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Otomatik kayar kapı sistemleri
Besam SL500



Kullanışlılık ve enerji tasarrufu bir arada 150 mm ya da 100 mm kapak yüksekliğine sahip 
güçlü operatörler    

Besam SL500 kapı sistemi, her türlü geçiş sistemi 
için uygun birçok modelde sunulmaktadır

Üstün performans

Besam SL500 kapı sistemleri, üstün performans ve en zorlu ortamlarda 
bile güvenle kullanılabilecek bir dizi yenilikçi çözüm sunmaktadır. Zarif 
stili, teknolojik gelişimleri ve kapsamlı ürün yelpazesi Besam SL500 kapı 
sistemlerinin her türlü mimari proje için ideal tercih haline getirmektedir. 

Kullanışlılık ve enerji tasarrufu bir arada
Kullanışlılık konfor demektir. İşte bu nedenle Besam 
SL500 kapı sistemi işlerin kolay ve rahat yapılmasını 
sağlar. Performansı arttırırken aynı zamanda sizin 
için zorlukları en aza indiren özelliklere ekstra özen 
gösterilmiştir.

Örneğin isteğe bağlı giriş açık tutma süresi 
geçişlerin yoğun olduğu durumlarda otomatik 
olarak artarak, yayaların ve personelin kesintisiz 
biçimde giriş yapmalarını sağlar. 
Bu akıllı özellik hem kapının kullanım ömrünü 
arttırır hem de enerji tasarrufu sağlar.

Ek sızdırmazlık özellikleri (Besam TightSeal), 
sürdürülebilir sürücü modu, uyarlanabilir açılma 
genişliği, hava kapanı ve zamanlayıcı ayarları ile 
girişiniz hem trafik akışınızda hem de çevresel ayak 
izinizde önemli avantajlar sağlayacaktır. 

    Esnek açılma genişliği
    Ayarlanabilir açık durma süresi
    Hava kapanı ve sürdürülebilir sürücü modu seçenekleri 
    Sınırlı açılma için hemşire fonksiyonu
    Akıllı kilit yönetimi
    Uzmanlarca geliştirildi– bakımı uzmanlarca yapılır

Besam SL500 kapı sistemleri, çeşitli seçenekleri 
ve yapılandırmalarıyla her türlü tesiste etkileyici, 
kullanışlı ve pratik çözümler sağlar. Bu güçlü kayar 
kapı sistemleri, geçişlerin az ya da çok olduğu 
ortamlar için tasarlanmıştır. Güvenilirlik ve sağlam 
performans gerekli olduğunda Besam SL500 
pazardaki en güçlü operatörlerden birini sunar. 

Hastane girişlerinden perakende uygulamalarına 
kadar, yumuşak, sessiz çalışmaları ve esnek 
çözümleri Besam SL500 kapı sistemlerinin her türlü 
uygulama için ideal hale getirir. Dar mekanizması 
sayesinde bu kapı en zorlu mimari projelere bile 
sorunsuz biçimde takılabilir.

Gereksinimlerinize özel tasarım
Kapı sistemleri, Çerçeveli, Saydam veya Yarı-saydam 
Cam kapı sistemleri olmak üzere üç modelde 
üretilmektedir ve sizin kendi iç ve dış ortamlarınıza 
uyacak şekilde yapılandırılabilmektedir. Sistemler, 
zaman alıcı ve karmaşık giriş yapılandırma 
çalışmaları olmaksızın yeni gereksinimleri 
karşılamak için giriş sisteminizi geliştirmenizi ve 
modernize etmenizi sağlar.

 ”Akıcı,  
   etkileyici ve 
   güvenilir”



Dar koridorlar ya da küçük geçiş noktaları için 
teleskopik çözümler

Çalışma modunuzu kolayca gereksinimlerinize 
göre seçin

24/7 Kullanılabilirlik 
Yedek parça tedariki - teknik beceriler    

Besam SL500 SL – Slim  
Modern binalardaki cam kapılar gibi giriş estetiğinin 
özellikle önemli olduğu yerlerde Besam SL500 SL 
operatörü mükemmel bir tercihtir. Sadece 100 
mm'lik kalınlığı ile Besam SL500 SL, engelsiz bir 
izlenime sahip çevresiyle uyum gösterirken aynı 
zamanda maksimum performans sunar.

Besam SL500  
Besam SL500 serisindeki operatörler, performans 
ya da gürültü seviyesinden ödün vermeden estetik 
açıdan güzel çözümler sunar ve çok çeşitli farklı 
profil sistemleri ve cam seçeneklerine sahiptir. 
Güçlü ve akıcı Besam SL500 operatörü, 2x200kg 
ya da 1x240 kg'a kadar ağırlıklardaki kapıları 
çalıştırabilir ve birden fazla şekilde yapılandırılabilir.
Tüm Besam operatörlerinde olduğu gibi Besam 
SL500, kapının yanına ya da 500 metreye kadar uzak 
bir noktaya yerleştirilebilecek akıllı dokunmatik 
ekranla kolayca yönetilebilir. Her mod seçici, aynı 
anda beş taneye kadar kapı sistemini çalıştırabilir.

Güvenlik
Girişlerinizde ve etrafında kişisel güvenlik önemlidir. 
Bu nedenle Besam SL500 kapı sistemleri içinizin 
rahat etmesi için yürürlükteki tüm güvenlik 
yönetmeliklerini karşılar. 

Besam SL500 kapı sistemi her zaman en iyi
yaya güvenliğini sağlayacak şekilde özel olarak 
tasarlanmıştır.
Operatörün modüler özellikleri ve geçiş sisteminizi 
geliştirmek istediğiniz ekstra güvenlik sağlamanıza 
olanak tanır.

Rahatlığınız, enerji tasarrufu ve ürünün yaşam döngüsünü uzatmak için düzenli bakım yapılması önerilmektedir. 
ASSA ABLOY Geçiş Sistemleri Bakım ve Modernizasyon Programı ve profesyonel servis teknisyenlerimizi 
destekleyen kolay servis yapılmasını sağlayacak tasarım özellikleri ile bakım her zamankinden daha verimlidir.

Destek ve öneriler
 
Çizim aşamasından tüm binanız için bütçe 
yönetimine ve servis-bakım programlarına 
kadar geçiş sistemlerinizi yöneterek sizi 
projenizde desteklemek için gereken tutkuya, 
deneyime ve uzmanlığa sahibiz.

Yüksek düzeyde uyarlanabilirlik

Besam SL500 T – Teleskopik
Dar koridorlarda ya da büyük açıklık genişliğine
sahip küçük geçiş noktalarında teleskopik Besam 
SL500 T operatör ideal bir tercihtir.
Modüler Besam SL500 T, tüm geçiş noktaları için 
maksimum genişlikte açıklık sağlar. Tek ya da çift kapılı 
uygulamalar için mevcuttur. 
Besam SL500 T, maksimum güvenlik için aynı 
zamanda her bir kapı kanadının ayrı ayrı kilitlenmesini 
sağlayan benzersiz bir çözüm de sunmaktadır.

Güvenlik
Güvenli geçiş sistemleri, personelinizi ya da 
mallarınızı korumak için erişimi ve girişi tam 
istediğiniz gibi kontrol etmenizi sağlar.  
Besam SL500 kapı sistemi ile artık istenmeyen 
konuklar sorun değil. Farklı kilitleme cihazları 
kullanarak girişinizi güvenceye alabiliriz. Aynı 
zamanda çıkış modunda, insanların binadan, 
kapanış saatinden sonra girişi önleyecek şekilde 
çıkmasını sağlayan etkin bir kilit işlevi de 
bulunmaktadır.

Sürdürülebilirlik

Güvenlik

Önemli avantajlar

Güvenlik

Kullanışlılık

Estetik



ASSA ABLOY Geçiş Sistemleri A.Ş. 

Tel: +90 (216)593 1280
bilgi.tr.aaes@assaabloy.com
www.assaabloyentrance.com.tr
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ASSA ABLOY Entrance Systems is a leading supplier of entrance automation 
solutions for efficient flow of goods and people. With our globally 
recognized product brands Besam, Crawford, Albany and Megadoor, we 
offer products and services dedicated to satisfying end-user needs for safe, 
secure, convenient and sustainable operations.   
ASSA ABLOY Entrance Systems is a division of ASSA ABLOY.

www.assaabloyentrance.com.tr

Bizi takip edin:

Kanalın arama alanına lütfen ASSA 
ABLOY Entrance yazın.


