNIUM allows a considerable economic savings 
and faster installation and maintenance. The final architectural result is, therefore, greater 
integration. Generally used in automatic doors of high prestige, DIORISMA MILLENNIUM is 
designed to provide maximum reliability of operation even with continuous service, as it 
can happen in airports, hospitals, shopping malls, railway stations, and public buildings. 
Combining the DIORISMA MILLENNIUM automatism with the series of SESAMO PROFILES for 
the realization of fixed and sliding wings results in an automatic pedestrian entrance realized 
according to the European directives on automatic door safety.

DIORISMA MILLENNIUM
DIORISMA MILLENNIUM, köşeli otomatik girişlerin gerçekleştirilmesi için  kullanılan SESAMO 
otomasyondur. Türünün tek örneği olan DIORISMA MILLENNIUM tek kanada farklı sürgü 
otomasyonları kurulmasını gerektirmeden kapıların otomatik olmasını sağlar. İçinde her iki 
kapı kanadının da hareketini iletmek için özel bir iletim sistemini kullanan tek kontrol birimi 
vardır. İki farklı otomasyon sistemi kullanan çözümlere kıyasla, DIORISMA MILLENNIUM 
ekonomik çözümün yanı sıra kurulum ve bakım kolaylığı sağlar. Bu nedenle elde edilen 
mimari daha iyi bir entegrasyondur. Genellikle yüksek prestij için otomatik kapılarda 
kullanılan DIORISMA MILLENNIUM sürekli hizmette bile maksimum güvenirlik sağlamak 
için tasarlanmıştır ve havalimanları, alışveriş merkezleri, demiryolu istasyonları ve kamu 
binalarında kullanılır. DIORISMA MILLENNIUM otomasyonu ile SESAMO PROFİL serisi 
kombinasyonu sabit ya da yana kayar otomatik kapılarda Avrupa güvenlik direktiflerine 
uygun olarak yapılmış bir otomatik yaya girişi sonuç olarak elde edilmiş olur.

Technical features - Teknik Özellikler

DIORISMA MILLENNIUM - automatic corner sliding doors                     DIORISMA MILLENNIUM - otomatik köseli kayar kapılar

Code
Kod

Automatism lenght (mm)
Otomasyon uzunluğu (mm)

LUP*
(mm)

A*
(mm)

PF06.01 2X1500 980 700 + 700

PF06.02 2X1700 1130 800 + 800

PF06.03 2X1900 1270 900 + 900

PF06.04 2X2100 1410 1000 + 1000

PF06.05 2X2300 1550 1100 + 1100

PF06.06 2X2500 1690 1200 + 1200

DIORISMA MILLENNIUM - AUTOMATIONS/OTOMASYONLAR

-RATED SUPPLY VOLTAGE - BESLEME VOLTAJI >   230 V
-RATED FREQUENCY- FREKANS >     50 Hz
-RATED POWER - GÜÇ >     180 W
-OPENING SPEED 1 WING AUTOMATISM - 2 KANATLI OTOMASYONLAR İÇİN AÇILMA HIZI  >     130 cm/sec
-MAXIMUM ALLOWABLE PAYLOAD 1 WING AUTOMATISM - 2 KANATLI OTOMASYONLAR İÇİN MAKSİMUM TAŞIMA YÜKÜ      >     2X120 Kg
-WEIGHT OF CROSS-PIECE PER LINEAR METER - HER LİNEER METRE İÇİN PARÇA AĞIRLIĞI >     15 Kg/m
-AUTOMATISM DIMENSIONS - OTOMASYON BOYUTLARI >     115hx180 mm
 -CONTINUOUS SERVICE - SÜREKLİ SERVİS

FUNCTION SELECTOR  
REDUCED OR DIGITAL

KONUM ANAHTARI BASİT 

VEYA GELİŞMİŞ
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AUTOMATISM FOR CIRCULAR SLIDING DOORS
                   DAİRESEL KAYAR KAPILAR İÇİN OTOMASYON



KEY SELECTOR
KİLİT SELEKTÖRÜ

CEILING
TAVAN

CIRCO MILLENNIUM is the SESAMO automatism used for the realization of circular-shaped automatic 
entrances. CIRCO MILLENNIUM is designed to give the maximum reliability of operation even under 
continuous service, as it can occur in airports, hospitals, commercial centres, railway stations, public 
buildings. Pairing the CIRCO MILLENNIUM automatism with the series of SESAMO  SMALL PROFILES 
for the realization of fixed and sliding wings, one obtains as a final result an automatic pedestrian 
entrance realized in compliance with the European safety directives for automatic doors. Development, 
testing and production of this automatism are performed, as for all the SESAMO products, according 
to the standards required by the international regulation ISO 9001.

CIRCO MILLENNIUM dairesel yay şekilli otomatik girişler için kullanılan SESAMO otomasyonudur. 
CIRCO MILLENNIUM,  yoğun kullanım altında maksimum güvenlik sağlamak üzere tasarlanmıştır ve 
hava yolları, ticari merkezler, demiryolu istasyonları, kamu binalarında kullanılabilir. Tüm SESAMO 
ürünlerinde olduğu gibi CIRCO MILLENNIUM otomasyonu, ile SESAMO profil serisini eşleştirmek, 
sabit ya da yana kayar otomatik kapılarda Avrupa güvenlik direktiflerine uygun olarak yapılmış bir 
otomatik yaya girişi sonucunu verir. Bu otomasyonun test ve üretimi uluslar arası standart ISO 9001 
gereklerine uygun olarak yapılır.

031

CIRCO MILLENNIUM -AUTOMATIONS/OTOMASYONLAR

1-wing automation. Max Length = 6500 mm
1 kanatlı otomasyon. Maksimum uzunluk = 6500 mm

PF08.01 PF08.02
2-wings automation. Max Length = 6500 mm
2 kanatlı otomasyon. Maksimum uzunluk = 6500 mm

Always indicate the radius of curvature in the order, in addition to 
the other data required for conventional crosspieces, related to the  
development measured on the inside and outside of the wing.Contact Sesamo 
for the technical specifications and costs regarding complete double doors 
(automation, wings, panes, ceiling).

Her zaman siparişte, kanadın iç ve dış gelişşim boyutları ile ilgili geleneksel 
parçaların yanı sıra eğrilik yarıçapını belirtin.Komple çift kapılarda teknik 
özellikler ve fiyat için Sesamo ile irtibata geçin (otomasyon, kanat, levha, 
tavan).

CIRCO MILLENNIUM

MOTION SENSORS
RADAR

CIRCO AUTOMATISM
YUVARLAK OTOMASYON

ACTIVE INFRARED SENSORS FOR TRAFFIC 
AREA SURVEILLANCE

TRAFİK ALANI GÖZETİMİ İÇİN AKTİF 
İNFRARED SENSORLAR

Technical features - Teknik Özellikler

030CIRCO MILLENNIUM - automatism for circular sliding doors                      CIRCO MILLENNIUM - dairesel kayar kapılar için otomasyon CIRCO MILLENNIUM - automatism for circular sliding doors                      CIRCO MILLENNIUM - dairesel kayar kapılar için otomasyon

-RATED SUPPLY VOLTAGE - BESLEME VOLTAJI >   230 V
-RATED FREQUENCY- FREKANS >     50 Hz
-RATED POWER - GÜÇ >     180 W
-OPENING SPEED 1 WING AUTOMATISM - 1 KANATLI OTOMASYONLAR İÇİN AÇILMA HIZI  >     65 cm/sec
-OPENING SPEED 2 WINGS AUTOMATISM - 2 KANATLI OTOMASYONLAR İÇİN AÇILMA HIZI >     130 cm/sec
-MAXIMUM ALLOWABLE PAYLOAD 1 WING AUTOMATISM - 1 KANATLI OTOMASYONLAR İÇİN MAKSİMUM TAŞIMA YÜKÜ      >     120 Kg
-MAXIMUM ALLOWABLE PAYLOAD 2 WINGS AUTOMATISM  - 2 KANATLI OTOMASYONLAR İÇİN MAKSİMUM TAŞIMA YÜKÜ   >     2X80 Kg
-WEIGHT OF CROSS-PIECE PER LINEAR METER - HER LİNEER METRE İÇİN PARÇA AĞIRLIĞI >     30 Kg/m
-MINIMUM RADIUS OF CURVATURE-MİNİMUM EĞRİLİK YARIÇAPI >     1000 mm
-AUTOMATISM DIMENSIONS - OTOMASYON BOYUTLARI >     250hx226 mm
 -CONTINUOUS SERVICE - SÜREKLİ SERVİS

FUNCTION SELECTOR  
REDUCED OR DIGITAL

KONUM ANAHTARI BASİT 

VEYA GELİŞMİŞ
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AUTOMATISM AND HERMETIC/SEMI-HERMETIC SLIDING DOORS
HERMETİK VE YARI HERMETİK KAYAR KAPILAR

The ERMETIKA sliding door by SESAMO is used for entrances in conditioned  environments where 
soundproofing and insulation are primary prerequites.

ERMETIKA has a wide range of application in operating theatre, in  preparation rooms, 
in quarantine rooms, in clean rooms and in  pharmaceuticals, food and microelectronics 
industries. ERMETIKA is also  indicated to avoid an uncontrolled airflow and cross contamination,  
nevertheless to reduce noise in conference room, music room, offices and more. ERMETIKA 
stands out thanks to its hygienic construction, because the  anodized aluminium edging is flush 
with the door panel. This door remains  hermetically sealed when there is a large overpressure 
or under pressure, so  that you are guaranteed that no dust, particles or germs are spread as a  
result of an air leaking door. Very important advantages of the sliding  doors are the fact that 
they are cold smoke-proof, so they can be included  in a smoke separation screen, and their 
acoustic value which produces a  noise reduction to 28dB (35 dB in the ERMETIKA dB model).

The semi-hermetic model ERMETYIKA S is particularly suitable for recovery, nursery and IC room 
as well as storage rooms and office spaces.

The automatisms, have a number of operation options, which allows opening and passage 
without touching the door simplifying the working procedures.The option is also available for 
the double leaf version, which allows even larger opening to be created and is ideal for transport 
passage.

Both models are also available in manual operating.

SESAMO tarafından üretilen ERMETIKA yan akayar kapı ses yalıtımı ve izolasyonun temel 
gereksinimler olduğu özel havalandırmalı ortamlardaki girişler için tasarlanmıştır.

ERMETIKA, ameliyathaneler, hazırlanma odaları, karantina odaları, temiz odalar ve farmakoloji, 
gıda ve mikro elektronik sanayiilerinde geniş bir kullanım alanına sahiptir. ERMETIKA aynı 
zamanda kontrolsüz hava akışını ve çapraz kirliliği engeller ve konferans odalarında, müzik 
odalarında, ofis ve diğer alanlarda gürültüyü azaltır. Hijyenik yapısı sayesinde ERMETIKA, 
anodize edilmiş alüminyum kenarları ile kapıya tam yerleşir. Bu kapı fazla yüksek ya da alçak 
basınç varken hermetik sızdırmazlığını korur, böylece sızdıran kapılar nedeniyle giren toz, 
partikül ya da bakteriden endişe etmenize gerek kalmaz.
Yana kayar kapıların en önemli avantajlarından biri, soğuk duman geçirmez olmalarıdır, bu 
şekilde sigara alanı bölmeleri için kullanılabilir ve gürültüyü 28 dB ye kadar indiren akustik 
değerleri vardır (ERMETIKA dB modelinde 35 dB).

Yarı hermetik model ERMETIKA S özellikle nekahat, bakım ve yoğun bakım odaları ile depolar 
ve ofis bölmeleri için kullanılır.

Bu otomasyonların çeşitli operasyon seçenekleri vardır, kapıya dokunmadan açılış ve giriş 
sağlarlar ve çalışma prosedürlerini basitleştirirler. Bu seçenek aynı zamanda çift kanatlı 
versiyonda da bulunur, bu versiyon daha geniş açıklık oluşturur ve ulaşım geçişleri için idealdir.

Her iki model de manuel olarak çalıştırılabilinir.

YOUR ADVANTAGES ARE:
• Prevention of cross contamination
• A wide range of options, door finishings and colours
• Easy to clean
• Clear and transparent (only ERMETIKA GLASS)
• Energy-efficient
• Robust and reliable
• Certified airtight sliding door construction
• Low maintenance

OPTIONS:
• Door leaf with 6mm non-organic door blade panel (excluded ERMETIKA GLASS and ERMETIKA S)
• Large range of standard pane colour (excluded ERMETIKA GLASS)
• Stainless steel or coated steel sheet door blade panel
• Flush mounted double glazed window (excluded ERMETIKA GLASS)
• Integral blinding inside the glass sandwich is possible (excluded ERMETIKA GLASS)
• Coloured glass frame (only ERMETIKA GLASS)
• Fire-resistant design
• One-leaf or double-leaf models

WALL FRAMES FOR THE SLIDING DOOR
Every situation is different, for this reason Sesamo supplies its frames to suit the existing situation.
• SINGLE frame, aluminium corner profile on rail side on a finished wall
• COLOR frame, a wall surrounding system frame with a reveal finish in the same colour as the 
door panel 
• INOX frame, a wall surrounding frame with stainless steel reveal cladding.

Please contact Sesamo Sales office for technical specification and offers .

AVANTAJLARINIZ ŞUNLARDIR :
• Çapraz kirliliğin önlenmesi
• Çeşitli kapı kapanış ve renk seçenekleri
• Kolay temizlik
• Net ve şeffaf (sadece ERMETIKA GLASS)
• Enerji tasarruflu
• Sağlam ve güvenilir
• Kayar kapı kanadı hava geçirmezlik sertifikalı
• Düşük bakım

SEÇENEKLER:
6 mm kapı paneli ve organik olmayan kapı kanat paneli (ERMETIKA GLASS ve ERMETIKA S 
haricinde)
• Çeşitli bölme rengi seçenekleri (ERMETIKA GLASS hariç)
• Paslanmaz çelik ya da çelik levha kaplı kapı paneli
• Tam oturan çift sırlı cam (ERMETIKA GLASS haricinde)
• Cam sandviçi içinde entegral körleştirme mümkün (ERMETIKA GLASS haricinde)
renkli cam çerçeve (sadece ERMETIKA GLASS)
• Yangına dirençli tasarım
• Tek ya da çift kanatlı modeller

YANA KAYAR KAPILAR İÇİN DUVAR ÇERÇEVELERİ
Her durum farklıdır, bu nedenle Sesamo mevcut duruma uygun çerçeve temin eder.
• TEK çerçeve, biten duvarın ray kenarında alüminyum köşe profil
• RENKLİ çerçeve, kapı paneli ile aynı renkte bitişi olan çevreleyen duvar sistemi
INOX çerçeve, paslanmaz çelik plakajlı duvar çerçeve sistemi.

Teknik özellik ve teklifler için lütfen Sesamo satış ofisi ile irtibata geçin .

ERMETIKA - automatism and hermetic/semi-hermetic sliding doors                       ERMETIKA - Hermetik ve yarı hermetik kayar kapılar
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ERMETIKA - MODELS/MODELLER

Door panel framed in anodized aluminum profiles 60mm thick complete flush.  
Consist of 48mm CFC free polyurethane on both sides 5,1mm MDF material and  
finished with hygienic hard plastic laminate, thickness 0,9mm in a standard > 
HPL colour.

PF18.01 ERMETIKA STD

ERMETIKA

Anodize alüminyum profili olan kapı paneli 60 mm ve tamamen yerleşiktir. 48mm 
CFC içermeyen poliüretan ve her iki tarafta 5,1mm MDF materyalden oluşur ve 
hijyenik sert plastik laminanttan oluşur, kalınlığı 0,9mm standart olup > HPL 
rengindedir.

The door panel is available with lead inlays in various thickness up to a  maximum 
of 3 mm. Available options  are double glazed and flush fitted windows with 
X-Ray protection. This is also with integral blinding up on request.

PF18.02 ERMETIKA X-RAY
Kapı panelinin 3 mm ye kadar çeşitli kalınlıklarda kurşun katmanları vardır. 
Seçenekleri çift sırlı ve tam oturan X ışını korumalı pencerelerdir. İstek üzerine 
entegral körlemesi de mümkündür.

The Ermetika dB can be manufactured with a maximum noise reduction level 
of > 35dB

PF18.03 ERMETIKA DB
Ermetika dB, maksimum gürültü azaltma seviyesi > 35 dB ile üretilebilir.

60 minute fire-resistant door in accordance with the TNO-Effectis report. Tests 
according to NEN-EN 1634-1:2001 and NEN 6069:2001.

PF18.05 ERMETIKA T60
TNO-Effectis raporuna göre 60 dakika yangın direnci olan kapı. Testleri NEN-EN 
1634-1: 2001 ve NEN 6069: 2001 e göre yapılmıştır.

Ermetika Glass gives a clear view of the room, despite the barrier of a door. 
This is beneficial to the patient’s social well-being and gives the medical staff 
good observation possibilities. A characteristic that distinguishes itself from its 
competitors is the completely flat door panel without any raised edges.

PF18.06 ERMETIKA GLASS
Ermetika Glass, kapı bariyerine rağmen odanın rahatça görünmesini sağlar. Bu 
da hastanın sosyal huzuru için faydalıdır ve gözlem olanağı sağlar. Bu kapıyı 
rakiplerinden ayıran özelliği çıkıntılı kenarları olmayan tamamen düz kapı 
panelidir.

Pannello spessore 40 mm tamburato con rivestimento in laminato di plastica 
HPL (policarbonato) spessore 0,9mm. Il pannello sarà intelaiato da profili in 
alluminio argento anodizzato. Le porte hanno una giuntura nell’HPL posizionato 
debitamente da Sesamo.

PF18.07 ERMETIKA S
40 mm  kalınlıkta ve 0,9 mm HPL standart renkli kapı paneli. Bu panel anodize 
alüminyum profil çerçevelidir. Kapıların, tedarikçi tarafından pozisyonu verilen 
HPL eklemi vardır.

ERMETIKA - AUTOMATIONS/OTOMASYONLAR

Automatism model ERMETIKA.

PF18.08
ERMETIKA otomasyon modeli

Automatism model ERMETIKA S.

PF18.09
ERMETIKA S otomasyon modeli.

Technical features - Teknik Özellikler

RADIATION-PROOF MODEL
RADYASYON GEÇİRMEZ MODEL

30 minute fire-resistant door in accordance with the TNO-Effectis report. Tests 
according to NEN-EN 1634:2001 and NEN 6069:2001.

PF18.04 ERMETIKA RF30
30 dakika yangın direnci olan kapı TNO - Effectis raporuna göre üretilir. Testleri 
NEN-EN 1634: 2001 ve NEN 6069: 2001 e göre yapılır.

SEMI-HERMETIC MODEL
YARI HERMETİK MODEL

-RATED SUPPLY VOLTAGE - BESLEME VOLTAJI >   230 V/110 V
-RATED FREQUENCY- FREKANS >   50/60 Hz
-NOMINAL MOTOR POWER - GÜC >   90 W
-MAXIMUM ALLOWABLE PAYLOAD 1 WING AUTOMATISM - 1 KANATLI OTOMASYONLAR İÇİN MAKSİMUM TAŞIMA YÜKÜ      >   250 Kg
-MAXIMUM ALLOWABLE PAYLOAD WING  - MAKSİMUM TAŞIMA YÜKÜ KANADI   >   3500 mm
-SLOW SPEED (V SLOW)  -  YAVAŞ HIZ (V YAVAŞ) >   20-120 mm/s
-STARTİNG SPEED (V SLOW)  -  BAŞLAMA HIZI (V BAŞLAMA) >   20-120 mm/s
-STARTING SPEED (V START)  - AÇILIŞ HIZI (V OPEN) >   V SLOW-800 mm/s 
-CLOSING SPEED (V CLOSE)  - KAPANIŞ HIZI (V KAPANIŞ) >    V SLOW-500 mm/s 
-PEDESTRIAN OPENING  (% OF THE AVAILABLE DOOR OPENING) - YAYA AÇILIŞI (kapı açıklığı yüzdesi %) >   10-80 %
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AUTOMATISMS FOR SWINGING DOORS AND SHUTTERS             
 90° AÇILIR KAPI VE KEPENKLER İÇİN OTOMASYON 



An exceptional automatism; this unit can be used on any pre-existing swinging 
door (indoor or outdoor, with opening on the left or on the right), with assembly 
both on the architrave and on the door. PIUMA MILLENNIUM is particularly suitable 
for the automation of doors in hospitals, hotels, shops, banks, offices, restaurants, 
supermarkets, etc., subject to intense use and continuous traffic. The elegant covering 
in extruded aluminium recaptures the refined design of the sliding doors models. 
The addition of two new extremely original profiles gives the automatism a pleasant 
appearance and makes it easy option with any type of door. PIUMA MILLENNIUM is 
the automatism with the smallest dimensions compared to Sesamo’s competitors. Just 
8 cm above the door is necessary in order to install it. The automatism has already 
incorporated the following standard functions: anti-crushing security both in the opening 
phase as well as in the closing phase of the door, 12/24 V power supply of the electric 
lock, low energy operation when there are physically-impaired people , anti-wind 
closure, push & go system. It is possible to automate doors with two wings using two 
automatisms positioned within a single extruded aluminium profile of double length 
with respect to the standard.

İstisnai bir otomasyon olan bu ürün mevcut 90° açılır kanatlı kapılar üzerinde (iç ya da 
dış mekan, sağ ya da soldan açmalı olarak), taban ya da kapı grubu ile kullanılabilinir. 
PIUMA MILLENNIUM özellikle yoğun kullanıma tabi ve sürekli trafiği olan hastane, otel, 
spor merkezleri, dükkan, ofis, restoran, süpermarket ve benzeri kapı otomasyonlarında 
kullanılabilinir. Haddeli alüminyum içindeki şık kılıf, 90° açılır kapı modellerinin 
yenilenmiş tasarımını yakalar. İki yeni orijinal profilin eklenmesi ile güzel bir görünüm 
kazanır ve her kapı tipi ile kolay kullanım sağlanır. PIUMA MILLENNIUM, Sesamo 
rakiplerine kıyasla en küçük boyutlara sahip otomasyonu sağlar. Kurulum için kapıdan 
sadece 8 cm yükseklik yeterlidir. Bu otomasyonun halihazırda şu standart fonksiyonları 
vardır: kapının açılış ve kapanışında çarpmayı önleyici güvenlik, 12 / 24 V güç temini 
olan elektrik kilidi, fiziksel engelli insanlar için düşük enerjili operasyon, rüzgarsız 
kapanış, it ve gir sistemi. Standarda göre çift uzunlukta tek haddeli alüminyum 
profil kullanılarak yerleştirilmiş iki otomasyon ile iki kanatlı kapıların otomasyonu 
mümkündür.

CONTROL ELECTRONIC BOARD
ELEKTRO MEKANİK KİLİT

POWER BATTERY SYSTEM
BATARYA
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PIUMA MILLENNIUM

GEAR MOTOR
MOTOR

TOROIDAL TRANSFORMER
TRAFO

038

HALL ENCODER
ENKODER



ARTICULATED ARM
HAREKETLİ KOL

041

SINGLE ALUMINIUM TRANSOM
TEK ALİMUNYUM TRANSOM

KEY SELECTOR
KİLİT SELEKTÖRÜ

MOTION SENSORS
RADAR

PIUMA - AUTOMATIONS/OTOMASYONLAR

Automatism for 1 wing. 
Automatism end sides: standard (Lenght 810mm).

1 kanat için otomasyon.
Kanat stoperleri: standart (uzunluk 810 mm).

PF16.01

Automatism for 1 wing. 
Automatism end sides: flat (Lenght 800mm).

1 kanat için otomasyon.
Kanat stoperleri: düz (uzunluk 800mm). 

PF16.02

Automatism for 2 wings. 
Automatism end sides: standard (Minimun Lenght 1620mm).

2 kanat için otomasyon.
Kanat stoperleri: standart (Minimun uzunluk 1620 mm).

PF16.03

Automatism for 2 wings. 
Automatism end sides: flat (Minimum Lenght 1600mm).

2 kanat için otomasyon.
Kanat stoperleri: düz (Minimum uzunluk 1600 mm).

PF16.04

KEY SELECTOR
KİLİT SELEKTÖRÜ

PIUMA AUTOMATISM
PIUMA OTOMASYONU

RIGID ARM
SAĞLAM KOL

UNIDIRECTIONAL SENSOR FOR OPENING POSITION CONTROL
AÇILIŞ POZİSYONU KONTROLÜ İÇİN YÖNSÜZ SENSOR

ACTIVE INFRARED SENSOR FOR
CONTROL OF THE WING OPENING AREA 

KAPI AÇIKLIĞI KONTROLÜ İÇİN
AKTİF İNFRARED SENSOR

040

PIUMA MILLENNIUM. AUTOMATISM FOR SWINGING DOORS.
PIUMA MILLENNIUM. 90° AÇILIR KANATLI KAPILAR İÇİN OTOMASYON.

PIUMA MILLENNIUM - automatism for swinging doors                      PIUMA MILLENNIUM - çarpma kapılar için otomasyon PIUMA MILLENNIUM - automatism for swinging doors                      PIUMA MILLENNIUM - çarpma kapılar için otomasyon

Technical features - Teknik Özellikler

-RATED SUPPLY VOLTAGE - BESLEME VOLTAJI >   230 V
-RATED FREQUENCY- FREKANS >     50 Hz
-RATED POWER - GÜÇ >     60 W
-MAX. WING WIDTH - MAKSİMUM KANAT GENİŞLİĞİ >     1200 mm
-MAX. WING HEIGHT - MAKSİMUM KANAT YÜKSEKLİĞİ >     1400 mm
-MAXIMUM ALLOWABLE PAYLOAD 1 WING AUTOMATISM - 1 KANATLI OTOMASYONLAR İÇİN MAKSİMUM TAŞIMA YÜKÜ      >     200 Kg
-MAXIMUM ALLOWABLE PAYLOAD 2 WINGS AUTOMATISM  - 2 KANATLI OTOMASYONLAR İÇİN MAKSİMUM TAŞIMA YÜKÜ   >     2x200 Kg
-MAX OPENING ANGLE- MAKSİMUM AÇILIŞ AÇISI >     100°
-WEIGHT OF AUTOMATISM 1 WING - 1 KANAT İÇİN OTOMASYON AĞIRLIĞI >     10 Kg/m
-WEIGHT OF AUTOMATISM 2 WING - 2 KANAT İÇİN OTOMASYON AĞIRLIĞI >     20 Kg/m
-AUTOMATISM DIMENSIONS- OTOMASYON BOYUTLARI >     79hx96,5 mm
-CONTINUOUS SERVICE - SÜREKLİ SERVİS

FUNCTION SELECTOR REDUCED OR DIGITAL
KONUM ANAHTARI BASİT VEYA GELİŞMİŞ

FUNCTION SELECTOR REDUCED OR DIGITAL
KONUM ANAHTARI BASİT VEYA GELİŞMİŞ
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Swingo is a new self-closing hinge for doors by Sesamo that combines an elegant, 
innovative design with a natural strength and is ideal for heavy-duty use. Silent, 
compact and easy to install, this product is suitable for a large variety of uses. A very 
important and innovative feature is the built-in safety device patented by Sesamo. 
Appropriates choices of materials and the use of the most advanced technological 
solutions allow to eliminate vibrations and the transmission of noise in order to make 
the operation very silent. Its sophisticated electronic components provide the assembler 
the necessary tools for many customised solutions or for diagnosis when carrying out 
maintenanceoperations. Thanks to its small size and its harmonious design, SWINGO is 
suitable in multiple contexts and furnishings as well as for residential use.

Swingo, Sesamo’ nun şık, yenilikçi tasarımını doğal güç ile kombine eden yeni bir 
kendiliğinden kapanış menteşesidir ve ağır yük kullanımı için uygundur. Sessiz, 
kompakt ve kurulumu kolay olan bu ürün çeşitli kullanımlar için uygundur. Önemli ve 
yenilikçi özellikleri, Sesamo tarafından patenti alınan yapısal güvenlik özellikleridir. 
Uygun materyal seçimi ve ileri teknoloji çözümleri titreşimleri önler ve gürültü iletimini 
keserek operasyonun sessiz olmasını sağlar. Modern elektronik bileşenleri, bakım 
operasyonlarını yaparken kurulumcuya çözüm ya da tanı için gerekli pek çok araç 
sunar. Uyumlu tasarımı ve küçük boyutu ile SWINGO pek çok kavram ve döşeme ile 
evsel kullanım için uygundur.

GEAR MOTOR
MOTOR

HALL ENCODER 
ENKODER
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SWINGO
CONTROL ELECTRONIC BOARD
ELEKTRONİK KONTROL PANOSU

TRASFORMATORE
TRAFO

POWER BATTERY SYSTEM
GÜÇ BATARYA SİSTEMİ

042
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SWINGO - AUTOMATIONS/OTOMASYONLAR

Automatism for 1 wing. 
Black color

1 kanat için otomasyon.
Siyah renk

PF15.01
Automatism for 1 wing. 
Silver color

1 kanat için otomasyon.
Gümüş renk

PF15.02

SWINGO AUTOMATISM
SWINGO OTOMASYONU

KEY SELECTOR
KİLİT SELEKTÖRÜ

MOTION SENSORS
RADAR

ARTICULATED ARM
HAREKETLİ KOL

SWINGO AUTOMATISM
SWINGO OTOMASYONU

KEY SELECTOR
KİLİT SELEKTÖRÜ

SWINGO AUTOMATISM
SWINGO OTOMASYONU

RIGID ARM
SAĞLAM KOL

SENSOR FOR OPENING POSITION CONTROL WITH FIELD OF DETECTION THAT DOES NOT INTERFERE WITH 
WING MOTION
HAREKETE KARIŞMAYAN AÇILIŞ POZİSYONU KONTROL SENSORU

ACTIVE INFRARED SENSOR FOR CONTROL OF THE WING OPENING 
AREA

KANAT AÇILIŞ ALANI KONTROLÜ İÇİN 
AKTİF İNFRARED SENSOR 
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SWINGO AUTOMATISM FOR SWINGING DOORS.
SWINGO 90° AÇILIR KANATLI KAPILAR İÇİN OTOMASYON.

SWINGO - automatism for swinging doors                      SWINGO - kanatlı kapılar için otomasyon SWINGO - automatism for swinging doors                      SWINGO - kanatlı kapılar için otomasyon

Technical features - Teknik Özellikler

-RATED SUPPLY VOLTAGE - BESLEME VOLTAJI >   230 V
-RATED FREQUENCY- FREKANS >     50 Hz
-RATED POWER - GÜÇ >     60 W
-MAX. WING WIDTH - MAKSİMUM KANAT GENİŞLİĞİ >     1200 mm
-MAX. WING HEIGHT - MAKSİMUM KANAT YÜKSEKLİĞİ >     2400 mm
-MAXIMUM ALLOWABLE PAYLOAD 1 WING AUTOMATISM - 1 KANATLI OTOMASYONLAR İÇİN MAKSİMUM TAŞIMA YÜKÜ      >     80 Kg
-MAX OPENING ANGLE- MAKSİMUM AÇILIŞ AÇISI >     100°
-WEIGHT OF AUTOMATISM 1 WING - 1 KANAT İÇİN OTOMASYON AĞIRLIĞI >     6,7 Kg/m
-AUTOMATISM DIMENSIONS- OTOMASYON BOYUTLARI >      450X128Xh102 mm
-CONTINUOUS SERVICE - SÜREKLİ SERVİS

PF15.05

ARMS / KOLLAR

Rigid Arm complete with aluminum silver anodized sliding guide and a  floor stopper to 
control the maximum opening of the wing. Used when the automatism is installed on the 
opening side of the door.
SAĞLAM KOL alüminyum gümüş anodizeli sürgü rehberi ve kanadın maksimum açılış 
kontrolü için zemin durdurucu ile birlikte temin edilir. Otomasyon, kapının açılış 
tarafında kurulduğu zaman kullanılır.

PF15.06
Articulated arm with a  floor stopper to control the maximum opening of the wing. Used 
when the automatism is installed on the opposite side to that of the opening of the door.
HAREKETLİ KOL kanadın maksimum açılış kontrolü için zemin durdurucu ile birlikte 
temin edilir. Otomasyon, kapının açılış tarafının zıttına kurulduğu zaman kullanılır.

FUNCTION SELECTOR REDUCED OR DIGITAL
KONUM ANAHTARI BASİT VEYA GELİŞMİŞ

FUNCTION SELECTOR REDUCED OR DIGITAL
KONUM ANAHTARI BASİT VEYA GELİŞMİŞ



DOMUS SWING

Automatism “DOMUS SWING” 1 Wing. Please, specify the opening 
direction (right or left) and the colour of the cover (white or brown).  
The opening direction is intended with actuator installed under the 
architrave.

 “DOMUS SWING” 1 kanatlı otomasyon. Lütfen açılış yönünü (sağ ya da 
sol) ve kaplama rengini belirtin (beyaz ya da kahverengi). Açılış yönü, 
taban altına yerleştirilecek aktivatör için gereklidir.

PF10.01

DOMUS SWING, bir ya da iki kanatlı her tür kepenk ile açılır ve kapanır, sakarca açma, 
yüksek ya da engelli kepenk problemlerini çözer ve pencere açmak gerekmediğinden 
kış aylarında ısı kaybını azaltır. 

OPERASYON ÖZELLİKLERİ
Motorizasyon bireysel ya da merkezi modda olabilir; kepenkler, istenen pozisyonda 
durdurulabilinir. Kanatların merkezileştirilmesi ve durdurulması için kanat geciktirme 
kontrol birimi vazgeçilmez bir unsurdur. Ayrıca alt blok cihazı gibi sistem aksesuarları 
da mevcuttur.

046 047

PF10.02 Electric lock.
Elektrik kilidi.

PF10.03 Wing delay electronic board.
Kanat geciktirici elektronik panel 

Code/Kod Description/Tanım Price

DOMUS SWING - ACCESSORIES/AKSESUARLAR

DOMUS SWING opens and closes with all types of shutters with one or two wings, 
resolving the problems of awkward opening, high or barred shutters and reducing the 
loss of heat in the rooms during the winter season since the opening of the windows is 
no longer necessary. 

OPERATING CHARACTERISTICS  
The motorizations can operate both individually as well as in a centralized mode; the 
shutters can be stopped at pleasure in any position desired. For the centralization and 
the lag of the wings it is indispensable to request the proper control unit for the wing 
delay. It is also possible to accessorize the system with the lower blocking device.

DOMUS SWING - automatisms for swinging shutters                     DOMUS SWING - kanatlı kepenkler için otomasyon DOMUS SWING - automatisms for swinging shutters                     DOMUS SWING - kanatlı kepenkler için otomasyon

DOMUS SWING. AUTOMATISM FOR SWINGING SHUTTERS.
DOMUS SWING. KANATLI KEPENKLER İÇİN OTOMASYON

Technical features - Teknik Özellikler

-RATED SUPPLY VOLTAGE - BESLEME VOLTAJI >   230 V
-RATED FREQUENCY- FREKANS >     50 Hz
-OUT TORQUE - DIŞ TORK >     380 Nm
-MAX. WING WIDTH - MAKSİMUM KANAT GENİŞLİĞİ >     1200 mm
-MAXIMUM WING ALLOWABLE PAYLOAD - MAKSİMUM KANAT TAŞIMA YÜKÜ      >     70 Kg
-OPENING TIME - AÇILIŞ SÜRESİ >     14 s
-INTERMITTENCE (%/h) - ARALIK (%/h) >     8%/h
- DIMENSIONS - BOYUTLAR >     160x78x67 mm
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İhtiyaçlarınıza göre en uygun seçimi sağlamak için güvenlik yönetimi ve otomasyon 
kontrolü için aksesuarlar mevcuttur. Otomatik giriş güvenliği açısından standartlara 
uygun çeşitli son teknoloji çözümleri bu aksesuarlar arasındadır. Sesamo bu ürün hattını, 
teknoloji ve yenilikçi tasarım ile şekil ve stilin mükemmel kombinasyonunu oluşturmak 
için tasarlamıştır.

049accessories for automatic doors                       otomatik kapı aksesuarları

Accessories line for security management and automatism control to ensure the most 
convenient choice according to your needs.A variety of avant-guard technological solutions, 
accordant to the standards in the matter of automatic entrances safety. Sesamo created this 
line in order to ensure working features thankful to high-level technology and innovative 
design, a  perfect combination of shape and style.

ACCESSORIES FOR AUTOMATISM                                   OTOMASYON AKSESUARLARI
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EXISTING LOGICS
ÇALIŞMA KONUMLARI

Logic 2 Radar / Çift taraf radarlı çalışma pozisyonu

Logic 1 Radar / Tek taraf radarlı çalışma pozisyonu

Logic partical opening / Kısmi açılma

Logic stop close / Tam açık pozisyon

Logic stop open / Tam kapalı pozisyon

Logica manual opening / Manuel olarak açma

Control manual opening / Manuel açma kontrolü

The new SESAMO selectors are the ideal completion of the automatism of the Millenium 
series and Swingo, they make use of the advanced features.

Konum anahtarı SESAMO ürünlerinin gerektirdiği şekilde ISO 3001 standartlarıan uygun 
olarak geliştirilmiş, test edilmiş ve üretilmiştir.
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Complete battery power kit with recharger and control card.

Şarjı ve kontrol kartı olan komple batarya kiti.
PF01.30

 

Single-ray safety photocell with control card integrated in the electronic control unit of 
the automation.

Elektronik kontrol kartı dahil tek ışınlı emniyet fotoseli.
PF01.32 -

Double-ray safety photocell with control card integrated in the electronic control unit 
of the automation.

Elektronik kontrol kartı dahil çift ışınlı emniyet fotoseli.
PF01.33 -

Basic logics selector. It allows to select 9 different logics of the door and to adjust basic 
parameters.

Standart konum anahtarı. Kapının 9 farklı konumunu seçmek ve temel parametre 
ayarları mümkündür.

PF01.67

Basic logics selector with key lock. It allows to select 9 different logics of the door and 
to adjust basic parameters.

Standart konum anahtarı kilitle yapılır. Kapının 9 farklı konumunu seçmek ve temel 
parametre ayarları mümkündür.

PF01.68

Advanced logics selector. Allows to select 9 different operating modes for the door. 
Equipped with display, allows the adjustment of functional parameters and other 
special functions.

Geliştirilmiş konum anahtarı. Kapı için 9 farklı konum modu mümkündür. Bundan 
hariç olarak farklı parametleri ve diğer özel fonsiyonları ayarlamak mümkündür.

PF01.69

Built-in box for selector.

Konum anahtarı için sıva içi kutu.
PF01.73

Accessories for automatic sliding doors
Otomatik kanatlı kapılar için aksesuarlar
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Gap closer aluminium extruded profile. Color: Raw. 

Çentikli alüminyum haddeli profil. Renk : Ham.

Gap closer aluminium extruded profile. Color: Silver anodized.

Çentikli alüminyum haddeli profil. Renk : Gümüş anodize.

Gap closer aluminium extruded profile. Color: Black anodized.

Çentikli alüminyum haddeli profil. Renk : Siyah anodize.
-

Airtight brushes 14mm.

Hava geçirmez fırça 14 mm.
PF01.40

Airtight brushes 20mm.

Hava geçirmez fırça20mm.
PF01.41

Airtight brushes 27mm.

Hava geçirmez fırça27mm.
PF01.42

Paint RAL only cover.*

Renk RAL yelpazesi sadece kaplama. 
PF01.53

Paint RAL cover and gap closer profile.*

Renk RAL yelpazesi sadece çentikli profil. *
PF01.54

* Check RAL code availability / RAL kod kullanılabilirliğini kontrol edin

Accessories for automatic sliding doors
Otomatik kayar kapılar için aksesuarlar
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Basic logics selector. Allows the selection of 5 different operating modes for the door.
Standart konum anahtarı. Kapının 5 farklı konumunu seçmek ve temel parametre ayarları mümkündür.

PF01.70

Basic logics selector with key lock. Allows the selection of 5 different operating modes for the 
door.
Geliştirilmiş konum anahtarı. Kapı için 5 farklı konum modu mümkündür. Bundan hariç olarak farklı 
parametleri ve diğer özel fonsiyonları ayarlamak mümkündür.

PF01.71

Advanced logics selector. Allows to select 5 different operating modes for the door. Equipped with 
display, allows the adjustment of functional parameters and other special functions.

Kilitli temel mantık selektörü. Kapı için 5 farklı operasyon modu mümkündür.
PF01.72

Built-in box for selector.
Konum anahtarı için sıva içi kutu.

PF01.73

Accessories for automatic swinging doors
Otomatik kanatlı kapılar için aksesuarlar
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Wing blocking device with Allen-key manual release.

Manuel alyan anahtarlı elektromekanik kilit.
PF14.36

Supplementary 5-meter release cable complete with release mechanism.

Serbest bırakma mekanizması bulunan destekleyici 5 metre salım kablosu.
PF01.52

Accessories for automatic sliding doors
Otomatik kayar kapılar için aksesuarlar
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Wing Fail Safe blocking device with Allen-key manual release.

Manuel alyan anahtarlı elektromekanik kilit.
PF14.59

Wing Bistable blocking device with Allen-key manual release.

Manuel alyan anahtarlı elektromekanik kilit.
PF14.65

Accessories for automatic sliding doors                     Otomatik kayar kapı aksesuarları Accessories for automatic sliding doors                     Otomatik kayar kapı aksesuarları

Special accessories for automatic sliding doors
Özel otomatik kayar kapı aksesuarları



ARIETE, antipanic breakaway system, designed and realized by SESAMO, allows the 
breakaway opening of the wings of an automatic sliding door entrance. It is possible to 
choose between the partial breakaway system and the total breakaway system. The first 
has been studied to allow, if necessary, the breakaway of only the moving parts (the 
sliding wing/wings) of  the automatic entrance; the second has been realized in order to 
guarantee, in case of the breakaway of the sliding wings, the release of the “semi-fixed” 
wings as well, thereby increasing the width of the escape passageway and facilitating 
the evacuation of the premises in case of emergency. The ARIETE antipanic breakaway 
system has been realized in order to satisfy the necessary safety requirements whenever 
the entrance is used as an escape route in case of fire or other calamities that may strike 
the building. The system is essentially composed of two profiles in high-strength aluminium 
alloy that support the sliding wing and particulars that when applied in the door allow the 
wing, through the application of a suitable force, to break away from the upper section 
and rotate in the opening direction so as to completely clear the escape route. The runners 
are lodged under the sliding wings, along their run, and are realized so as to minimise 
the vertical obstruction, limiting as much as possible the danger of stumbling during the 
emergency evacuation of the premises. If during the operation of the equipment the 
breakaway system is activated, the control unit of the automatism automatically records 
the event and moves the wings into the completely open position so as to facilitate as much 
as possible the opening of the escape route. The ARIETE breakaway system has been tested 
and is supplied with the relative test certificate issued by the Home Secretary. ARIETE has 
been designed to fit all the most popular commercial profiles: it requires a chamber of 
at least 29x29mm inside the upright and the possibility to obtain a distance of 23.5mm 
between the centre of the rotation axis and the end of the upright.

055ARIETE- sistema antipanico                     ARIETE - panik açılır çıkış sistemi

ARIETE, antipanik çıkış sistemi SESAMO tarafından tasarlanmış ve üretilmiştir. Otomatik 
yana kayar kapı girişi kanatlarının acil durumlarda açılmasını sağlar. Kısmi ve tam 
çıkış sistemleri arasında seçim yapmak mümkündür. Kısmi çıkış sistemlerinde gerekirse 
otomatik girişin hareketli parçaları (yana kayar kapılar / kanatlar) açılır; tam çıkış 
sistemlerinde ise yana kayar kanatların açılması durumunda yarı - sabit kanatlar 
da açılır ve çıkış yolu genişliği arttırılarak acil durumlarda binaların boşaltılması 
hızlandırılır. ARIETE antipanik çıkış sistemi gerekli güvenlik önlemlerini de kapsayacak 
şekilde tasarlanmıştır, acil durumlarda, binada karşılaşılan yangın ve diğer felaketlerde 
binanın giriş kapısı  acil durum çıkışı olarak da kullanılır. Sistem özellikle yana kayar 
kapı kanatları ve özelliklerini destekleyen güçlü alüminyum profillerden oluşmuştur, 
uygun bir güç kapıya uygulandığında kanatlar açılır ve açılış yönünde açılarak tam bir 
çıkış yolu oluşturur. Yana kayar kanatlar altında ayaklar vardır ve çalıştığında dikey 
engelleri minimize ederler, binanın acil durum çıkışlarında tökezleme tehlikesini mümkün 
olduğu kadar azaltır. Ekipman operasyonu sırasında çıkış sistemi aktive olursa, otomasyon 
kontrol birimi olayları otomatik olarak kaydeder ve kanatları tamamen açık pozisyona 
getirerek çıkış yolunu mümkün olduğu kadar açar. ARIETE çıkış sistemi test edilmiş ve 
Home Secretary tarafından verilen test sertifikasına sahiptir. ARIETE tüm ticari profillere 
uygun olarak tasarlanmıştır: içeride en az 29 x 29 mm oda gerektirir, dik olması gerekir 
ve rotasyon ekseni ve tepe ucu arasında 23.5 mm mesafe gerekir.

ARIETE BREAKAWAY SYSTEM/PANİK AÇILIR ÇIKIŞ SİSTEMİ

Choose between ARIETE and ARIETE PLUS depending on the wing width 
and weight as indicated in the following table:

Kanat genişliği ve ağırlığa bağlı olarak, yandaki tabloda görüldüğü 
gibi ARIETE ve ARIETE PLUS arasında seçim yapabilirsiniz:

ARIETE-ARIETE PLUS
SELECTION GUIDE/ SEÇİM KILAVUZU

If the width of the wing is greater than 1200 mm, it is necessary to install a supplementary carriage to the wing:
Kanat genişliği 1200 mm den fazla ise kanada destek taşıyıcı kurmak gerekir :

LIGHT MILLENNIUM    PR01.103

PRATIKA MILLENNIUM    PR14.01

 wing width [mm]
min.=570 

 
 kanat genişliği [mm]

   min. = 570 

ARIETE 
PF04.01-PF04.02

 

ARIETE PLUS 
PF04.08-PF04.09

600 from 0 to 135 Kg
0 ila 135 Kg -

700 from 0 to 115 Kg
0 ila 115 Kg -

800 da 0 a 115 Kg
0 ila 115 Kg -

900 from 0 to 90 Kg
0 ila 90 Kg

from 50 to 125 Kg
50 ila  125 Kg

1000 from 0 to 80 Kg
0 ila 80 Kg

from 50 to 115 Kg
50 ila  115 Kg

1100 from 0 to 70 Kg
0 ila 70 Kg

from 50 to 110 Kg
50 ila  110 Kg

1200 - from 50 to 100 Kg
50 ila  100 Kg

1300 - from 50 to 90 Kg
50 ila  90 Kg

1400 - da 50 a 80 Kg
50 ila  80 Kg

wing weight with Ariete (12 Kg) included
kanat ağırlığı Ariete (12 Kg) dahil



Kanat operasyon kontrolü, güvenlik ve erişim kontrolü için pazarda bulunan tüm 
teknolojik çözümleri içeren komple ürün seti temin edilir. SESAMO kontrol cihazları 
yüksek teknoloji ve yenilikçi tasarım arasındaki buluşma noktasıdır, bu nedenle en 
yenilikçi otomatik mimari çözümler için tamamlayıcıdır. Uzman teknik kadro ve net, 
anlaşılır dökümantasyon, otomatik girişlerde güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak 
ihtiyaçlarınıza en uygun teknolojik çözümleri seçmenizde size yardımcı olur. Sesamo 
kayar kapılara, kanat hareketini sağlayan standart radarlardan hariç olarak, el yaklaşım 
sensörü, buton, anahtarlı şalter, uzaktan kumanda, parmak izi okuyucu, kartlı ve şifreli 
geçiş vb açma cihazları bağlanabilir.

057accessories for automatic doors                       otomatik kapı aksesuarları

A complete line of devices covering all the technological solutions currently on the market 
for wing opening control, safety and access control. The SESAMO control devices represent 
the meeting point between high technology and innovative design, and thus they are 
furnishing complements for the most creative automatic architectonic solutions. Specialised 
technical staff and clear, simple documentation will aid you in the selection of the 
technological solution most suited to a particular architectonic realization in compliance 
with the current safety regulations for automatic entrances. Instead of standart radars, 
opening devices such as hand proximity sensors, push buttons, key switches, remote 
controls, finger print readers, card or password acces control systems can be connected to 
SESAMO sliding doors.

Sesamo’ nun geniş sensor yelpazesi, otomatize edilecek  mevcut girişin özellik ve 
engellerine uygun olarak en iyi sistemin seçilmesine olanak sağlar. Tüm sensörler için 
güç temini doğrudan dijital sistemden gelir ve enerji kesintisi durumunda, acil durumda 
batarya aktif iken bile uygun şekilde çalışmasını sağlar.

Sesamo’s wide range of sensors enables to choose the best system layout according to 
features and obstructions in the existing entrance, which has to be automated. Power 
supply of all sensors comes directly from the digital system, which ensures their proper 
working even in case of main power failure, when the special emergency batteries have 
been installed.

Technology
Teknoloji

Detecting the approach of a person
Yaklaşan kişiyi saptama

Detecting the approach of a things
Yaklaşan nesneleri saptama

Detecting the presence of a person  or 
a things

Kişi ya da nesneleri saptama

Unidirectional
Tek yönlü

Passive infrared
Microwave radar ■ ■ ■

Infrarosso passivo
  Pasif infrared ■

Active infrared
  Aktif infrared ■ ■ ■

 OPENING DEVICES             AÇMA CİHAZLARI



door accessories                      kapı aksesuarları

DOOR CLAMP AND ACCESSORIES                 CAM KANAT VE AKSESUARLARI

The door accessories offer solutions for the completion of the automatic entrance according to a 
principle of harmony, functionality and integration. The selection is composed of:

 - Floor guides that adapt to commercial profiles or to Sesamo Magnum and Small profiles. 
Perfectly integrated into the door and realized with anti-wear and anti-noise materials, they 
guarantee silent and long-lasting operation.

 - Aluminium profiles for support of pane-only wings, available in two different solutions 
with screw or silicone fastening. The design recalls the harmonic lines of the automatisms, 
generating a perfect union of form and style. 

- Aluminium profiles for the adaptation of commercial doors to the Sesamo automatisms; a 
practical solution to facilitate integration of the automatisms with any commercial door.

059

Kapı aksesuarları uyum, fonksiyonellik ve entegrasyon ilkelerine göre otomatik girişin 
tamamlanması için çözümler sunar. Seçim şunlardan oluşur:

 - Ticari profillere ya da Sesamo Magnum ya ve Küçük profillere uyan zemin rehberleri. 
Kapılara mükemmel entegre olur ve aşınma ve gürültü geçirmez materyaller ile üretilir, 
uzun süreli operasyonu garanti eder.

 - Sadece kanatları destekleyen alüminyum profiller vidalı ya da silikon bağlar olarak iki 
farklı çözümle sunulur. Tasarım, biçim ve stilin mükemmel birliğini üreterek otomasyonlar 
için harmonik hatları birleştirir.
 

- Sesamo otomasyonlarında ticari kapı adaptasyonu için alüminyum profiller, ticari 
kapıların otomasyonunda entegrasyonu kolaylaştırmak için pratik bir çözümdür.



SOFTWARE FOR AUTOMATIC ENTRANCES
    OTOMATİK GİRİŞLER İÇİN YAZILIM



Tamamen SESAMO tarafından geliştirilen MILLENNIUMWARE, SESAMO Millenium serisi 
otomatik giriş sistemlerinin daha hızlı ve kolay kurulumu ile bakımı için gerekli araçları 
sağlayan basit, hızlı ve güçlü bir yazılımdır (doğrulanabilir bilgi teknolojileri laboratuarı) 
. MILLENNIUMWARE Windows® ortamında çalışır, programı basit ve kullanıcı dostu hale 
getiren bir grafik arayüzü vardır. 
MILLENNIUMWARE: Otomatik giriş sistemleri dünyası bir tıkla yanınızda!

MILLENNIUMWARE - software for automatic entrances                   MILLENNIUMWARE -  otomatik giris yazılımları63

Entirely developed by SESAMO, MILLENNIUMWARE is a simple, fast and powerful software 
(a veritable information technology laboratory) that provides the installation engineer 
with all the tools necessary to make the installation and maintenance of the SESAMO 
MILLENNIUM-series automatic entry systems easier and faster. MILLENNIUMWARE runs in 
the Windows® environment, with a graphic interface that makes the program utilization 
particularly simple and user-friendly. MILLENNIUMWARE: the world of automatic entry 
systems is just one mouse click away!

MILLENNIUMWARE
• Control and management of the entire operation of the electronic units: from the setting 
of the movement parameters to the implementation of particular functions.

• Direct communication between the PC and the microprocessor of the MILLENNIUM and 
SWINGO electronic units to draw a large number of information elements on the central 
unit’s status and its history, extensively simplifying the diagnosing of all anomalies.

• Simple and fast checking of the correct operation of peripheral devices such as movement 
encoders and emergency buffer batteries.

• Simulation of actual events and possibility of transmitting logical 
signals to the MILLENNIUM and SWINGO central units such as, for example,  
those from movement radars and photocells. By programming specific sequences it is 
possible to drive the automatism through extensive testing cycles, under condition identical 
to those found in actual operation.

• Storing register file and technical information pertaining to the systems in order to save 
the data of implemented installations: the data is thus made easily available and can be 
readily displayed.

MILLENNIUMWARE can be downloaded free of charge from the SESAMO Internet site (www.
sesamo.eu). Basic system requirements are the following:

 - Windows® 2000/XP/VISTA operative system
 - 20 Mb available on hard disc
 - At least 32 Mb of RAM
 - One USB port

Technical features - Teknik Özellikler • Elektronik birimlerin kontrol ve yönetimi: hareket parametlerininin ayarlanmasından 
belirli fonksiyonların uygulanmasına kadar.

• PC ile Millenium ve Swingo elektronik birimleri mikro işlemcisi arasında doğrudan iletişim 
sağlayarak, merkezi birim durumunda pek çok bilgi öğesi almak ve tüm anormalliklerin 
tanısında kolaylık imkanı sağlar.

• Hareket kodlayıcı ve acil durum bataryaları gibi çevresel cihazların basit ve hızlı 
operasyonunu sağlar.

• Asıl olay simülasyonu ve mantıksal sinyallerin MILLENNIUM ve SWINGO merkezi birimlerine 
iletimi, örneğin hareket radarı ve fotosel bilgileri. Spesifik dizinlerin programlanması ile asıl 
operasyon ortamındakilerin aynısı olan kapsamlı döngüler yoluyla otomasyon sürüşü.

• Uygulanan kurulumların veri saklaması sistemleri ile ilgili dosya kaydı ve teknik bilgilerin 
kaydı: bu nedenle veri kolayca elde edilebilir ve kolayca ekrana gelebilir.

MILLENNIUMWARE ücretsiz olarak SESAMO internet sitesinden indirilebilir (www.sesamo.eu). 
Temel sistem gereksinimleri şunlardır:

 - Windows® 2000/XP/VISTA işletim sistemi
 -- hard diskte 20 Mb kullanılır alan
 - en az 32 Mb RAM
 - bir USB girişi

PF01.55

Device for connecting “Millennium” and “Swingo” series electronic cards to a pc. The 
computer interface is USB.

 “Millennium” ve “Swingo” serisi elektronik kartı bilgisayara bağlama cihazı. Bilgisayar 
arayüzü USB dir.

Code/Kod Description/Tanım Prezzo/Price 

SOFTWARE FOR THE MANAGEMENT OF “MILLENNIUM” E “SWINGO” SERIES AUTOMATISMS. 
“MILLENNIUM” ve “SWINGO” SERİSİ OTOMASYONLARIN YÖNETİMİ İÇİN BİLGİSAYAR YAZILIMI
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