
Akıllı Kapı Yönetimi
Planlama, Ürünler, Servis 

n KAPI IÇIN SISTEM TEKNIĞI



Bir kapı bir kapıdır, bir kapı bir kapıdır – 
 aslında değil! Gertrude Stein'ın ünlü "bir 
gül bir güldür" sözüne referansla kurulan 
bu cümlenin kapılar için geçerli olması 
mümkün değil. Bir binanın kapıları olabildi-
ğince özeldir! Ayrıca: Mimarlık dünyasında 
şimdiye kadar hiçbir ürün anlam konusun-
da böylesine büyük bir değer görmemiştir. 
Bina lojistiğinde kapıdan başka hiçbir 
arayüz ağla bu ölçüde bütünleşmemiş-
tir.

Kapı, hareket edebilen duvarın bir parçası-
dır. Binaya erişimi ve bina içindeki erişimi 
düzene sokan odur. Bu erişimi bina yöne-
tim sistemine entegre etmekten daha do-
ğal ne olabilir ki? Ziyaretçi akışı kontrol edi-
lir ve düzenlenir – üstelik normal işletim ya 
da acil durum planı dahil tüm durumlarda.

Her şeyden önce: Bu kanıtlayan birçok şey 
var. Kapı donanımında mekanik ve stan-
dartlara uygun kalite üstün geldi. Mekanik, 
elektrik kesintisi ve binadan acil çıkış kapı-
sı aracılığıyla güvenli bir şekilde ayrılmak 
gereken acil durumlar dahil olmak üzere 
en zor koşullarda dahi etkileyici bir perfor-
mans sergiliyor. ECO Schulte, birçok kişi-
nin kilitli kapılar yüzünden zarar gördüğü 
ya da hayatını kaybettiği korkunç yangın 
felaketlerinin bir sonucu olan bu doktrinin 

Donanım elektronik 
ile buluşuyor

Akıllı Kapı Yönetimi
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öncülerinden biri. Bir otelde yaşanan yan-
gın felaketinden derin şekilde etkilenen Er-
nst Schulte, 1970'li yıllarda ABD'den geri 
döner ve şirketine şu vizyonu kazandırır: 
ECO ile güvenle dışarıya!

Bu doktrin bugün hâlâ geçerli. Ancak ECO 
Schulte bunun ötesine geçerek donanım-
larını "21. yüzyılın binası" ile bütünleştirdi. 
İsviçreli ortağı BSW SECURITY ile birlikte 
ECO Schulte bugün mühendislikten uy-
gulamaya kadar karmaşık kapı sistemleri 
için komple çözümler sunuyor. Donanım, 
bina yönetim sistemiyle buluşuyor. Bunan 
Akıllı Kapı Yönetimi (ITM) diyoruz.

Bu tür çözümlerin karmaşık gereksinimle-
ri vardır ve hayata geçirilmesi zordur. Eli-
nizdeki broşürle bunu göstermek ve ECO 
Schulte ve BSW SECURITY birlikteliğinin 
sizin ve projenizin hizmetinde olduğuna 
dikkatinizi çekmek istiyoruz. Ürün, çözüm 
ve serviste en yüksek kaliteyle. Aris-
to'nun "bütün, parçaların toplamından 
daha fazladır" denklemi bugün hâlâ 
geçerli ve gelecekte her zamankinden 
daha da fazla geçerli olacak.
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Kapıların 
dünyası
Kent yaşamının yukarıdan görünüşü: akıllı yöne-
tilen kapılarla dolu bir dünya. Donanım, mekatro-
nik ve yazılım, bina ve yangın uyarı teknolojisine 
entegre edilmiş durumda. Girişi mümkün kılıyor 
ya da engelliyorlar. Kapıları açıyor ve tekrar ka-
patıyorlar. Acil çıkış sağlıyor ve yangın koruma 
bölgelerini güvence altına alıyorlar. Kullanıcıları 
parmak izi ya da kartlı sistemlerle tanımlıyor, gi-
rişleri belgeliyor ve yetkisiz eylemleri bildiriyorlar. 
Eşyaları koruyor ve aynı zamanda yetkili kişilerce 
güvenle kullanılmasını sağlıyorlar. Ve en önemlisi: 
Hayat kurtarıyorlar. Buna Akıllı Kapı Yönetimi 
(ITM) diyoruz.

Yangın merdivenlerine acil çıkış: 
öğrenci yurdu 

Merdivenlere acil çıkış:  
alışveriş merkezi

Giriş kontrollü bina altı garaj acil çıkış kapısı:
bir bankanın yönetim binası

Acil çıkış ve yangın perdesi kapısı:  
lüks bir otelin katı
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Garaj merdiveni:
apartman acil çıkış kapısı

Elektrik kumandalı acil çıkış: çatı 
katı terasına erişim 

Elektrik kumandalı acil çıkış:
kısa süreli bakım huzurevi

Elektronik giriş kontrollü kat:
tasarım mobilya mağazası sergi alanı

Çok noktalı kilitlemeli profil kapı: 
yönetim katına erişim

Çift kanatlı acil çıkış kapıları: VIP 
salonlu kapalı stadyum

Erişim kontrolü ve acil çıkış kapıları: 
ayakta tedavi sağlık kliniği
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Mimarlar ve plancılar bilgisayarlarda mekânlar, binalar, 
 şehirler geliştiriyor. Bütünün detaylara bölünmesi gere-
ken durumlarda giderek daha karmaşık hale gelen planlar, 
her zamankinden daha karmaşık yapı süreçlerinin üste-
sinden geliyor. 

ECO Schulte ortaklarıyla birlikte donanım ve yazılım dün-
yasının kapılar için yönetilebilir ve öngörülebilir hale ge-
tirilmesine katkı sunuyor. Planlamanın geleceği dijitaldir 
– aynı zamanda da esnek. 

ECO Schulte olarak karmaşık kapı sistemleri planlaması 
ve geliştirilmesi konusunda destek ve mühendislik hiz-
metleri sunuyor; ahşap, çelik ve profil kapılar için komple 
donanım ve mekatronik ürünlerine ilişkin planlama verileri 
sağlıyoruz. Kararsızlık durumunda teknik ve standardizas-
yon uzmanlarımız danışman sıfatıyla size destek oluyor. 
İyi bilgiye sunulan en iyi katkı her zaman mükemmel 
hizmettir.

Planlamanın 
geleceği – 
bugün başlar

Akıllı Kapı Yönetimi
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Saf mekanik
Mekanik ya da mekatronik? ECO Schulte ikisini de yapabiliyor. Durum neyi 
gerektirirse. Ayrıca: Ardında hangi karmaşık işlevlerin gizli olduğunu görmek 
her kapı için mümkün olmuyor. Hadi açın!
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Mekaniğin büyüsü: 
Elektriksiz de oluyor

Biraz saatlerde olduğu gibi: Elektronik ve dijital 
saat mekanizmalarının yanında mekanik saatler 
de mevcut. Ve onlar sadece mekanik hassasi-
yetleriyle değil, aynı zamanda güvenilir ve doğru 
çalışmak için hiçbir güce ve radyo sinyaline ihti-
yaç duymamalarıyla da büyülüler.

Tek ve hatta çift kanatlı acil çıkış kapılarının 
karmaşıklığı bir teknoloji harikasıdır; çünkü çift 
kanatlı kapılardaki kapanma sırası kontrolü ile 
birlikte tamamen mekanik olarak kontrol edilir 
ve yönetilirler. Diğer tüm sistemler işlemezken 
kapıların bağımsız olarak çalışması gerektiği za-
manlarda bunun büyük avantajı vardır.

Olağanüstü durumlar bina içinde bulunan insan-
ları tehdit ettiğinde güvenli acil çıkış kapılarına 
ihtiyaç vardır. Yangın, duman, deprem ve toksik 
tehlikeler, yeşil-beyaz acil çıkış sembollü kapıları 
hayat kurtarmak için vazgeçilmez kılar. 

Kapı türü
Sola açılan kapı (DIN sol)

Güvenlik durumu
Kurtarma ve acil çıkış için uygun

Sistem seçenekleri
Genişletilebilir sistem

İşlev tanımı:
Giriş
Bağlaşık bir düğme ya da anahtar 
aracılığıyla gerçekleşir

Çıkış
Panik çubuğu kolu aracılığıyla gerçekleşir

Acil durum/acil çıkış
Acil durumlarda kapı panik çubuğu kolu 
aracılığıyla her zaman açılabilir.

 Tek kanatlı kapı 

 Kapı kapayıcı 

 Panik kilidi

 Karşı donanım 

 Panik çubuğu kolu

 Bina menteşeleri 

Saf mekanik çözüm:
Standartlara tamamen uygun.
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Mekatroniğin büyüsü: Elektronik 
mekaniği daha konforlu kılıyor.

Elektronik işlevler kapı ve kapı kullanımını şeffaf 
ve kontrol edilebilir hale getiriyor. Bina ve bina 
komplekslerindeki bütünleşik kapı sistemleri 
böylece akıllı bir şekilde yönetilebiliyor. Bunun 
içinse değiştirilemez bir temel yasa geçerli: 
Mekanik, elektroniğin üzerine kurulduğu temeli 
meydana getirir. Bu temel olmadan kapı güvenli 
değildir. Sadece kaliteli ve standartlara uygun 
mekanik ve işlevsel elektroniğin akıllı birlikteli-
ği operatörler ve kullanıcılar için gerçek faydayı 
sağlar. 

Mekatronik kapılar girişi mümkün kılar ve onu 
bildirir; duman ve yangın dedektörleriyle birlikte 
çalışır ve onlara entegre olur; yangın koruma ve 
güvenlik konseptleriyle bütünleşir; işte bu ne-
denle de güvenlik odaklı bina yönetiminin teme-
lini oluşturur.

Kapı türü
Sola açılan kapı (DIN sol)

Güvenlik durumu
Kurtarma ve acil çıkış için uygun

Sistem seçenekleri
Genişletilebilir sistem

İşlev tanımı:
Giriş
Bağlaşık bir düğme ya da anahtar veya klavye 
aracılığıyla gerçekleşir

Çıkış
Panik çubuğu kolu ve terminal silindir aracılı-
ğıyla gerçekleşir

Acil durum/acil çıkış
Acil durumlarda kapı panik çubuğu kolu 
aracılığıyla her zaman açılabilir.

 Tek kanatlı kapı 

 Kapı kapayıcı 

 Panik kilidi

 Karşı donanım 

 Panik çubuğu kolu

 Bina menteşeleri 

 Acil çıkış terminali

 Klavye

 Sinyal lambası 

Mekatronik çözüm:
Standartlara tamamen uygun.
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 Manyetik kontak

 Manyetik mandal

 SPS kontrolü
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Örnek olay #1
Alışveriş merkezi

Klasik tek kanatlı acil çıkış kapısı buradaki mağaza örneğinde yangın 
bölgesini sınırlıyor. Bu kapılar oldukça seyrek kullanılıyor ve günlük 
yaşamda kapalı tutulması gerekiyor. Bu mekanik kilit ve mekanik kapı 
kapayıcı ile sağlanıyor. Panik kilidiyle birlikte bir panik çubuğu kolu 
(EN 1125 uyarınca kontrol edilmiş) yangın durumunda ya da binanın tah-
liye edilmesi gerektiğinde kilitli kapının içeriden açılmasına izin veriyor. 

Außen

Innen
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Örnek olay #1
Alışveriş merkezi

1  İç taraftaki kapı kapayıcı ITS Multi-Genius

5  Bina menteşeleri 
 OBX-18

6  Çerçeve kasa 
 OBX-3011-3D 

4  Panik çubuğu kolu EPN 900 IV

1x

1x

3   Karşı donanım  
D-110 kısa plaka

1x

2x 2x

2   Kilit 
 GBS 92

1x

Kapı türü
Sola açılan kapı (DIN sol)

Güvenlik durumu
Kurtarma ve acil çıkış için uygun

Sistem seçenekleri
Genişletilebilir sistem

İşlev tanımı:
Giriş
Bağlaşık bir düğme ya da anahtar 
aracılığıyla gerçekleşir

Çıkış
Panik çubuğu aracılığıyla gerçekleşir.

Acil durum/acil çıkış
Acil durumlarda kapı panik çubuğu 
aracılığıyla her zaman açılabilir.

Standartlar
EN 1125, EN 1154,
EN 1906, EN 1935, 
EN 12209 Ç Ö Z Ü M

TA
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Außen

Innen

Örnek olay #2
Kreş

Kreşler ve okullar herhangi bir afetten etkilendiğinde, olayın resimleri ve 
endişe verici haberler tüm dünyaya yayılır: Kreşler ve okullar, bir toplumun 
gelecek nesillerinin sosyal hayata kazandırıldığı yerlerdir. Bu kurumların özel 
olarak korunması gerekir – ayrıca yapısal olarak da özel güvenlik talepleri 
vardır. "ECO ile güvenle dışarıya" doktrini burada büyük önem kazanıyor; 
çünkü ECO Schulte kapı sistemleri her koşulda ve her an engelsiz acil çıkış 
imkânı sunuyor. Saf mekanik ve elektrik kesintilerinde ya da düşük güç ve 
uygunsuz manivela durumlarında da çalışıyor. 

Ç Ö Z Ü M
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Örnek olay #2
Kreş

Kapı türü
Sola açılan kapı (DIN sol)

Güvenlik durumu
Kurtarma ve acil çıkış için uygun

Sistem seçenekleri
Genişletilebilir sistem

İşlev tanımı:
Giriş
Bağlaşık bir düğme ya da anahtar 
aracılığıyla gerçekleşir

Çıkış
Panik çubuğu aracılığıyla gerçekleşir.

Acil durum/acil çıkış
Acil durumlarda kapı panik çubuğu 
aracılığıyla her zaman açılabilir.

Standartlar
EN 1125, EN 1154, 
EN 1158, EN 1906, 
EN 1935, EN 12209

4   Panik çubuğu kolu EPN 950

2x

1  Kapı kapayıcı + kapanma sırası kontrolü
  TS-62 SR BG

1x

9   Bina menteşeleri 
OBX-18

4x

6  Karşı donanım 
 D-116 OVR III

1x

10   Çerçeve kasa  
OBX-3011-3D 

4x

5  Aksesuar
 Gömme
 sürgüler  
 GBS 94

1x

7   Aksesuar 
Bağlama klapesi 
MK Basis-2

1x

8   Aksesuar 
Kilit mandalı

1x

2  Gömme kilit 
 GBS 94

1x

3  Kilit 
 GBS 93

1x

Ç Ö Z Ü M
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Örnek olay #3
Bina altı garaj

Akıllı Kapı Yönetimi
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Alışıla geldik şekliyle otellerde görülebilen yarı halka 
açık bu bina altı garajda, yangın koruma kapısı garaj 
ve otel alanı arasında bariyer işlevi görüyor. Gelen ve 
ayrılan konuklar bavul ve çanta taşıdığı için otomatik 
açılma ve kapanma standarda dâhil. Bir kart okuyucu 
ve klavye, giriş kontrolü için farklı ve karmaşık olma-
yan seçenekler sunuyor. Bunlar zaman kontrollü ya da 

ihtiyaca yönelik olabiliyor. Açılmalar elektronik olarak 
belgelenebiliyor ve böylece kimlerin binaya bu kapı 
aracılığıyla giriş yaptığı öğrenilebiliyor. Kapı bir acil çı-
kış sisteminin parçası ise, panik kilitleri ve panik çubu-
ğu kolları entegre edilebiliyor. 

230 V 230 V

1

12
5

2

14
13

6

4

3

7

9

8

10

11

10

 Yarı halka açık bina altı garaj kapısı 

Kapı türü
Sola açılan kapı (DIN sol), denetlenen 
kapı

Güvenlik durumu
Kurtarma ve acil çıkış için uygun;
Yangın koruma kapısı

Acil durumlarda kapı acil durum tuşu 
ile açılabilir (alarm çıkışı). Yangın du-
rumda kapıdan her zaman geçilebilir.

Standartlar
EN 1125, EN 1906, EN 1935, 
EN 12209, EN 13637, EN 16005

 Tek kanatlı çelik kapı 

 Tek kanatlı otomatik işletim

 Panik kilidi

 Karşı donanım

 Dokunulabilir

 Manyetik kontak

 Manyetik mandal 

 Lento duman sensörü

 Sensör çubuğu

 Bina menteşeleri

 Kablo geçişi

 Klavye

 Acil çıkış terminali

 Otomatik açılma için  
 yakınlık dedektörü

 SPS kontrolü
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Örnek olay #4
Üniversite hastanesi

Akıllı Kapı Yönetimi
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Hastanelerdeki istasyon kapıları, en zorlu kapı sistem-
leri arasında yer alır. Donanımlar (donanımlar, kilitler, 
menteşeler ve motorlu açıcı/kapayıcılar) çift kanatlı 
profil kapılarla büyük kütleleri hareket ettirmek zorun-
dadır. Yoğun bir istasyonda, kapı gün içinde sürekli 
hareket halindedir: Yataklar, ziyaretçiler, hastalar ve 
bakıcılar girerler ve çıkarlar. Geceleri ise elektronik ve 

donanım birlikte istasyona erişimi düzenler. Panik ve 
acil çıkış özelliklerine olan talep oldukça yüksek; çünkü 
herhangi bir vukuat durumunda fiziksel ve zihinsel ola-
rak engelli kişilerin tahliye edilmesi gerekiyor. Kapının 
yangın korumasına ilişkin gereksinimleri de karşılama-
sı gerekiyor ve ayrıca acil çıkışların dumansız kalması 
için bariyer işlevi görüyor.

EMERGENCYEMERGENCY
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 Hastane istasyon kapısı 

Kapı türü
Sola açılan kapı (DIN sol)
Tagalarm ile denetlenen kapı

Güvenlik durumu
Kurtarma ve acil çıkış için uygun;
Yangın koruma kapısı

Kapı panik çubuğu kolu ile her zaman 
açılabilir (etkin durumda alarm çıkışı 
ile).

Standartlar
EN 1125, EN 1906, EN 1935,
EN 12209, EN 16005

 Çift kanatlı profil kapı

 Kapı tahriki

 E-açıcılı gömme kilit

 Panik kilidi profil çerçeve

 Panik çubuğu kolu

 Karşı donanım

 Gömme sürgüler

 Manyetik kontaklar

 Sensör çubukları

 Radar

 Bina menteşeleri

 Kablo geçişleri

 "Kapıyı kapat" tuşu

 Klavye/okuyucu

 Geniş yüzeyli tuş

 SPS kontrolü 
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Akıllı
Kapı Yönetimi

PLANLAMA SÖZLEŞME-
SI KARMAŞIK 
KAPI YÖNETIMI
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Birbirini ideal şekilde tamamlayan iki ortak: Nordrhe-
in-Westfälischen Menden'den ECO Schulte ve İsviç-
re'den BSW SECURITY AG. Yeterlikler açıkça tanım-
lanmıştır ve birbirini mükemmel bir şekilde tamamlar: 
ECO Schulte kapı donanımlarında uzmandır. Düğme-
den menteşelere, donanımlardan kapı kapayıcılara ve 
kilit teknolojisine kadar uzanan ürün yelpazesi profil, 
çelik ve ahşap kapılar dahil olmak üzere her türden 
kapı için yeterlidir.  BSW SECURITY ise ECO Schulte 
donanımlarını bina ve yangın uyarı teknolojisine enteg-
re eder. Uzmanlar arasındaki ortaklık kapıyla ilgili 
mekatronik ve elektronik bileşenlerin entegrasyonunu 
hedefler – bina yönetim sistemine ilişkin açık arayüz-
lerle birlikte.

Akıllı Kapı Yönetimi (ITM) hem mekanik hem de 
elektronik bileşenler konusunda yüksek taleplere sa-
hip. Bina sahibi, mimar, TGA planlayıcı ya da yürütücü 
şirket olması fark etmez, yapı sürecine katılan tüm 
taraflar için planlama aynı ölçüde çetrefilli bir iş. Men-
denli kapı için sistem teknolojisi uzmanının bu işbir-
liğindeki görevi, en zorlu kapı sistemleri için komple 
bir paket oluşturmaktır. Bu hususta tüm kavramsal 
yaklaşımlar dikkate alınabilir: güvenlik, erişim kontrolü, 
acil çıkış ve yangın koruması. ECO Schulte üreticiler 
ötesi çözümler de dahil olmak üzere, sistem entegra-
törü olarak hizmet verir. Burada örneğin var olan bile-
şenlerin aktarılması gerekiyorsa, mevcut sistemlerde 
kullanım değişikliğine gidilmesi de mümkündür.

Donanım, yazılım/elektronik ve planlama/servis-
ten oluşan komple bir paket – planlayıcılar ve yapı 
sahipleri bunu ECO Schulte'den rahatlıkla talep 
edebilir. Elbette sistemin, standart durumun her bir 
bileşenine karşılık geldiğinin garantisini de.

ÇÖZÜM

M
ekanik

Mekatronik

Servis
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ECO Schulte GmbH & Co. KG
Iserlohner Landstraße 89

D-58706 Menden
 

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

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

n KAPI IÇIN SISTEM TEKNIĞI


