
Giyotin Süpürgelik 
Gui/lotine Baseboard 

İsteğe bağlı takılan süpürgelik; böcek, ses, toz, rüzgôr gibi istenmeyen girişleri 
bloke eder. 
Optionaf baseboard b/ocks the unwanted entrance o f  insects, sounds, dust or  
wind ete. 

Diğerleri/ Others

Ayarlanabilir Menteşe/ Adjustab/e Hinge 

Kapı kanadının kasaya sorunsuz uyumunu sağlayan, 3 eksende Ayarlanabilir Menteşe 
Adjustab/e Hinge a t  3 axes enabling the wing to fit in the frame 

Kapı Eşiği 
Threshofd 

Sadece butik kapılarda, bej ve beyaz renk 
alternatifleri 
Onfy in boutique doors, biege and white 
color options 

XlO Akıllı Kilit Sistemi 
• TUm silindir ve kilitlere uygulanabilir. 
• Uzaktan Kumanda/ Elektronik Anahtar, 2 adet 
• Mekanik Anahtar. 5 adet 
• Kumanda hafızası 40  (opsiyonel 100) 
• Parmak izi kontrolü ile açma / kapama (opsiyonel) 
• Telefon ile a ç m a /  kapama (opsiyonel) 

XlO Smart Lock System 

• Can be applied to al/ cylinders and /ocks. 
• Remote control / e/ectronic key. 2 pieces 
• Mechanical key. 5 pieces 
• Remote memory 4 0  (100 optional) 
• Fingerprint on/off control (optional) 
• Turn on/offwith phone (optional) 

Üst Emniyet Mili 
Upper Safety Bar 

Kapının üst kısmını kasaya sabitleyen hareketli 
Çelik Mil 
Movab/e SIEef Shaft fixing the upper part of  
the doorto the frame 

Elektirikli Otomatik Açıcı 
Automatic E/ectric Opener 

Damlalık 
Dropper 

İsteğe bağlı, dıştan monte edilen rüzgar ve su tutucu damlalık 
Optionaf weather and water retainer dropper mounted outside 
Cam kapıya uygulanamaz. 
Can not be appfied on glass door. 

Emniyet Kelepçesi 
Safety C/ip 

Kapının açılmasını 5 cm aralıklarla 
sınırlayan Emniyet Kelepçesi 3N ve 4N 
Proje kapılarında kullanılmaktadır. 
Safety Clip fimiting the door opening to 5 
cm for 3N and 4N projeci doo  

Kasa Pimi 
FramePin 

Kapıyı kasayla bir bütün haline getirerek 
sabitleyen kasa pimleri. 
Frame pins that integrate the door and 
the frame. 

Kapı Hidroliği 
DoorC/oser 

xıo Parmak İzi Okuyucu 
• X10 Akıllı Kilit Sistemi ile uyumlu çalışma
• Toplam 200 farklı parmak izi tanıma kapasitesi 
• OLED ekran teknolojisi
• Şarjlı Lityum pil ile çalışma özelliği
• Pilin ömrünü uzatmak amacı ile uyku modunda çalışma
• Pilin 1 sefer şarj edilmesi ile 2000 defa açma-kilitleme performansı
• Sesli ve sessiz çalışma özelliği

XlO Fingerprint Reader

• Compatible with the X10 Intelligent Lock System
• A total of 200 different fingerprint recognition capacities
• OLED display technology
• Working with rechargeable Lithium battery
• Working in sleep mode with the aim of extending battery life
• Opening and locking 2000 times with one cahrge of the battery performance
• Audible and silent operation




