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ECO SİSTEMİ:
GÜVENLİK VE TASARIM 

n KAPI İÇİN SİSTEM TEKNOLOJİSİ
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Kapıda güvenlik ve kullanım konforu birbiriyle çelişmemelidir: Ancak önemli olan,
kapıyı sistem olarak kavramaktır; çünkü ancak menteşelerin, kilidin, aksesuar tekniğinin 
ve kapı kapatıcıların optimize edilmiş işbirliği söz konusu ise maksimum kapanma gü-
venliği ve aynı zamanda konforlu açma kuvvetlerinden söz edilebileceği hemen anlaşıla-
bilmektedir. Kötü konumlandırılmış menteşeler veya zor çalışan kilitler olumsuz kapatma 
kuvvetlerine neden olur ve kullanma konforu sözü veren kapı kapatıcıları güvenliği 
hemen son sınırlarına taşırlar. ECO Schulte güvenliği ve hareket konforunu ECO System 
üzerinden tanımlamakta ve en sorunlu durumlar için bile güvenlik rezervlerini öngörmek-
tedir. Sistemin tüm bileşenleri Avrupa normlarına uygun olarak  üretilmektedir.

Sistem olarak kapı: 

Güçlerin işbirliği.

ECO Schulte n Güçten gelen
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ECO Schulte n Tarihten gelen

  Başlangıç

ECO Schulte, Sauerland eyaletinde, Ruhr 
havzasının kenarına kök salmış bir aile şirketidir. 
Mevcut yer altı kaynakları, çelik ve sanayi devri-
mi buradan pek çok sanayi şirketinin çıkmasını 
sağlamıştır: tüm dünyaya yayılmış holdingler 
kadar uluslararası faaliyetleri geliştirne inovatif 
orta ölçekli işletmeler.

  Fikir

İşletmenin ana fikri baştan itibaren bütüncül çözümdü: kapıyla ilgili teknik adına ne varsa hepsi, tek elden. Gerçek 
olan: Kapının yaşamın her anında işlevini yerine getirmesini sadece tüm aksesuarların ideal biçimde işbirliği yap-
ması garanti eder. Mükemmel sonuç sadece sistemden yola çıkılarak tanımlanabilir. Kapının görevi, girişi değer-
lendirmek ve bunu yetkillilerle sınırlamaktır. Kapılar yetkisiz girişleri önlemelidir. Ama aynı zamanda bir kapı bir evin 
her zaman güvenli bir biçimde terk edilebilmesini de garanti etmelidir: Örneğin bir yangın durumunda. Bu durumda 
ihtiyaç tersine dönmektedir ve bu durumda kapı bir engel oluşturmamalıdır. Biz kapının varlığının güvenlik olduğu-
nu çok erken fark ettik. Ve bu bölünemez. Sadece kilit ve menteşeler veya sadece kapatıcı ve otomat değil, en iyi 
fonksiyonu tek elden çözüm garanti eder.

  Yangın kapıları

Firma 60'lı yıllarda yangın kapıları için aksesuarların ve menteşelerin üretimine başladı. İlk ürünlerinden biri çelik 
çekirdekli plastik aksesuarlardı. Bu temelden yola çıkarak ECO kapatıcı ve menteşe teknolojisi ECO firmasını 
çok kısa sürede kapı sanayiinin en önemli gelişme partnerlerinden biri yaptı. Kapıda ECO Schulte geleneksel 
işleme Know-how'unu galvanize çelikten modern hammaddelerle kombine ederek kullanmaktadır: Günümüze 
kadar ECO ürün paletindeki en önemli ürünler yangın kapıları için aksesuarlar.

Kapının varlığı güvenliktir

Becerikli girişimci ve kişilikli personel bu bölgenin dünyanın en büyük sanayi bölgesi haline gelmesine olanak 
vermiştir. Echt & Co. firması Westfalen eyaletindeki Menden şehrinde geçen asrın 20'li yıllarının kurucu ruhuyla 
metal işlemeye başladı. Echt & Co. sonra ECO oldu. İşletmenin ortağını ifade eden Co., günümüzdeki firma 
unvanının arkasına adını koyan Schulte ailesiydi. ECO Schulte: Gelenek sahibi bir aile şirketi, kapıdaki sistem 
teknolojisini yeniden tanımlamaya girişti. ECO firmasının üretim teknikleri ile ilgili paleti çok erken zımbalama ve 
biçim verme tekniklerinden metal döküme kadar uzanmaktaydı. Böylece daha sonra kapı konusunda uzaman-
laşmanın temeli atılmış oldu. Böylece kurucu aile ve işletme ECO Schulte'nin bugünkü uzmanlık bilgilerini elde 
etmiş oldu: metal ve metalin tüm varoluş biçimleri tanınmaktadır ve tabii kapı da.

Bugün1986
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ECO Schulte n Tarihten gelen

  Uluslarası yayılma ve büyüme

1972 yılında işletme şimdiki ECO Schulte adını aldı. 
ECO  Schulte GmbH & Co. KG tek elden (Firmanın sahibi Er-
nst Schulte'dir ve kapıda sistem teknolojisi fikrini yaşamakta-
dır) yönetilmektedir. Menteşeler ve aksesuarlar Menden'de-
ki merkezden gelmektedir. Özel bilgi birikimi 1989 yılından 
kilit fabrikası GBS (Gebrüder Betz, Schwelm) ile elde edildi 
ve Menden'deki üretime entegre edildi. O zamandan bu 
yana burada, çelik, ahşap ve profil kapılar için kaliteli gömme 
kilitler ve kilitleme teknikleri geliştirilmekte ve üretilmekte-
dir: seri üretimlerden panik kilitlerine ve kaçış yolu çözümleri 
için panik barlara kadar. Menden'deki ana merkez şirketler 
grubunun geliştirme, üretim, montaj ve yönetim merkezidir.

ECO Schulte 80'li yıllarda Berlin Luckenwalde'de bağlı 
firması ESB'yi kurdu. Bu üretim lokasyonu zımbalama ve 
biçimlendirme teknolojilerine odaklanmıştır. Burada plastik 
parçalar işlenmektedir; bunun ötesinde kaliteli kapı mente-
şelerinin üretimi için çok dikkat çeken lazer kaynak teknoloji-
si kullanılmaktadır. 

Asya'da hedeflenen pazarlara ECO Schulte Çin üzerinden 
hizmet vermektedir: İşletmenin burada kendine ait bir fabri-
kası ve lojistik merkezi bulunmaktadır. Diğer Avrupa dağıtım 
şirketleri ve tüm dünyadaki dağıtım partnerleri ile birlikte 
ECO markası geçtiğimiz on yıllar içerisinde uluslararası bir 
dağıtım ve servis ağı kurmuş bulunmaktadır.

Aile şirketi sürdürülebilir bir yapıya sahiptir: Şirketler grubu-
nun kurucusu Ernst Schulte deneyimlerini, fikirlerini ve kap-
samlı bilgi birikimini işletmeye katmaya devam etmektedir. 
Geleneği korumakta, inovasyonları desteklemekte ve talep 
etmektedir. Şirket yönetiminin geleceği de garantilenmiştir: 
Kızı Andrea Widmann ve oğulları Heinz ve Tobias şirket mü-
dürü ortaklar olarak şirketi üçüncü kuşağa taşımaktalar.

ECO Schulte Menden

ECO Schulte Luckenwalde: ESB

Heinz, Tobias, Ernst Schulte,  
Andrea Widmann
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Aile ile bir röportaj

Kapı mimariyi insanın kullanımna açmaktadır. Binanın hemen hiç bir fonksiyon elemanı her gün kapı 
kadar yoğun kullanılmamaktadır. ECO Schulte kapı ile ilgili sistem sunucudur ve böylece, kapıları ya-
rarlanılabilir ve kullanılabilir yapan hemen tüm teknolojik çözümleri sunan az sayıda işletmeden biridir. 
ECO Schulte firmasının kurucusu Ernst Schulte ve ortak şirket müdürleri olan oğulları Heinz ve Tobias ile 
bir söyleşi.

Ernst Schulte,  
ECO Schulte Şirketler 
 Grubu'nun kurucusu.

Size, ürünlerinizin ne gibi yararlar sağladığı sorulsa, 
yanıtınız ne olurdu?

Ernst Schulte: Bunu basit, merkezi bir noktaya 
odaklayabiliriz. Asıl olarak biz güvenlik satıyoruz. 
 Ürünlerimiz kapılara hareket getirmekte ve geçişli 
olarak kontrol etmektedir. Kapı sistem tekniği, içeri sa-
dece yetkili olan kişilerin girmesini, tehlike durumunda 
ise tüm insanların dışarı çıkabilmesini sağlamalıdır.

Heinz Schulte: Her kapı için bir tür temel donanım 
vardır. Buna, kapının kanadına bir eksen veren men-
teşeler dahildir. Buna kapı kolları ve kilit eklenir. Bu, 
kendi evlerimizden tanıdığımız temel donanımdır. Bu 
parçaların yıllarca süren fonksiyon güvenliği, evde 
insanların ve değerlerin korumasını sağlamaktadır. Bu 
temel donanımı daha da güvenli kılan asıl olarak iki 

konsepttir: Birinci konsept, kapıları güvenli bir biçimde 
kapatan ve gerektiğinde yangın bölgelerini birbirinden 
ayıran kapı kapatıcıdır. İkinci ise, tehlike durumunda 
bir binanın daima terk edilebilmesini çeşitli biçimlerde 
sağlayan panik açıcıdır.

Peki, yirmi dört saat sistem çözümü sizce neden bu 
kadar önemli? 

Ernst Schulte: Bir sistemin, ciddi bir durumlarda 
hayat kurtarması gereken bileşenleri doğal olarak 
birbirleri ile mükemmel bir biçimde uyumlu olmak 
zorundadır. Fonksiyon zincirindeki tek bir baklanın bile 
işlevini yerine getirmemesi ölümcül sonuçlara neden 
olabilir. Veya tam tersi: Eğer sistem birbirine mükem-
mel biçimde uyumlu bileşenlerden oluşuyorsa, bu da 
ek bir güvenlik potansiyeli sağlamaktadır. Bilindiği gibi 

 „Kapı bir sistemdir“
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Aile ile bir röportaj

bütün, parçaların toplamından fazla bir şeydir. Bunun
ötesinde biz kapı üreticileri ile çok yakın bir ilişki 
içerisindeyiz. Çünkü sonuçta kapılar sistemin merkezi 
elemanlarıdır.

Tobias Schulte: Bir hastanedeki kapı sistemi tahmin 
edilen 20 yıllık ömrü rahatlıkla karşılayabilmektedir. 
Çok sayıda kapama çevrimi sadece kapı kapatıcılar 
için değil aynı zamanda menteşeler ve kilit için de yük 
anlamına gelir. Müşterilerimize bir kapıda güvenliğin, 
toplam konsept olarak bölünemeyeceğini anlatıyoruz: 
Kalitesiz bir parça sistemi hasara uğratabilir ve insan 
hayatına mal olabilir.

Alman teknolojisi ile tüm dünyada başarılısınız. Peki, 
söz konusu kapı olduğunda bu dünyanın ihracat pazar-
larında önemli olan nedir?

Tobias Schulte: Teknolojimiz uluslar arası bir saygın-
lığa sahip. Bu ülkeden sanayi bundan yaşıyor. Bu ülke 
teknoloji ve Know-how ihracatında, mühendislik hiz-
metlerinden mimariye kadar çok başarılı. Benim dene-
yimime göre, bizim "kapı deyince her şey" konseptimiz 
gibi açık bir konsept pek çok pazarda çok iyi karşılan-
makta. Ve tabii buna bizim kendi ürünlerimizle kapının 
tüm fonksiyonlarını garanti ediyor oluşumuz gerçeği 
de dahil. Sonuç, planlamadan başlayıp sistemin tüm 
kullanım ömrünün sonuna kadar tek bir muhatap.
 
Ernst Schulte: Alman marka ürünleri diğer, önemli 
bir fikirle de bağlantılıdır: yani standartla. Uluslar arası 
standartlara uyulması ECO Schulte firması için, her 
ürünümüzle birlikte verdiğimiz, kutsal bir uyumluluk 

ve kalite sözü gibidir. Bu, planlamacılara ve işleyen 
kişilere güven vermektedir: Standartlara uygun ürünleri 
kullanarak müşterilerimiz, planlamacılar ve mimarlar 
hasarlı ve sorunlu durumlarda sorumluluk risklerini 
azaltmaktadırlar. Ne yazık ki uluslar arası standartlara 
belgeli biçimde uyulması hala doğal kabul edilmiyor. 

Siz yüksek kaliteye sahip, standartlara uygun çözümle-
rin ve yıllardır sessiz bir hizmetkâr olarak iyi hizmetler 
veren ürünlerin üreticisiniz. Standartların katı talimat-
ları varken inovasyonlar için boş hareket alanı bulmak 
mümkün oluyor mu?

Ernst Schulte: ISO'nun eski genel sekreteri Christian 
Favre bir keresinde "Standart A perdesi saniyede 440 
titreşimle sabitlenmiş olsa bile müziğin olanakları yine 
de sınırsızdır" demişti. Bu aynı şekilde kapıdaki sistem 
teknolojileri için de geçerlidir. Biz standartlar dahilinde 
pek çok yaratıcı çözüme imza attık.

Heinz Schulte: ECO Schulte sistem teknolojilerini 
içeren bir binada bulunduğumda, yangın çıktığında ve 
ben dışarı çıkmak istediğimde bir kapının benim için 
engel oluşturmayacağını bilirim. Bizim işimiz heye-
can üretmek değil, tam tersi iyi duygular yaratmaktır. 
Lütfen bana inanın: ürünlerimiz, yıllarca iyi ve güvenilir 
hizmetler veren sessiz hizmetkâr rolünü oynamaktan 
çok memnunlar. Heyecan üretmeyi başkalarına bırak-
mayı tercih ediyoruz.

Tobias Schulte 

Heinz Schulte 
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Estetikçi: ECO Newton

ECO Schulte grubu ECO Newton ile kapı  
kapatıcılarda biçim ve fonksiyon açısından yeni 
kriterler koyuyor. Güçlü, inovatif paket, kapıyı 
birbiri içine giren bileşenler olarak anladığından 
kapının kullanıcı konforunu ve güvenliğini 
artırmaktadır. Bu, üzerinde iyi düşünülmüş 
konsept ve ve güzel tasarımı için ECO Newton 
iF Design Award 2012 ile ödüllendirildi.

ECO Design Awards

ile ödüllendirilmiş
ürün tasarımı. 

Panik yok: EPN 2000 II

red dot award kapsamında: product design 
2010 yılında EPN 2000 II seçkin insanlardan 
oluşan uzmanlar jürisi tarafından yüksek 
tasarım  kalitesi için "red dot" kalite mührü ile 
ödüllendirildi ve Almanya Tasarım Ödülüne aday 
gösterildi.
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Tavissiz güvenlik: 
ECO Sabitleme sistemleri

Kapı sabitleme sistemler hayat kurtarabilir. 
Bunların bir tasarım ödülü için de konu olabile-
ceğini Menden'deki kapı sistemleri uzmanı ECO 
Schulte Sabitleme sistemi FSA II ile göster-
miştir. Yüksek tasarım kalitesine ve işlevselliğe 

sahip hayat kurtarıcı uzmanları da hayran bıraktı. 
Başarılı biçim dili için tüm dünyada, yüksek 
German Design Award 2014 nominiert: ve bu, 
biçim tasarımı konseyinin seçkin uluslararası 
ödülüdür.
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ECO Schulte dünyası Standartlar hakkında

 Standartlar güven kazandırır

Kapı ve bir kapıyı çalıştıran sistem birlikte çok kompleks bir sistemi oluşturmaktadır. Tümünün fonksiyon güvenli-
ğinin anahtarı, çeşitli ürünler için kesin talepleri ve test yöntemlerini tanımlayan bir standart konseptidir.

ECO Schulte standartları, mutlaka uyulması gereken garanti hizmeti olarak görmektedir. ECO bunları çoğun-
lukla yerine getirmekte veya aşmaktadır. Bu da işleyene, uygulamacıya ve planlamacıya yararlı olmaktadır. Kapı 
sistemleri standartları tüm dünyada kabul görmekte ve ülkeler ve ürün portföylerinin de ötesinde yüksek bir 
güvenliği ve işlevselliği garanti etmeyi sağlamaktadır ve bu hem münferit bileşenler hem de bütüncül bakış 
açısından geçerlidir.

ECO Schulte şirket felsefesi ile standardın geleceğinin önüne geçmektedir: Günümüzde hala münferit fonksiyon 
elemanları tanımlanırken gelecekte standart giderek daha fazla konseptle ilgili birimleri ve tüm kapı sistemini ele 
alacaktır.

  ECO ürünleri aşağıda belirtilen Avrupa standartlarına göre üretilmektedir:

EN 1906:2012
Kapı kolları ve topuzları

EN 1125:2008
Kaçış yollarında bulunan kapılar için panik bar ile  
donatılmiş panik kilitler ile donatılmış panik kapısı kilitleri

EN 1154:1996 + A1:2002
Kontrollü kapama sekansı bulunan kapı  
kapama mekanizmaları

EN 179:2008
Kaçış yollarında bulunan kapılar için acil çıkış kilitleri  
ve ya da çarpma levhaları

EN 1158:1997 + A1:2002
Kapama sekansı regülatörleri

EN 1935:2002
Tek eksenli kapı ve pencere menteşeleri

EN 12209:2003
Mekanik olarak idare edilen kilit ve kilit karşılıkları
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ECO Schulte
Tüm dünyada güven. 

İster kendi markamız altında olsun, ister seçkin kapı üreticilerinin  
OEM-Partner ürünü olarak olsun: ECO Schulte'nin çözümleri tüm dünyada 
kapıları işlevsel yapıyor.
 
Tüm dünyada inşaat sahipleri, yatırımcılar, mimarlar ve planlamacılarla 
birlikte iddialeı projeler gerçekleştiriyorlar. Burada daima kapı kullanımı ilgili 
olarak akıllı çözümler sorulmaktadır. Sistem güvenliği ile ilgili felsefemiz 
çağdaş mimaride olduğu kadar etkileyici otel projelelerinde, kamuya ait 
binalarda, özel rezidanslarda, kral saraylarında, özel konutlarda ve stadyum-
larda gözlemlenmektedir.

Humboldt Üniversitesi, Berlin,
Almanya
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Lütfen içeriye buyurun:

ECO Schulte
dünyası. 
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ECO Schulte dünyası kapıdaki teknolojidir. Tüm dünyadaki az sayıda sistem sunucularda biri olarak işlet-
memiz bütüncül bir düşünceyi izlemektedir. Kapı üreticileri ve küçük işletmelerdeki işleyen kişilerle yakın 
bir mutabakat içerisinde kapı ile ilgili teknolojler geliştirilmekte ve sürekli olarak rafine hale getirilmektedir. 
Burada ECO için önemli olan kesinlike münferit ürün olmayıp daima sistem olarak kapının tüm bileşenle-
rinin işbirliğidir. Kapı kapatıcılardan menteşeye, kilitten aksesuara kadar. Kapı güvenliğin karmaşık bir yapısı-
dır: Korunması gereken sağlıktır, yaşamdır ve değerlerdir. Hepsi bir arada en iyi ürünleri, yüksek kaliteyi ve 
azami fonksiyon güvenliğini hak eden şeylerdir. Kapı söz konusu oldu mu ancak en iyi iyidir – ECO Schulte.

ECO Schulte dünyası

  Menteşe teknolojisi

Menteşeler yük transferinden ve kapının hare-
ket etmesinden sorumludur. ECO Schulte ihti-
yaca uygun geniş bir çözüm portföyüne sahiptir. 
Lazerle kaynaklanmış sanayi menteşesinden 
benzersiz, bilya yuva proje menteşesine kadar.

14

ECO sistemi: 
Güvenlik ve den ayrılamaz
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  Kapı kapatma teknolojisi

Yeni nesil kapı kapatıcı ECO Newton ile şirketimiz yeni 
kriterler koydu (resimde). Ama ECO'dan ECO Multi Genius 
kapı kapatıcı da var. Dirsek kol, kayar kol veya gizli sistemler 
her şey tek veya  çift kanatlı kapılar için: ECO Schulte her tür 
kapı için komple bir cözüm sunmaktadır.
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ECO Schulte dünyası

  Panik, kilit ve kilitleme teknolojisi

Her durum için ürünler: Birbirlerine uyarlanmış panik, kilit ve 
kilitleme teknolojisi panik durumlarında kapının güvenli bir 
biçimde açılmasını garanti eder. Burada güvenliğin anlamı: 
ECO ile daima ve güvenle dışarı çıkılır.

  Aksesuar teknolojisi

ECO aksesuar teknolojisi ile bilinçli olarak klasik   
tasarıma odaklanmakta ve bunu tüm kapı kolu çeşitleri 
için  yapmaktadır. 
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Kapı kapatıcı teknolojisi

Kapı kapatıcı teknolojisi 

Güç merkezi 
ve estetikçi.
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Kapı kapatıcı teknolojis n Ürün hakkında

 Estetikçi: ECO Newton
ECO Schulte'nin yeni nesil kapı kapatıcısı: tasarımı aluminyum celik gövdeli paslanmaz çelik kapakl. Gizli montaj 
plakaları, vandalizme karşı korunmuş ayarlar, renkleri birbirine uyarlamış materyaller ile kayar kol kapı kapatıcıla-
rın ve sıralıyıcı sistemleri ile değişken kombinasyonu bu yeni nesil kapı kapatıcı modellerinin ayırt edici özellikle-
ridir. Buna ilaveten yeni valf teknolojisi "ECOvalve" kapatma işlemi ile ilgili tüm parametrelerin kolay ve yüksek 
hassasiyetle yapılmasını garanti eder.
 

Lejant: 1)  EN 1154 – CE işareti ve yangından koruma ruhsatı  2) Kapı büyüklük sınıfları Avrupa Standardına göre (EN)  3) Kapatma kuvvetini
kapanmadan hemen önce artırır, böylece kapı güvenle kilide düşer  4) Kapının açılması için gerekli kuvveti ayarlar  5) Konforlu kapatma geciktir-
me, örneğin otel oda kapıları için  6) Sağ ve sol montaj mümkün, kapı kanadında çekme (ÇK) yön veya kapı kanadında itme (İT) yön, aynı şekilde 
kapı kasasında çekme (ÇK) yön veya kapı kasasında itme (İT) yön  7) Lütfen tip G (=Menteşe karşılığı) sipariş edin

ECO Newton TS-61

ECO Newton Sisteme genel bakışta

Dirsek kol kapatıcı

Adı Testler 1 Kapanma kuvveti 
EN`ye göre 2

Tokatlama 
 hareketi Ayar3

Frenleme 4 Ayar 
kapanma hızı

Kapanmayı 
geciktirme 5

sağ + sol /
ÇK + IT 6

TS-50 EN  / 1–5 kademesiz (6) yanda  sabit yanda – evet / evet

TS-20 EN  / 3 / 5 yanda  sabit yanda – evet / evet

TS-15 EN – 2 / 3 / 4 / 5 yanda – yanda – evet / evet

TS-14 EN – 1 / 2 / 3 / 4 yanda – yanda – evet / evet

Kayar kol kapatıcı

Adı Testler 1 Kapanma kuvveti 
EN`ye göre 2

Tokatlama 
 hareketi Ayar 3

Frenleme 4 Ayar 
kapanma hızı

Kapanmayı 
geciktirme 5

sağ + sol /
ÇK + IT 6

TS-61 EN  / 5–6 kademesiz ön tarafta ayarlanabilinir ön tarafta opsiyonel evet / evet7

TS-61 EN  / 2–5 kademesiz ön tarafta ayarlanabilinir ön tarafta opsiyonel evet / evet7

TS-51 EN  / 1–4 kademesiz ön tarafta ayarlanabilinir ön tarafta – evet / evet7

TS-41 EN  / 1–4 kademesiz yanda  sabit yanda – evet / evet7

TS-31 EN  / 1–3 kademesiz yanda  sabit yanda – evet / evet7
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ECO Schulte
Tüm dünyada güven. 

Dünyanın kaliteye, güvenilirliğe ve güvenliğe değer verilen her yerinde 
ECO Schulte ürünleri yıllardan beri kullanılmaktadır. İşlevsellikle tasarımın 
birleşmesi ECO sistemlerinin tüm dünyada kabul görülmesini  sağladı. Bu 
noktada ECO Schulte ürünlerine tüm dünyada gösterilen güvene teşekkür 
etmek istiyoruz. Bununla biz, kendimizi sürekli geliştirerek, gelecekte de 
uygun üretimle, müşterilerimizin ve pazarın taleplerini karşılamayı kendimi-
ze hedef alıyoruz. 

Shopping Mall, Dresden, 
Almanya
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 ECO Newton serisinin en pırıltılı ürünleri

  Tüm bina için iki gövde

Sadece iki temel gövde ile ECO Newton kapı kapatıcı portföyü her kapı 
boyutuna hizmet vermektedir. Buna ek olarak alın tarafındaki valf tekniği 
kapı kapatıcının kapı kandında ve kasasında itme ve çekme yön olarak 
monte edilmesine izin vermektedir (TS-41/31).

Kapı kapatıcı teknolojis n Ürün hakkında

  Kombinasyon halinde seçkin materyal

Seçkin materyal ECO Newton için standarttır: Paslanmaz çelik kapla-
ma ve alüminyum gövde yeni nesil kapı kapatıcılarda mimari ile uyumlu 
 şekilde birbirlerine mükemmel uyarlanmıştır.

  Iyi düşünülmüş montaj sistemi

ECO Newton montaj sisteminin özelliği: Montaj plakası kapı kapatıcının 
alüminyum gövdesi tarafından komple kapatılmıştır ve böylece görülmez. 
Montaj plakasında standart delikleri mevcuttur; bu da zaman kazandıran, 
güvenli ve kolay sabitlemeyi garanti eder.

  Yeni tür valf tekniği

Yeni valf teknolojisi ECOvalve geniş ve hassas bir ayar aralığı  sunmak-
tadır. Böylece ayar işleminin tüm parametrelerinin herhangi bir alyan 
anahtarla kolay, çok hassas ve sürekli olarak güvenli bir biçimde yapılması 
mümkündür. Tüm ECO Newton kapı kapatıcılarında kapanma hızının ve 
son dayanağın ayarlanması ECOvalve standart üzerinden. Ek bir valf sa-
bitleyici valfların aşırı döndürülmesini ya da tamamen çıkmasını önler.

  Bitiş kenarları ve renk tasarımı uyumlu

Kayar kol ve kapı kapatıcı montaj edildiğinde bir düzlemde kapanır. Tüm 
materyallerin rengi, kayar kol son kapaklarına kadar mükemmel biçimde 
uyarlanmıştır. Böylece ECO Newton kapı kapatıcıları her tasarım çalışma-
sına uyum sağlayabilmektedir.

  Kaynakları korur

ECO Newton kapı kapatıcıları diğer eşdeğer çözümlere oranla 1.000 
grama kadar daha hafiftir. Akıllı yapısı ve bilinçli materyal kullanımı kay-
nakların korunmasına önemli bir katkıda bulunmakta ve bu fonksiyondan, 
güvenlikten ve kaliteden taviz verilmeden gerçekleşmektedir. 
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NewtonEC
O

ECO Newton TS-31 (EN 1 – 3) ECO Newton TS-41 (EN 1 – 4) 

ECO Newton TS-61 (EN 5 – 6; EN 2 – 5) ECO Newton TS-51 (EN 1 – 4) 

ECO Newton TS-20 (EN 2 / 3 / 5) ECO Newton TS-50 (EN 1 – 5; (6)) 

Kapı kapatıcı teknolojisi

ECO Newton TS-15 
(EN 2 / 3 / 4 / 5)  

ECO Newton TS-14  
(EN 1 / 2 / 3 / 4 ) 
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Gizli kapı kapatıcı

24

Kapı kapatıcı teknolojisi

ITS Multi-Genius (EN 1 – 4; EN 2 – 5)  
gizli kapı kapatıc 

FTS 63 / FTS 63-R (EN 2 – 5 / EN 5 – 6) 
Serbest çalışan kapı kapatıcı 

FDC / -B  
Otomatik kapı açma sistemi (EN 3 – 6) 

BTS  (EN 3, EN 4) 
zemine gömme kapı kapatıcı

ITS 420  
gizli kapı kapatıcı 

ETS 73 
ETS- 64-R (EN 3 – 7 / EN 4 – 6) 
Elektromekanik otomatik kapı sistemi

YENI!

YENI!

Kayar kollar

Tek kanatlı kapılar için kayar kollar

Kayar kol B 
Kayar kol B-FKL 
Kayar kol K 
elektro mekanizmalı kayar kol EF 
elektro mekanizmalı kayar kol EF İT 
elektro mekanizmalı tavan dedektör  
entegreli kayar kol EFR 
elektro mekanizmalı tavan dedektör  
entegreli kayar kol EFR İT
 

Çift kanatlı kapılar için kayar kollar

Sıralama mekanizma SR 
Sıralama mekanizma SR İT 
Sıralama elektro mekanizmalı SR-EF-1S 
Sıralama elektro mekanizmalı SR-EF-1S İT 
Sıralama elektro mekanizmalı SR-EF-2 
Sıralama elektro mekanizmalı SR-EF-2 İT 

Çift kanatlı kapılar için sıralama elektro  
mekanizmalı duman dedektör entegreli

sıralama elektro mekanizmalı tavan dedektör  
entegreli SR-EFR-1S 
Kayar kol SR-EFR-1S İT 
Kayar kol SR-EFR-2  
Kayar kol SR-EFR-2 İT  

Gizli kayar kollar tek kanatlı kapılar için

Gizli kayar kol İS 
Gizli kayar kol İS-MFA 
Elektro mekanizmalı İS-EF  

Gizli kayar kollar çift kanatlı kapılar için

Sıralama mekanizma İS-SR 
Sıralama mekanizma İS-SR-EF  

Kayar kol SR-EFR-2  
ile ECO Newton Kapı kapatıcı TS-61YENI!
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ECO Multi-Genius
Küçük. Kompakt. Esnek. 

ECO, ITS Multi-Genius ile işlevsellik ve kalıcı zarafet açısından tüm 
beklentileri karşılamaktadır. Zarif yapısı ile kapı kanadına sorunsuz  bir 
biçimde entegre olabilmektedir. Hem de 40 mm kapı kanadı kalınlığın-
dan itibaren!

Çeşitli seçilebilen kayar kol profilleri ile (bkz sonraki sayfalar) ITS Multi 
Genius her kasa tipine ve böylece yapıdaki her beklentiye ayak uydur-
maktadır.

25

Beijing Havalimani,
China
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Aksesuar teknolojisi

Her şey kontrol altında.



2727

Kapı kolları her ne kadar moda akımlarından etkilense de bir 
bina ile ilk temasta estetik bakımdan sürdürücü etki göste-
ren ve adeta arketip olmuş birçok klasikler vardır.  
ECO Schulte ürün portföyünde ebedi ve işlevsel klasiklere 
ağırlık verilmiştir. Ürünlerimiz her daim profil kapılara uygun 
olup (oval rozet setleri -OVR-) güvenlik aksesuar setleri 
halinde de mevcuttur. Ayrıca, uygun pencere kolları da ECO 
Schulte ürün portföyüne dahildir.
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 Kapı kollarına el vermek

Kapı kolları evin en çok kullanılan fonksiyon elemanlarından biridir: Yoğun 
kullanılan binalarda insanların ilk olarak kapı koluna dokunmaları boşu-
na değildir. Ancak kapı kolları bina tekniğindeki her hangi bir fonksiyon 
elemanından çok daha fazlasıdır: Kol üzerinden insan binayı ilk kez fiziksel 
olarak algılar ve bilindiği gibi iyi bir etki bırakabilmek sadece için tek bir 
şans vardır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapı koluna dokunmak aynı zamanda estetik ve ergonomik bir duygudur. 
Önce "kapı kolu algılanır" ve bu sadece biçimiyle değil, aynı zamanda ve 
özellikle kullanımdaki mekanik kaliteleri ile gerçekleşir. Kapı kolunun yata-
ğının kaliteli olması sadece fonksiyonun sürekliliğini garanti etmekle kal-
mayıp aynı zamanda burada kalitenin olduğu hissini de verir. ECO  Schulte 
bunu kapı kolu portföyündeki ürünlere verdiği beş yıllık garanti ile vurgula-
maktadır.

Kapı kolunun ergonomik biçimi büyük çapta fonksiyonundan kaynaklanır: 
Kapı kolu tabii ki sezgisel biçimde yerleştirilmeli ve kullanılmalıdır. Güvenli 
bir kavrama ve güvenli bir güç aktarımı garanti edilmiş olur. Kapı açılırken 
önemli kuvvetler kullanıldığından biçim parmakların sıkışmasını veya ezil-
mesini önleyecek gibi olmalıdır. Standartlara uygun bir tip buna ek olarak 
çok yüksek bir fonksiyon güvenliği sağlamaktadır.

Aksesuar teknolojisi n El verme hakkında 
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Tüm varyasyonları ile aksesuarlar

Avrupa standart EN 1906 kapı kolları ve aksesuar sistemleri için kullanma 
sınıflarını tanımlamaktadır. Burada kullanma yoğunluğu ve kullanıcının 
 titizliği dikkate alınmaktadır. ECO Schulte sadece 3 ve 4 kullanma sınıfları-
na dahil aksesuar sistemlerini sunmaktadır.

ECO Schulte aksesuar çözümler ile bilinçli olarak klasik biçim diline 
odaklanmakta, ama aynı zamanda sunulan çözümlerin koruyucu akse-
suardan pencere kollarına kadar tüm kullanım alanlarında kullanılmalarını 
 garanti  etmektedir.

29

Kempinski, Heiligendamm,
Almanya
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Aksesuar teknolojisi n Arkaik tipler hakkında

ECO D-210

ECO D-110

ECO D-310

ECO D-410

ECO D-510

  ECO D-100  Arkaik tip: U biçiminde kol

Katma değerli klasik: U biçimli kolun avantajı ikinci 90 derecelik bükümü-
dür. Bu insanın veya eşyanın "takılmasından" korkulan durumlarda klasik 
olarak daima kullanılmıştır Kolun arka tarafındaki deve boynu, alışveriş 
çantalarının veya manto kollarının kola takılmasını önlemeye yardımcıdır. 
Bunun ötesinde U biçimindeki kol, arka deve boynu kapıyı açarken yum-
ruğu desteklediğinden konforlu kalitelere sahiptir. ECO Schulte U biçimli 
kolu fabrika dizayn tasarımı D-110 olarak portföyüne almıştır.

  ECO D-200  Arkaik tip: Frankfurt Standart kol L biçimli

Geçen asrın 20'li yıllarında pek çok mimar, inşaatları ve kiraları daha 
makul fiyatlara çekebilmek amacıyla inşaatta kullanılan elemanları stan-
dartlaştırma yolunu aradılar. ECO D-200, bir zamanlar Frankfurt standart 
kol olarak kariyer yapmış tasarımın bir varyasyonudur: Yuvarlak çubuk 90 
derece bükülür ve tek bir rozetin üzerine yerleştirilir. Tüm Frankfurt varyas-
yonları sağ açı fikri bazlıdır. ECO Schulte Frankfurt standart kolu değerli 
ve çağdaş bir biçimde yorumlanmış haliyle fabrika dizayn tasarımı D-210 
olarak portföyüne almıştır.

  ECO D-300  Arkaik tip: Frankfurt Gönyeli kol

ECO D-300 20'li yılların geometrik bir kol tasarımının varyasyonudur ve 
konstrüksiyonunun okunabilir sadeliği ile büyülemektedir: Yuvarlak bir boru 
gönyeli olarak kesilip ikiye ayrılır. Her iki yarı bir sağ açıyla birbirine eklenir. 
"Frankfurtlu"nun değerlenmesinin nedeni sadece Frankfurtlu standart 
kola geometrik olarak akraba olması değil, aynı zamanda Frankfurt Mimari 
Müzesi'nde de kullanılmış olmasıdır. ECO Schulte Frankfurtlu gönyeli kolun 
yorumunu fabrika dizaynı tasarımı D-310 olarak portföyüne almıştır.

  ECO D-400  Arkaik tip: Ulmlu kol 

El verilsin diye yapıldı: U biçimli kolun arkaik tipi adını, geçtiğimiz asrın 
50'li yılarında Ulm Tasarım Yüksek Okulu'nun yeni binasındaki tasarımda 
kullanıldığı için aldı. Tasarım sırasında o zamanlar İsviçre Demiryolları 
vagonlarında kullanılan kapı kollarından esinlenilmişti. ECO Schulte Ulmlu 
kolu kendi fabrika dizayn varyasyonu D-400 ile bir kez daha ele aldı.

  ECO D-500  Arkaik tip: El biçiminde kol

Tipolojik olarak bu kol Frankfurtlu gönyeli kol ile Ulmlu kol arasında bir bağ 
oluşturmaktadır: Bu fabrika dizayn tasarımı D-500 mütevazı, tutuşu rahat 
ve yürüme yönüne odaklıdır.

 Kalıcı biçimler ve klasikler
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Aksesuar teknolojisi n Yataklar hakkında

İyi, daha iyi, en iyisi: sistemli kalite yuva

OKL – Rulman teknolojili premium proje takımı

OGL – Kayar yuva teknolojili proje takımı

SGL – Kayar yuva teknolojili standart takımı

OKL yuvası
Sanayi tipi rulmanlar bu kaliteli proje takımı için 
tipiktir. Tam kapalı, mükemmel ve periyodik 
bakım gerektirmeyen yivli rulman dengeli ve 
boşluksuz bir yuva garanti etmektedir.

 n EN 1906, Sınıf 4
 n DIN 18273 Yangın ve duman kapıları için ser-
tıfıkalıdır

 n Temel rozet, paslanmaz çelik, paslanmaz
 n Geri alma yayı
 n 2 milyon test çevrimi 

OGL yuvası 
Bu proje takımı bakım istemeyen plastik bir 
kılavuz yuvaya sahiptir. Bu yuva galvanize çelik 
temel rozetin için yüzer şekilde oturur ve böyle-
ce radyal ve eksenel boşlukları dengeler.

 n EN 1906, Sınıf 4
 n DIN 18273 Yangın ve duman kapıları  
için sertıfıkalıdır

 n Temel rozet, paslanmaz çelik, paslanmaz
 n Geri alma yayı yok
 n 200.000 test çevrimi 

SGL yuvası
Cam elyafı destekli plastikten temel rozette kol 
radyal ve eksenel olarak hareket eder. Açı to-
leransları bir dalgalı yaylı rondela vasıtası ile 
dengelenir.

 n EN 1906, Sınıf 3
 n Temel rozet cam elyafı  
takviyeli plastikten

 n Geri alma yayı
 n 200.000 test çevrimi 
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Aksesuar teknolojisi n Standart aksesuarlar
Rozetli aksesuarlar (ROS) n Gizli aynalı aksesuarlar (L/K)

Proje takımı
D-110

Proje takımı
D-120

Proje takımı
D-190

Proje takımı
D-210

Proje takımı
D-310

Proje takımı
D-330

Proje takımı
D-410

Proje takımı
D-490

Proje takımı
D-510

Aksesuar teknolojisi n Oval rozetli aksesuarlar (OVR)

Oval rozet takımı
D-115

Oval rozet takımı
D-116

Oval rozet takımı
D-310

Oval rozet takımı
D-315

Oval rozet takımı 
D-335

Oval rozet takımı
D-410

Oval rozet takımı
D-415

Oval rozet takımı
D-515

32

Aksesuar teknolojisi
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Aksesuar teknolojisi

Aksesuar teknolojisi n Koruyucu aksesuarlar

Koruyucu aksesuar
D-110

Koruyucu aksesuar
D-111

Koruyucu aksesuar
D-310

Koruyucu aksesuar
D-116

Koruyucu aksesuar
D-315

Paslanmaz çelik  Premium proje takımı, Rulman teknolojili 

Alüminyum Proje takımı, Kayar yuva teknolojili

Polyethylen Standart takımı, Kayar yuva teknolojili 

Lejant: 

OKL, OGL ve SGL hakkında diğer bilgiler için bkz. sayfa 31 
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Pencere kolları

Pencere kolları proje n Kilitli n Tilt before Turn TBT

Pencere kolu
Proje
FO-110 

Pencere kolu
Proje 
FO-210 

Pencere kolu
Proje
FO-310 

Pencere kolu
Proje 
FO-410 

Pencere kolu
Proje TBT
FO-110 TBT

Pencere kolu
Proje TBT
FO-210 TBT

Pencere kolu
Proje TBT
FO-310 TBT 

Pencere kolu
Proje TBT
FO-410 TBT 

Pencere kolu
Proje 
FO-333 

Pencere kolu
Proje
FO-110 

Pencere kolu
Proje
FO-210 

Pencere kolu
Proje 
FO-310 

Pencere kolu
Proje
FO-410 

Pencere kolları proje

Pencere kolu
Proje 
F-110 

Pencere kolu
Proje 
F-120 

Pencere kolu
Proje 
F-210 

Pencere kolu
Proje 
F-310 

Pencere kolu
Proje 
F-410 

Pencere kolları proje

Paslanmaz çelik Alüminyum Polyethylen

Lejant: 
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ECO pencere kolları 
Tilt before Turn TBT

TBT teknolojisi (Tilt before Turn) burada kolun devirme konumunda
(90° pozisyonu) bir anahtarla kilitlenmesine olanak sağlar.

Kolun açık konumuna (180° pozisyonu) döndürülmesi sadece
kilit yeniden açılınca mümkündür.

Bu fonksiyondan yararlanmak için pencerenin buna göre önceden 
 ayarlanmış olması gerekmektedir. Sadece pencere kolu tek başına bu 
fonksiyonu yerine getirmeye yetmez.

35
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Panik, kilit ve kilitleme teknolojisi

Daima güvenle dışarı.
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Bina kullanımına göre fark

Panik, kilit ve kilitleme teknolojisi n Standartlar hakkında

Doğru panik kapısı kombinasyonun seçilmesi durumunda mekan ve bina kullanımının türü çok önemli-
dir.  Avrupa standartları EN 1125 ve EN 179 panik kapılarının ve acil çıkışların donanımını tanımlamaktadır. 
EN 179'a göre acil çıkış kilitleri genel olarak kamuya açık bir insan trafiğine tabi değildir. Burada varsayılan, 
binanın kullanıcısının kaçış yollarını tanıyor olmasıdır. Geleneksel kollu veya darbe levhalı panik kilidi teknolojisi 
 burası için yeterlidir. Buna karşın EN 1125'e göre yatay barlı panik kilitleri kamuya açık binalarda kullanılmalıdır. 
EN 1125'e göre panik sistemlerimizle panik etkisindeki ve kaçış kapılarının fonksiyonunu tanımayan kişiler 
daima güvenli bir biçimde binanın dışına çıkabilirler.

Kapı kolu ile donatılmış 
acil çıkış kilitleri

Kamuya açık olmayan tüm binalar ya da bina bölümlerine uygu-
lanması öngörülen EN 179 standartına uygun acil çıkış kilitleri. 
 Kamunun erişemeyeceği düşünülen tüm diğer binalara da 
uygulanabilir. Bu binalarda ya da bina bölümlerinde bulunan yan 
girişlerin veya kapıların yetkililer dışında başka şahıslar tarafından 
kullanılması asaktır.

Kapı kolu ya da çarpma aynası aracılığıyla mekanik olarak açılan acil 
çıkış kilitleri. 

Uygulama alanları:
n Özel şahıslara ait siteleri
n Okul sınıf mekanları
n Kamuya açık omayan idare binaları ya da endüstri şirketleri
n İdare binalarının kamuya açık omayan bölümleri
n Havaalanları, bankalar, kamuya açık omayan bölümleri

Kullanıcılar acil çıkış kapısının açılması hakkında 
 önceden  bilgilendirilmişlerdir.

Panik kilitleri,
yatay barlı

EN 1125 standartına uygun panik kilitler, ziyaretçilerin acil çıkış 
kapısının işlevini tanımadığı, ancak acil durumda bigilendirilmeden 
açabilmesi gerektiği kamuya açık binalarda kullanılmaktadır.

Tutamaklı ya da itilen yatay kapı kolu aracılığı ile mekanik olarak 
açılan panik kilitleri.

Uygulama alanları:
n Hastane ve poliklinikler
n Okul ve eğitim tesislerinde bulunan kaçış yolları
n Kamuya açık idare binaları
n Stadyumlar, arenalar, etkinlik binaları
n Alışveriş merkezleri

Kullanıcıların acil çıkış kapısının nasıl açılacağı hakkında herhangi 
bilgiye sahip değillerdir.

Kamuya açık alan Kamuya açık olmayan

Seminer salonu

S
em

in
er

 s
al

o
n

u
M

u
tf

ak

Toplantı- 
salonu

Fuaye

Bilgiişlem

D
in

le
n

m
e 
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ı
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le
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Ofis

Ofis

Ofis

Ofis
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Panik, kilit ve kilitleme teknolojis n Güvenlik hakkında

Panik kilidi fonksiyonları
Panik kilidi tanımlanmış bir ilkeye göre çalışır: İçten bir kola veya panik bara basıldığında kilit tanımlanmış 
olan bir kuvvet kullanımı durumunda aniden açılmak zorundadır. Burada sadece dil değil, aynı zamanda ge-
rekiyorsa kilitli sürgü de geri çekilir. Bu temel fonksiyon ECO teknolojisi ile daha rafine bir hale getirilmekte 
ve  çeşitlendirilmektedir:

Panik fonksiyonu B – Çevirme fonksiyonu 

İki taraflı kola sahip panik fonksiyonu B insan trafiğinin olduğu binalar için tasar-

lanmıştır: İçteki kol klasik bir panik fonksiyonuna sahipken, ihtiyaç halinde dış kol 

sadece mekanik olarak açılabilir veya kilitlenebilir. İki kolun kavraması iki parçalı bir 

somunla gerçekleştirilir.

Uygulama alanı: İdari binalarda, yaşlılar evlerinde kaçış kapıları, tali giriş kapıları 

(örneğin: okullar ve oteller).

  Panik fonksiyonu E –   Değiştirme fonksiyonu 

Panik fonksiyonu E tanımlanmış bir insan grubu için girişi olan binalar için 

tasarlanmıştır. Dışarıya bir kör kapatma aynası veya bir topuz monte edilmiştir, 

kapı sadece anahtarla açılabilir. İçten kol üzerinden klasik panik 

fonksiyonu.

Uygulama alanı: Kalorifer dairelerine, asansör sistemlerine, yer altı 

garajlarına / katlı otoparklara, depo ve iş binalarına, müstakil konutlara veya 

apartmanlara açılan kapılar. 

  Panik fonksiyonu D –  Geçiş fonksiyonu 

Panik fonksiyonu D sadece kaçış kapıları için öngörülmüştür ve diğer zamanlarda 

kullanılmaz: Klasik bir içten panik fonksiyonu devreye sokulduğunda sadece kapı 

açılmaz, aynı zamanda dış kol da devreye sokulur. Bu ayar durumunda kapı ne 

binaya giriş için ne de binadan kaçış için bir engel oluşturur. Bir anahtarla asıl 

fonksiyona tekrar geri dönülür. Kavrama mekanik olarak iki parçalı bir somunla 

gerçekleştirilir.  

Uygulama alanı: İdari binalarda/büro binalarında, yaşlılar evlerinde kaçış kapıları, 

tali giriş kapıları (örneğin okullar ve oteller).

1

2

İki taraflı kola sahip panik fonksiyonu C insan trafiğinin olduğu binalar için tasar-

lanmıştır: İçteki kol klasik bir panik fonksiyonuna sahipken, dış kol standart olarak 

devre dışı bırakılır (boşta çalışma fonksiyonu) ve sadece bir anahtar pozisyonu 

ile (aşma konumu) olarak açılabilir veya kilitlenebilir (zorunlu kilitleme). Ancak 

anahtarın çekilmesi boşta çalışma fonksiyonunun tekrar oluşturulmasından sonra 

mümkündür.

Uygulama alanı: İdari binalarda, yaşlılar evlerinde kaçış kapıları, tali giriş kapıları 

(örneğin: okullar ve oteller).

Panik fonksiyonu C – Zorunlu kilitleme fonksiyonu 
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ECO Panik kilit sistemleri
Panik durumunda 

Panik kilit sistemi, insanların tehlikeli bir bölgeyi, bir panik durumunda 
da her zaman terk edebilmelerini garanti eder: Yatay bara veya bir panik 
 koluna basıldığında kapı, kilidin kilitli olup olmamasına bakılmaksızın açılır.

ECO kilit açma çözümleri, bir miktar insan kapıya dayanıyor olsa bile yolu 
açar. Kapıyı açmak ve böylece yangından veya zehirli gazlardan kaçmak 
için bir çocuğun kuvveti bile yeterli olacaktır.

Autostadt VW, Wolfsburg,
Deutschland
Atostadt VW, Wolfsburg,
Almanya
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Panik, kilit ve kilitleme teknolojisi

40

Panik kilitleme sistemleri n Touchbar 

EPN 2000 II 
Paslanmaz çelik

Panik kilit sistemler n Pushbar 

EPN 900 III 
Paslanmaz çelik

EPN 900 III 
Alüminyum F1 kaplamalı

EPN 900 III 
Siyah / kırmızı kaplamalı

EPN 2000 II 
Alüminyum

Panik kilit sistemler n Karşı aksesuarlar takım

EPN 900 III takım n Oval rozet 
EPN 900 III takım n Kısa ayna 
EPN 900 III takım n Güvenli Kısa ayna 
EPN 900 III takım n Güvenli Uzun ayna 
EPN 900 III takım n Güvenli Boru çerçeveler 

EPN 900 IV 
Paslanmaz çelik

EPN 900 IV 
Alüminyum F1 kaplamalı

EPN 900 IV 
Siyah / kırmızı kaplamalı

EPN 950 
Alüminyum F1 kaplamalı

EPN 950 
Paslanmaz çelik YENI! 

YENI! YENI! 
EPN 2000 II takım n Yuvarlak rozet
EPN 2000 II takım n Oval rozet
EPN 2000 II takım n Kısa ayna
EPN 2000 II takım n Güvenli Kısa ayna
EPN 2000 II takım n Güvenli Uzun ayna 
EPN 2000 II takım n Güvenli Boru çerçeve
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ECO Panik kilit sistemleri
Bina kullanımına göre fark 
 
Doğru panik kapısı kombinasyonun seçilmesi durumunda mekan ve bina kullanımının 
türü çok önemlidir. Avrupa standartları EN 1125 ve EN 179 panik kapılarının ve acil çıkış-
ların donanımını tanımlamaktadır.

EN 179'a göre acil çıkış kilitleri genel olarak kamuya açık bir insan trafiğine tabi değildir. 
 Burada varsayılan, binanın kullanıcısının kaçış yollarını tanıyor olmasıdır. Geleneksel kollu 
veya darbe levhalı panik kilidi teknolojisi burası için yeterlidir.

Buna karşın EN 1125'e göre yatay barlı panik kilitleri kamuya açık binalarda kullanılmalıdır. 
EN 1125'e göre panik sistemlerimizle panik etkisindeki ve kaçış kapılarının fonksiyonunu 
tanımayan kişiler daima güvenli bir biçimde binanın dışına çıkabilirler.

Domhotel, Köln,
Almanya
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Panik, kilit ve kilitleme teknolojisi
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Ahşap veya çelik, tek kanatlı kapılar için panik kilitleri 

GBS 81 GBS 82 GBS 83 GBS 90 GBS 91 GBS 92 

Tek kanatlı profil çerçeveli kapılar için panik kilitleri

GBS 71 GBS 76 GBS 96 

Çift kanatlı profil çerçeveli kapılar için panik kilitleri

GBS 72
Aktif kanat 

GBS 73
Sabit kanat 

GBS 76 GBS 97
Aktif kanat 

GBS 98
Sabit kanat 

Ahşap veya çelik, çift kanatlı kapılar için panik kilitleri 

GBS 83 GBS 84 GBS 93 GBS 94 GBS 94f 
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Panik, kilit ve kilitleme teknolojisi
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Ahşap kapılar için gömme kilitler

GBS 12 GBS 15 GBS 31 GBS 31 C
Mandallı kilit 

GBS 31 E
Sürgülü kilit 

GBS 39
İsviçre ölçüsü 

Profil çerçeveli kapılar için gömme kilitler

GBS 69 

Tek kanatlı
profil çerçeveleri 
kapılar için 
gömme kilitler

GBS 71 GBS 76 

Ahşap ve çelik
kapılar için gömme kilitler

GBS 81 GBS 82 

Ahşap veya çelik, çift kanatlı kapılar için panik kilitleri 
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 Menteşe teknolojisi 

 Destekleyici makaralar. 

Menteşe teknolojisi
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 Üstün kaliteli rulmanlar
Menteşe kalitesi öncelikle yuva kalitesinden etkilenerek be-
lirlenir. Bu nedenle, ECO Schulte kendi ürünü olan menteşe-
lere özel yuva teknolojisi gelistirmiş olup (EN 1935 standar-
tına göre) patent almıştır (DE1036 1548 B4). Makara alttan 
ve üstten bir çelik küre üzerinde ikişer adet sentetik leğen 
içinde yer almaktadır. Sözkonusu özgül yuva aşınmaz ve 
bakım gerektirmez niteliklere sahip olup kapının yumuşak ve 
kolay çalışmasını sağlar. Çift yuva yapısı sayesinde aksiyal ve 
radyal güçleri etkili bir biçimde ve sürekli olarak kontrol eder. 
Tarif edilen yuva teknolojisi bağımsız bir enstitü tarafından 
bir milyon açma kapatma işlemi uygulanmak üzere başa-
rılı olarak test edilmiştir. Ömür boyu güvenli bir kullanımın 
garantisidir.

Kanat parçası 

Cerçeve parçası 

Aks ucu

Küre leğeni

Küre

Küre leğeni - kanat

Ayar bileziği

Kapak

 Menteşe modelleri
  
  OBX proje tipi menteşeleri –  Mükemmel ayarlanabilen menteşeler

Bu tip menteşelerin, içinde bulundukları elemanda kapının montajı sıran-
sında üç boyutlu olarak ayarlanabilinmesi nedeniyle montaj işleminde de 
önemli ölçüde kolaylık sağlanır. OBX şifresinden sonra gelen rakam, kul-
lanılan makaranın çapını tanımlamaktadır. OBX 20 tip menteşe, makara 
ve gözün yüzey kalitesi ve kusursuz oturması bakımından üstün kaliteye 
erismek için çelik dökümden üretilmektedir.

 OBN proje tipi menteşeleri – binişsiz kapılar için

Bu tip menteşeler kapı üreticisi ya da işleyici tarafından monte edilmekte 
olup ayarlama yapılması mümkün değildir. OBN şifresinden sonra gelen 
rakam, kullanılan makaranın çapını tanımlamaktadır. OBN 20 tip menteşe,
makara ve gözün yüzey kalitesi ve kusursuz oturması bakımından üstün 
kaliteye erismek için çelik dökümden üretilmektedir.

Menteşe teknolojisi n Kaliteli menteşeler hakkında

Manivela kuvvetlerine göğüs gerer

İyi menteşeler, kapının kendisinden beklendiği gibi 
açılmasını garanti eder. Bunlar dönme noktasını ve 

böylece kapının hareketliliğini belirler ve kapı kana-
dına bir direnç verirler.

ECO menteşeleri, EN 1935 standardına 
uygun, premium ürünlerdir. CE işaretini 

taşırlar ve en yüksek standart sınıfı (14) 
ile kontrol edilmiştir.
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ECO Menteşe teknolojisi
Manivela kuvvetlerine göğüs gerer 

İyi menteşeler, kapının kendisinden beklendiği gibi açılmasını garanti 
eder. Bunlar dönme noktasını ve böylece kapının hareketliliğini belirler 
ve kapı kanadına bir direnç verirler. 

Kapı menteşeleri kapının boyutlarına, ağırlığına, montaj türüne ve kullanım 
yerine optimum düzeyde uyarlanmış olmalıdır. Bunlar kapıda ağır yük altında 
olan tek parça değildir. ECO Schulte menteşe üretimindeki on yıllara dayanan 
deneyimlerine atıfta bulunabilir: ECO menteşeleri, EN 1935 standartına uygun, 
üstün kaliteli ürünlerdir. CE işaretini taşırlar ve en yüksek standart sınıfı (14) ile 
kontrol edilmişlerdir.

München Havalimanı
Almanya
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Proje menteşeler OBX 20 mm 

binili kanatlar için

Proje menteşeler OBX 20 mm 
binişsiz kapılar için

OBX-20-2541/160 
binişsiz kapılar için

OBX-20-2541/120 
binişsiz kapılar için

OBX-20-2542/160 
binişsiz kapılar için

OBX-20-2542/120 
binişsiz kapılar için

OBX-20-1531/160 
binili kanatlar için

OBX-20-1531/120 
binili kanatlar için

OBX-20-1532/160 FD 
binili kanatlar için

OBX-20-1532/120 FD 
binili kanatlar için

OBX-20-1951/160 
binili kanatlar için

OBX-20-1951/120 
binili kanatlar için

48

Menteşe teknolojisi
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OBX-Aufnahmelemente 

für OBX-Bänder

ab Seite xxx

OBX-Abdeckwinkel 

für Aufnahmeelemente

ab Seite xxx

OBX-Tragzapfen 

für OBX-Bänder

Seite xxx

Proje menteşeler OBX 20 mm 

binili kanatlar için
Proje menteşeler OBX 18 mm 
binili veya binişsiz kapılar için

OBX-18-1531/160 
binili kapılar için

OBX-18-1531/120 
binili kapılar için

OBX-18-1532/160 FD 
binili kapılar için

OBX-18-2541/160 
binişsiz kapılar için

OBX-18-2541/120 
binişsiz kapılar için

Taşıyıcı elemanlar n Kapatma köşebendi n Taşıyıcı pim

OBX-Taşıyıcı elemanlar 
menteşeler için

OBX-Kapatma köşebendi 
taşıyıcı elemanlar için

OBX-taşıyıcı pim 
OBX menteşeler için

49

Proje menteşeler OBN 20 ve 18 mm 
binişsiz kapılar için

OBN-18-4141/120 rund 
binişsiz kapılar için

OBN-20-4141/160 
binişsiz kapılar için

OBN-18-4141/160 
binişsiz kapılar için

OBN-18-4141/120 eckig 
binişsiz kapılar için

Menteşe teknolojisi
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Lazer kaynaklı çelik menteşeler  GENİUS LHA

GENİUS LHA
Yaylı menteşe / KO menteşe seti

Lazer kaynaklı çelik menteşeler  Standart 3 mm

Standart 3 mm
Yaylı menteşe / KO menteşe seti

Menteşe teknolojisi
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Lazer kaynaklı çelik menteşeler  Standart 4 mm

Standart 4 mm
Yaylı menteşe / KO menteşe seti

Lazer kaynaklı çelik menteşeler  
Dikey ve yatay ayarlanabilir 3 mm

Yüksekliği ayarlanabilir 3 mm
Yaylı menteşe / KO menteşe seti

Lazer kaynaklı çelik menteşeler  Aksesuar

Blokaj pimi
3 mm / 4 mm

Blokaj pimi
3 mm / 4 mm

Menteşe teknolojisi
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Cam kapı aksesuarları için donanım 

Bütüncül çözümler. 

Camkapılar için aksesuar 
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ECO Cam kapı teknolojisi
Bütüncül çözümler. 

Farklı tiplere ve yüzeylere sahip, birbirine uyarlanmış olan bileşenler size 
şimdi High-End kalitesinde cam kapı sistem teknolojisi sunmaktadır:  
Cam kapılarda kullanılmak üzere DIN 18251 ve EN 1906'ya göre, alümin-
yumdan, çinko dökümden veya paslanmaz çelikten kilitler, menteşeler ve 
kollar. Biçimleri, yapıları, yüzeyleri bütüncül çözüm iddiasını ECO  aksesuar 
teknolojileri vasıtası ile yerine getirmektedirler.

Cam kapı aksesuarları için komple program iyi düşünülmüş ve eksikleri 
tamamlanmıştır. Kapı menteşesinden, aksesuar-kilit kombinasyonlarına ve 
üstten / alttan kilitlere kadar

Stuttgart Fuar,
Almanya
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Cam kapı aksesuarları n Setler 

Studio Basic Set

Cam kapı aksesuarlar n Kilitler

54

Cam kapı aksesuarlar Cam kapı aksesuarlar n Kilitler

Studio Design Set Studio Office Set

UV kilit BB kilit PZ kilit

Kilit karşılıkları

Cam kapı aksesuarlar n Menteşeler

Studio Basic Menteşeler AL / ER Studio Design Menteşeler AL / ER  Studio Office Menteşeler AL / ER

Cam kapı aksesuarları için donanım
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Cam kapı aksesuarları n Kollar

D-110 
U biçimli

D-310 
CL biçimli

D-410 
U biçimli Dizayn

Cam kapı aksesuarlar n Çarpma kapı aksesuarları

GF-0100 - G F-0500

Cam kapı aksesuarlar n Ekipman

Cam sıkıştırma pabucu Çerçeve parçaları 3 parçalı

Cam kapı aksesuarları için donanım



56

Tüm ECO kapı kapatıcıları ve sistemleri en son Avrupa standartlarına göre 
test edilmiştir, sertifikaliır ve fonksiyon güvenliği açısından Avrupa'nın en 
güncel beklentilerini karşılamaktadır. Bu nedenle bunlar üstten montajlı 
sistemler olarak çelik, alüminyum veya ahşap tüm yangın ve duman kapı-
larında kullanılabilmektedir.ürünlerimizle ilgili diğer sertifikaları
internette bulabilirsiniz: zertifikate.eco-schulte.de 

ECO kalitesi

Sertifikalar ve sertifikalar
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Hep aynı yüzey görünümü

ECO Schulte kapıyı bir sistem olarak görür. Ve bu sistem, kapıyı 
çalışır hale getiren tüm elemanlardan oluşur. Paslanmaz çelikten tüm 
ürünlerde ECO ayrıntıya sevdalı bir tutumla kapı kapatıcıların, akse-
suarların, panik barların ve menteşelerin paslanamaz çelik yüzeylerini 
hep aynı strüktürle sunmaktadır. Böylece bir kapı kapatıcının veya bir 
menteşenin zarif yapılı yüzey görünümü aynı üreticinin kol takımlarına 
 mükemmel biçimde uyum sağlamaktadır.

Sertifikalar ve sertifikilar

Pa
sl

an
m

az
 ç

el
ik
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"Bütün, parçaların 
toplamından fazla bir şeydir."
                                               Aristoteles  

ECO Schulte
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