
Bir kapı kolundan daha fazlası
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ECO OKL Magis

ECO kapı kolları size gün boyu eşlik eder. İster ofiste ister seyahatte veya evi-
nizde olun: her yerde onlara temas ediyoruz - kapı kolunun bir binada en çok 
kullanılan işlevsel nesne olduğunu iddia etmek pek de abartılı olmayacaktır. 

Buradan yola çıkarak sadece dokunsal ve görsel talepler değil aynı zamanda bu 
kapı kollarının işlevi ve güvenliği de büyük önem taşımaktadır. ECO Schulte bu 
ihtiyaçları tam olarak anlamakta ve pazarın nabzına göre daima yeni ve gelişmiş 
ürünler sunmaktadır.  

ECO Schulte: Aksesuar uzmanınız
Son 50 yılda şunları öğrendik: Sadece standartlara ve sürekli artan kullanıcı talep-
lerine aktif olarak eğilenler güvenliğe açılan kapıyı daha fazla aralayabilir. Son 
elli yılda şirketimizden 30.000.000 kapı kolu sevk edilmiş ve şirketimiz dünya 
çapında kapılarını açarak tüm bina tiplerinde güvenliği sağlama konusunda temel 
bir ön koşul oluşturmuştur. 

Dokunulası bir tasarım

Geliştirilen ve üretilen milyonlarca kapı kolun-
dan elde ettiğimiz tecrübelerle kendimizi daha 
da geliştirdik ve yeni ECO OKL Magis (latince 
magis = daha fazla) ile dünya çapındaki başa-
rılı OKL rulman teknolojimizi sizin için daha da 
geliştirdik. 
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ECO, bu yüksek kaliteli nesne rulman teknolojisini premium sınıf ECO OKL 
Magis ürünleri için kullanmaktadır.  Bu hassas bilyalı rulman, yüksek kaliteli kapı 
kolu mekanizmasının karakteristiğini oluşturur: Hassas, bakım gerektirmeyen, 
tamamen kapsül içindeki oluklu rulmanlar kapı kolunun fleks yatak ile dengeli ve 
serbest hareket edebilir şekilde çalışmasını ve her kapıya esnek şekilde uyma-
sını sağlamaktadır. 

Klassifizierungsschlüssel EN 1906

OKL kapı kolu aksesuarları bağımsız test kurumlarından hiç sorun yaşanmadan 
gerçekleştirilen bir milyonun üzerinde kullanım sayısı ile onay almıştır. 
EN 1906, kullanım kategorisi 4 sertifikalıdır, yangına karşı DIN 18273 
kapsamında korumalı ve korozyon sınıfı 5 olarak temin edilebilir.

Eğer DAHA FAZLASI olabilecekse 
o da ECO OKL Magis bilyalı rulman teknolojisidir.
Dengeleyici kılavuzlu kaliteli yataklar

ECO OKL Magis n Dokunulası bir tasarım

OKL – Bilyalı rulman teknolojili premium kapı kolu mekanizması

 n EN 1906, Kullanım kategorisi 4
 n DIN 18273 kapsamında yangın

    ve duman koruma kapıları için
 n Korozyon sınıfı 5
 n Sabit rakor somunları
 n EN 179 kol şekline göre
 n Oluklu bilyalı rulmanlar
 n Esnek, dengeleyici yataklar
 n 90° dil dayanağı
 n Tespit yayları
 n 1 Milyon test döngüsü 
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Esnek, dengeleyici yataklar

Hassas oluklu bilyalı rulmanlar

İşlevde, tasarımda 
ve uygulamada denge

İyi düşünülmüş, yeni tasarım işlevleriyle size DAHA FAZLASINI 
garanti edebiliriz: Ürün, ister kapı konseptleriyle uyumlu açık, 
küçültülmüş göze çarpan tasarımı olsun, ister mükemmel otu-
ruşu veya yeni esnek (fleks) yatakları olsun - patent başvurusu 
yapılmıştır -, dengeli işleviyle kapı kanadına esnek bir yerleşim 
sağlar. 
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Mükemmel tanımlı yarıçaplar 
yuvarlak bir bütün olarak şekil-
lendirilmiş haliyle sofistike bir 
tasarım meydana getiriyor. 

9 mm rozet yüksekliği
standart uzunluktaki profil silin-
dirlerin kullanımını da mümkün 
kılıyor.

Görsel çekiciliğiyle sağlan-
mış cazip bir tasarım

Açık hatlar ve mükemmel kavisler ECO 
Schulte‘nin yeni rozet jenerasyonunu 
tanımlıyor.  
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ECO OKL Magis n Tasarım

Içten vida dişli çelik destek kamı
çelik taban rozeti ile bütünleşik yapısıyla 
sağlam bir yerleşimi ve kolay montajı 
garanti eder.  

Klipsli rozet 
özel kauçuktan üretilmiş olup çelik 
taban rozeti ile sabit bağlantılıdır ve 
sağlam bir bütünlük oluşturur.
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Kapıda yenilikçi
bir dönüm noktası: 
ECO OKL Magis 

ECO Schulte‘nin yeni rozet jenerasyonu, OKL Magis‘in yeni-
likçi rulman teknolojisini içinde barındırıyor. Bu şekilde biz 
de bu yeni jenerasyonun geliştirilmesinde bilinçli olarak önemli 
konulara yoğunlaştık. 

Kolun serbest hareketi tam oturmuş ve üst kalitededir. Entegre 
geri baskı yayları kilidin geri dönüş mekanizmasını destekle-
mektedir. Dalgalı rondela, yatağın eksenel hareketini/boşluğunu 
dengelemektedir.

ECO OKL Magis n Teknik
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Sabit durdurma 
ve baskı yayları 
sayesinde her 
zaman 90°.

Esnek, 
dengeleyici yataklar
bilyalı yatağa
entegre edilmiştir.

Altı köşeli havşa başlı 
cıvatalar
Düzgün olmayan açılarda dahi kolay 
vidalama. Mavi Tuflok kaplama, 
üstün titreşim koruması ve mükemmel 
tork direnci sağlar.

Çelik taban rozeti
1/100 mm aralığındaki 
oluklu bilyalı rulmanlar için
tam ölçüsünde
üretilmiştir.



10

Sabit ama yine de esnek
Kapıda hareket özgürlüğü

Yeni ECO Esnek yatak, kapı kolu montajında sıkça karşılaşılan sorunları 
kolayca çözüyor:

Esnek yatak, bilyalı 
rulman içinde çalışır 
ve kapı üst yüzeyin-
deki 3°‘ye kadar olan 
eğimlerde gerekli 

dengeyi sağlayabilir.

ECO oluklu rulmanlar ve Esnek, dengeleyici yataklar

 n Aşırı sıkılmış vidalar (Kapı kana-
dının deformasyonu)

 n Kilit montajında tolerans hatası (Kilit 
kasasının eğrilmesi)

Bilyalı rulmanda tam olarak otur-
muş olan fleks yatak sayesinde 
kapı kolu, oynama alanını denge-
lemek için gerekli hareket alanına 
sahip olur. 
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Radyal ve eksenel oynama: 

Bu kapı kolu aksesuarı kapı üst yüzeyinde 3°‘ye 
kadar olan eğimleri dengeleyebilir, ancak yine de DIN 18273 stan-
dardı içinde olası bir oynamaya dikkat çekilmektedir: „Kapı kolu 
milinin tolerans alanlarının konumu (8,91 ila 8,98 mm arası) ve kilit 
piminin iç dört kenarı (9,0 ila 9,1 mm arası) nedeniyle kapı kolu 
dört kenar mili ile kilit pimi arasında önemli ölçüde bir oynama söz 
konusu olabilir. Bu oynama monte edilen kapı kolunda maksimum 
5 mm olabilir. Bu değer kapı kolu dönüş noktasından 100 mm‘lik 
bir mesafede ölçülmüştür.“1 

Özellikle de ikiye bölünmüş panik pimlerinde bu 
oynama kaçınılmaz olabilir. 
Kapı kolu bu nedenle üstte ve altta oynayabilir. 
ECO OKL Magis kapı kolu aksesuarı 90° sabit 
dayanma ile yayın geri çekilmesini sağlayarak 
buna engel olur. „Hissedilen“ kapı kolu oynaması 
bu şekilde büyük oranda azaltılır ve EN 1906 
standardı gereksinimlerinin oldukça dışında kalır.

1DIN 18273 : 1997-12: Bina donanımı - Yangın ve duman 
koruma kapıları için kapı kolu aksesuarları – Terimler, Ölçüler, 
Gereksinimler ve Testler, Ek A.

Teknik açıklamalar
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ECO OKL Magis n Önemli noktalar

ECO OKL MAGİS portföyünün özellikleri

  Yüzey bağlantısı ve esnek dengeleme

ECO Magis içinde kullanılan fleks yataklar, bilyalı rulman içinde 
çalışır. Patentli fleks yataklar sayesinde kapı yüzeyindeki aşırı 
eğimlerde dahi dengeleme oluşturmak mümkün olur.

  Eğri duruş yok

Sabit dayanma, kapı kolunun her zaman 90°‘de durmasını 
sağlar. Güçlü geri dönüş yayı olmayan kilitlerde dahi kapı kolu 
kullanıldıktan sonra 90°‘lik pozisyonda kalır. Gerekli olan karşı 
basınç iki baskı yayı ile sağlanır. Bu özellik, EN 1906 kapsa-
mında Düzenleme B‘ye uygundur.

  Gelişmiş montaj sistemi

Montaj işlemini kolaylaştırmak için içten vida dişli destek kam-
ları kullanılır. Bunlar taban rozetine sabit bir şekilde bağlanmıştır.

  Yenilikçi vida bağlantısı

Kapı kolu aksesuarlarının vida bağlantıları havşa başlı alyen 
anahtarlı tahrik sistemine sahip cıvatalarla gerçekleştirilir. Bu 
şekilde olağandışı durumlarda, uygun olmayan vidalama açıla-
rında dahi montaj için yuvarlak uçlu alyen anahtar kullanılabilir. 
Bununla birlikte Tuflok kaplama titreşime karşı koruma ve tork 
dayanımı sağlar.

FLEXEC
O

ORTHOEC
O

MOUNTEC
O

SCREWEC
O

  Premium kalitede hassas bilyalı rulmanlar

ECO Magis Premium kapı kolu aksesuarlarında iki kat kapsüllü 
hassas oluklu bilyalı rulman kullanılmaktadır. Bu rulmanlar 
kapı kolunun tam oturmasını ve sabit dönüş hareketini sağlar. 
Böylece uzun ömürlü bilyalı rulmanlar kapı kolunun dengeli ve 
oynamadan çalışmasını sağlar.BEARINGEC

O

K-135
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  Iyi orantılı yüzey

Bu birinci sınıf aksesuar için en popüler ve dünya çapında en 
çok kullanılan matlaştırılmış paslanmaz çelik yapı kullanılmakta-
dır. Bu düzgün orantılı yüzey sayesinde ECO kapı kolu aksesuar-
ları mükemmel bir görsel ve dokunsal özelliğe sahip olmaktadır.

  Sürdürülebilir ve uzun ömürlü

ECO Schulte sürdürülebilir ve kalıcı üretime çok değer vermekte 
ve özellikle Çevresel Ürün Beyanı ISO 14025 ve EN 15804 
kapsamında hareket etmektedir. Aynı zamanda ECO Magis ürün 
dünyası için de EPD Sertifikaları (Environmental-Product-Decla-
ration/Çevresel Ürün Beyanı) mevcuttur.

  Ateşe dayanıklı

Tüm ECO Magis Premium aksesuarları ateşe dayanıklı 
olarak üretilmektedir. ECO bu alanda EN 1906 ve DIN 18273 
kapsamında birinci sınıf üretim yapmaktadır. 

  Korozyona karşı dayanıklı

ECO Magis aksesuarları EN 1906 kullanım kategorisi 4 kapsa-
mında en yüksek korozyon sınıfı 5 içinde üretilir. Bu nedenle 
kapı kolu aksesuarları aşırı korozyona maruz kalan 
alanlarda dahi kullanılabilir.

  Standartlara bağlı kalite

Diğer tüm ECO ürünlerinde olduğu gibi ECO Magis Premium 
aksesuarları da EN 1906 kapsamında test edilir ve onaylanır, 
elbette istenilenin çok üzerinde! 
Uzun ömürlü olma işlevi 1 milyon‘un üzerinde kullanım ile test 
edilmiştir - EN 1906 kapsamında sadece 200.000 kullanım 
onayı gerekmektedir. Serbest oynama ve serbest açı hareket-
leri de standart ile talep edilen maksimum değerlerin üzerinde 
açıkça farkını ortaya koymaktadır. 

RESISTEC
O

GREENEC
O

SKINEC
O

PROOFEC
O
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ECO OKL Magis: Tutulabilir çok yönlü
Hangi kolu isterdiniz?

ECO OKL Magis n Kapı kolu modelleri

K-116 K-135 K-160 K-165

ECO Schulte‘nin kapı topuzu ve kapı kollarında 
oldukça geniş model seçeneği bulunmaktadır 
ve bunlar tabi ki yeni rozetlerimizle de kombine 
edilebilirler.  

D-510D-410D-310D-110
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ECO OKL Magis n Knopfmodelle

Başka özel kapı kolu veya topuzları küçük projeler için de üre-
tilebilir. Bunlar bireysel olarak müşteri talepleri doğrultusunda 
sadece kişiye özel gerçekleştirilebilir –  Talepler  mutlaka rica 
olunur!

D-190

D-330

D-490



ECO Schulte GmbH & Co. KG
Iserlohner Landstraße 89

D-58706 Menden
 

Telefon +49 2373 9276 - 0
Faks +49 2373 9276-40

 
 info@eco-schulte.de
 www.eco-schulte.de
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