
44

PHB 3000 
– Modüler sistem

– 1-/2-/3- noktadan kilitleme

– Dogging cihaz› (seri)

– Güvenlik için tokatlama özel-

li¤i (opsiyonel)

– Sol ve sa¤ elle kullan›m

– Softline tasar›m

– PHT 3900’la kullanabilme

özelli¤i

– Yang›na ve dumana hassas

kap›lar için

– Binili kap›lar için

– EN 1125’e uygun 

Tek Noktadan Kilitlemeli 255 TL/TK

Çift Noktadan Kilitlemeli 410 TL/TK

Panik Ç›k›fl Sistemleri
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Panik Bar Sistemi

PHA 2000 
– Modüler sistem

– 1-/2-/3- noktadan kilitleme

– Dogging cihaz› (seri)

– Güvenlik için tokatlama özel-

li¤i (opsiyonel)

– Sol ve sa¤ elle kullan›m

– Soft line tasar›m

– PHT 3900’la kullanabilme

özelli¤i

– Yang›na ve dumana hassas

kap›lar için

– Binili kap›lar için

– EN 1125’e uygun 

* Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.

* DORMA, ürünlerinin fiyatlar›n› ve teknik özelliklerini
haber vermeksizin de¤ifltirme hakk›na sahiptir.

Tek Noktadan Kilitlemeli 185 TL/TK

Çift Noktadan Kilitlemeli 340 TL/TK
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Emniyetiniz için flimdi karar verin
Bu güne kadar acil ç›k›fl

kap›lar› için önerilen çözüm-

ler art›k geçerli de¤ildir. Bu

yüzden DORMA; teknoloji, 

dizayn ve fiyat aç›lar›ndan

yenilenmifl modelleri

PHA 2000 ve PHB 3000 

modellerini ç›kard›. DORMA,

lider üretici olarak güvenlikle

ilgili bugün ve yar›n için

çözümler sunmay› her

zaman hedeflemektedir.

‹leriye do¤ru geliflme
noktalar›
Geniflletilmifl panik bar ürün

gam› ile DORMA görsel

gereksinimleri de karfl›lar.

PHA 2000 serisi Panik barlar

paslanmaz çelik ve standart

renklerde sunulmaktad›r.

PHA 2000 ve PHB 3000

montaj kolayl›¤› ve modüler

sistemi ile hemen her tür

kap›ya uygulanabilir.

Emniyet dili seçene¤i ve EN

1125 standartlar›na uygun-

lu¤u ile panik bar uygula-

malar› için en uygun

çözümdür. 

Estetik tasarım
Tüm kapı kolları ve kapı tok-

makları PHA 2000’e uyumu

paslanmaz çelik dizaynı ile

estetik görünüm sa¤lar. 

Tek sistem birçok avantaj

DORMA modüler sistem
Panik Barlar afla¤›da belir-
tilen özelliklere sahiptir;
– EN 1125 standard›na

uygundur.

– Çok çeflitli kilitleme

cihazlar› opsiyonuna ek

olarak uygulamaya özel

d›fl aksesuar seçenekleri.

– H›zl›, profesyonel montaj

ve tüm genifllik ve yük-

seklikteki kap›lara uygu-

lanabilirlik.

– Kolay kullan›m ve uzun

ömür.

– Paslanmaz çelik ile uzun

y›llar güvenli kullan›m.

Güvenli Koruma
Güvenlik kilit dili d›flar›dan

izinsiz girifller için tam

koruma sa¤lar. Standart

DORMA PHB 3000 ve

DORMA PHA 2000 model-

leri vard›r.

- Dıflarıdan ayarlama özelli¤i

- Europrofil silindire uygun

- Kapı kanadı kalınlı¤ı maks. 60 mm

(Standat) 60-105 mm (opsiyonel)

- Sa¤ veya sol el

- PHA 2000 ve PHB 3000’e uygun

- Yanıgına ve dumana hassas

kapılar için PHT 01 100 TL

Yarım Barel 20 TL
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Çift Kanatlı Kapılarda Sıralama Sistemleri

DORMA SV2

Binili (tek yöne açılan) çift kanatlı kapılarda, kanat-

ların birbirlerinin üzerine binmeyerek do¤ru flekilde

kapanmasını sa¤lar. SV2 sıralama adaptörü

sayesinde pasif kanat daima önce kapanarak aktif

kanadın do¤ru flekilde kapanmasını sa¤lar.

DORMA SV2 95 TL

DORMA SR 390/392

DORMA SR 390 modeli kapı kasasına monte edilir

ve mekanizma çubu¤u kapı üzerinde görünür

flekildedir. DORMA SR 392 modeli kapı kasasına

monte edildikten sonra mekanizma çubu¤u

görünmez hale gelir. Çelik kapılar için çinko kapla-

ma ahflap kaplar için çinko ve gümüfl görünümlü

kaplama seçenekleri ile sunulmaktadır.

DORMA SR 390 175 TL

DORMA SR 392 315 TL


