
Menteşeler  & 
 Konumlandırma Teknolojisi



Southco menteşeler ve konumlandırma mekanizmaları basit, serbest salınım işleminin çok ötesine geçer. 
Kapı ve panel hareketini yönetmeye yönelik kapsamlı çözüm portföyümüz, herhangi bir uygulamaya yeni 
işlevsellik ve performans getirebilir. Hafif plastiklerden ağır dökme paslanmaz çeliğe kadar çok çeşitli malzemeler 
ve çok çeşitli ebat ve montaj stilleri ile Southco, uygulama ihtiyaçlarınız için bir menteşeye sahiptir.

Southco’nun tescilli Konumlandırma Teknolojisi, sabit tork menteşeleri ve dengeleme sistemleri dahil olmak üzere, 
farklı ağırlıklardaki panelleri, kapakları veya kapıları konumlandırmak için tam gerektiği kadar güçle çalışan  geniş bir 
çözüm yelpazesine sahiptir. Kullanım için gereken güç önceden tanımlandığında,  ürünün ömrü boyunca korunur.

Menteşeler ve Konumlandırma Teknolojisi 
Southco Avantajı

MENTEŞE ÇÖZÜMLERİ

ÖZELLİKLERİ FAYDALARI

Harici Montaj Muhafaza içindeki alanı en üst düzeye çıkarır

Gizli Montaj Görünümden gizlenen menteşe ile estetiği arttırır

Serbest Sallanan Açma ve kapama gücüne karşı minimum direnç

Çıkarılabilir Geliştirilmiş bakım erişimi için kapıları kolayca çıkarır

Malzeme ve Kaplama
Uygulamanın görünüm, stil ve çevresel 
(örneğin korozyon direnci) gereksinimlerini karşılar

 

KONUMLANDIRMA TEKNOLOJİSİ

ÖZELLİKLERİ FAYDALARI

Entegre konum kontrolü Paneli herhangi bir konumda güvenli bir şekilde tutar

Operasyon için hassas 
ayarlanmış güç 

Pürüzsüz, kaliteli bir his ile sezgisel kullanım

Minimum 20K çevrim ömrü Uygulama ömrü boyunca bakım gerektirmeyen çalışma

Titizlikle test edilmiş tasarım Zorlu ortamlarda güvenilir performans



Her yüzeye kolayca monte edilir:

BasmalıDeliklere Giren Dişli Saplamalara 
Entegre

 Kaynaklı

Genel bakış  
Menteşeler

Çoklu montaj seçenekleri:

Gömülü Dıştan Gizli

Geniş konumlandırma tipi seçimi:

Tetik veya 
iki konumlu

Sabit Tork Karşı Denge

SERBEST SALLANAN

ÇIKARILABİLİR

KONUMLANDIRMAAyarlanabilir Tork Eklemli



Bir uygulama için uygun menteşe çözümünü seçerken, çalışma ortamı, uygulanan kuvvet 
ve istenen hareket dahil olmak üzere dikkate alınması gereken çeşitli tasarım faktörleri vardır.

Tasarım   
Konuları

FİZİKSEL GEREKSİNİMLER

•  Çalışma ve zorlama yükü gereksinimleri 
nelerdir?

•  Yüksek titreşime dayanması gerekiyor mu?

•  Su, kimyasal veya UV ışınlarına maruz 
kalma gibi çevresel kaygılar var mı?

SERVİS GEREKSİNİMLERİ

•  Ürünün ömrü boyunca kaç döngü 
gerekecektir?

•  Bakım veya tamir nasıl yapılacak?

•  Karşılanması gereken güvenlik 
gereklilikleri var mı?

MONTAJ SEÇENEKLERİ

•  Menteşe nereye monte edilecek?
•  Ne tür montaj seçenekleri mevcut?

•
 

Menteşe ekseni yatay mı dikey mi olacak?

ENDÜSTRİYEL TASARIM

•  Ne tarz bir stil isteniyor?
•  Gizli donanıma ihtiyaç var mı?

ÇALIŞMA GÜCÜ

•  Paneli kaldırmak veya konumlandırmak 
için gereken kullanıcı 
gücü nedir?

AĞIRLIK MERKEZİ

•  Panelin montaj noktasına göre ağırlık 
merkezi nerede?



Menteşeleri kolayca çıkarma veya bölme gibi geniş bir işlev yelpazesi 
ve uygulama esnasında kullanılan stile veya malzemelere uygun farklı 
montaj seçenekleri sunarak, Southco menteşeler yüksek kalite ve 
sezgisel işlevsellik sunar.

Fonksiyon 
ve Montaj Aralığı

FONKSİYON

MONTAJ TİPİ

Dış
İç uygulama alanını en üst düzeye çıkarır

Gömülü

Menteşeyi uygulama tasarımına 
entegre eder

Gizli

Optimum şekillendirme için 
temiz bir estetik sağlar

 

Sabit

Kapı panelinin çerçeveye az bakım ve güvenli 
montajı için

 
Çıkarılabilir

Sınırlı alanda daha fazla erişim için kapının kolayca 
çıkarılması için

 

KONUMLAMA ÇEŞİTLERİ

Tetik
Sesli ve dokunsal geri bildirim kullanıcıya panelin önceden 

belirlenmiş bir açıda tutulduğunu bildirir
 

İki Konumlu
Kapak açık / kapak kapalı işlevi paneli iki sabit konumdan 

birine getirir

 

Tork
Hassas, pürüzsüz ve kontrollü direnç, paneli 

istenen konumda güvenli bir şekilde tutar
 

Karşı Denge
Kaldırma yardımı, her açıdan güvenli bir şekilde tutarken 

daha ağır paneller için kullanıcı eforunu azaltır
 



onurfix.com.tr/menteseler

N6- Paslanmaz Menteşeler
Üstün korozyon direnci ile zarif görünüm

•  Tamamı paslanmaz çelik konstrüksiyon
•  Farklı ebat seçenekleri
•  İsteğe bağlı donanım kapakları

Serbest Sallanan
Açma ve kapama kuvvetlerine karşı minimum 
dirençle güvenli kapı muhafazası sağlar

R6- Gizli Menteşeler
Gizli montaj ile estetiği arttırır

•  Kapalı panellere temiz, sızdırmaz bir görünüm sağlar
•  Opsiyonel kapı tutma özelliği
•  Korozyona dayanıklı seçenekler 
•  Paneli 90 ° veya 180 ° açar

EH - Dış Menteşeler
Minimum sürtünme ile kolayca entegre edilebilir

•  Harici olarak monte edilir
•  UL FTTA2 / 8 Sertifikalı seçenekler
•  Farklı ebat, montaj ve malzeme seçenekleri



F6- Geri Çekilebilir Pimli Menteşeler
Gizli donanıma sahip, alet gerektirmeyen kapı çıkarma

•  Daha iyi estetik için gizli montaj
•  Geniş ölçü ve montaj seçenekleri
•  Çelik veya paslanmaz çelik seçenekleri

KH- Köşeye Monte Menteşeler
Hızlı montaj ve sökme için gömme montajlı çözüm

•  Açıkta donanım olmadan temiz görünüm
•  Hızlı, düşük maliyetli kurulum
•  Kolay kapı çıkarma için çıkarılabilir pim
•  Farklı kaplama seçenekleri

96- Kaldırma Menteşeleri
Kapıları çerçevelerden kaldırmak için şık çözüm

•  Harici olarak monte edilir
•  Gizli bağlantı elemanları
•  UL FTTA2 / 8 sertifikalı seçenekler
•  Farklı ölçü, stil, malzeme ve kaplama seçenekleri

Çıkarılabilir
Montaj, servis veya montajı kolaylaştırmak için kapıların 
hızlı ve kolay bir şekilde çıkarılmasını sağlar



C6 ve G6- Tetik Menteşeleri
Önceden ayarlanmış açma açılarıyla kolayca monte edilir

•  Açık konumda sesli "bildirim
•  Tamamen plastik ve paslanmaz çelik konstrüksiyon
•  Donanım kapakları tasarımı geliştirir
•  Çoklu açılma açısı ve kullanıcı eforu seçenekleri

Tetik & İki Konumlu
Sesli ve dokunsal geri bildirim kullanıcıya panelin önceden 
belirlenmiş bir açıda tutulduğunu bildirir

G7- Çift Konumlu Menteşe
Küçük paneller için kapak açık / kapak kapalı işlevi

•  Paneli tamamen açık veya tamamen kapalı konuma getirir
•  Sorunsuz çalışma
•  Kompakt tasarım panellere gömülebilir

E6- Ayarlanabilir Torklu Menteşeler
Çeşitli panel ölçüleri için ayarlanabilir tork

•  Harici Olarak Monte Edilir
•  Kullanıcı tanımlı tork
•  Hafif, korozyona dayanıklı yapı

Ayarlanabilir Tork
Çeşitli panel boyutları ve ağırlıkları için kolayca ayarlanabilir



ST- Tork Uçları
Kalıp üstü uygulamalar için gömülü tork

•  Kalıplamadan sonra tamamen gizli
•  Asimetrik tork seçeneği

E6- Sabit Torklu Menteşeler
Kolayca entegre edilmiş sabit torklu 
yüzeye monte menteşeler

•  Harici Olarak Monte Edilir
•  Dış mekan kullanımı için sızdırmaz
•  Simetrik, asimetrik veya tek yönlü 

tork seçenekleri

Sabit Tork
Hassas, pürüzsüz ve kontrollü direnç, paneli 
istenen konumda güvenli bir şekilde tutar

 

ST- Gömülü Menteşeler
Kompakt bir pakette sabit tork

•  Gizli montaj
•  Asimetrik tork seçeneği
•  Geniş ölçü ve tork seçenekleri

AH - Mafsallı Menteşeler
Katlamalı düz uygulamalar için entegre sabit tork

•  Hem açık hem de kapalı konumdayken gömülü



ST-12C- Gömülü Karşı Denge Menteşesi
Daha küçük kapaklar için rafine his

•  Sabit tork ve kaldırma desteğini birleştirir
•  Kolayca gizlenen, kompakt yapı
•  Fabrikadan ayarlı operasyon eforu
•  Çoklu tork ve montaj seçenekleri

CA- Kapak Karşı Denge Menteşesi
Orta boy kapaklar için harici olarak monte 
edilmiş kaldırma yardımı

 

•  Kasanın içindeki alanı boşaltır
•  Minimum efor ile kapakları kaldırır
•  Kapağı her pozisyonda tutar
•  Çok çeşitli panel ölçülerine uyacak 

şekilde ayarlanabilir

Karşı Denge
Kaldırma yardımı, kullanıcının daha ağır panellere 
yönelik çabalarını azaltırken her açıdan güvenli bir şekilde tutar

2-3 kg 
(4-7 lb)*

CB- Karşı Denge Mekanizması
Büyük kapaklar için içeriden montajlı 
kaldırma yardımı

•  Muhafaza içindeki kompakt mekanizmayı 
gizler

•  Minimum efor ile kapakları kaldırır ve 
indirir

•  İnce ayarlama ile “Kendi kendine kapanma” 
veya “bas-aç” seçeneği

•  Çok çeşitli panel boyutlarına uyacak şekilde 
ayarlanabilir

 

•  Tutarlı çalışma ve uzun çevrim ömrü 

3-50 kg  
(6-110 lb)*

3-10 kg  
(6-20 lb)*



southco.com/av
Down Position Up Position

Karşı Denge
Kaldırma yardımı, kullanıcının daha ağır panellere yönelik eforunu azaltırken, 
kapağı her açıda güvenli bir şekilde tutar

satis@onurfix.com.tr

The LIFT-A-SYST ® 20 ve 30 serisi dengeleme sistemleri, hafif ve ağır hizmet 
geçişlerinin kaldırılmasını ve dengelenmesini sağlar

30 Serisi
Orta ve ağır kapaklar için  

20 Serisi
Hafif ve orta ağırlıktaki kapaklar için 

•  Kapatıldığında tezgahla aynı hizada kalır
•  Dik konumda 90 derecelik açıyla açılır
•  Çoğu tezgah tasarımına uygundur

LIFT-A-SYST® 60 serisi, tüm müşterilerin servis istasyonlarının indirilmesi veya yükseltilmesi ihtiyaçlarını karşılar 
ve  ADA Erişilebilirlik Yönergeleri'ne uygundur.

60 Serisi
•  Tezgahları iki konum arasında hareket ettirir
•  Tezgah yüksekliğinin 42 ”ila 32” (100cm - 80cm) hareketini kontrol eder
•  Yüksek ve düşük konumlarda yumuşak hareket ve güvenli tutuş

Aşağı Pozisyon Yukarı Pozisyon

30-90kg  
(65-200lb)*

5-40kg  
(11-90lb)*

30-90kg  
(65-200lb)*



MENTEŞELER

EKRAN 
MONTAJLARI

 ELEKTRONİK 
ERİŞİM

CAPTIVE 
VİDALAR

HIZLI ERİŞİM 
BAĞLANTI ELEMANLARI

SIKIŞTIRMA 
KİLİTLERİ

ENJEKTE / ÇIKARMAÇEKMELİ 
MANDALLAR

KAM KİLİTLERİ, 
KİLİTLER VE 

DÖNÜŞ KOLLARI

BAS KAPA 
KİLİTLER

DÖNER 
KİLİTLER

LIFT-A-SYST ®

www.onurfix.com.tr 
satis@onurfix.com.tr

 

MERKEZ 

Des Sanayi Sitesi  101.Sokak A-02 
Blok No:48   34776
Yukarı Dudullu - İstanbul

Tel: (+90) 216 526 03 33

Tersane Cad. Zincirli Han Sokak 
No:7 
Karaköy - İSTANBUL

Tel: (+90) 212 252 90 83

Karacaoğlan Mah. 6157/1 Sokak 
No:17/3 
Bornova - İZMİR

Tel: (+90) 232 472 29 85 / 86

KARAKÖY İZMİR

Southco 
Hakkında

Southco, Inc., önde gelen küresel tasarımcı ve mühendislik erişimi çözümleri üreticisidir.  
Kalite ve performanstan estetik ve ergonomiye kadar, ilk izlenimlerin ürün tasarımında 
kalıcı izlenimler olduğunu biliyoruz. 70 yılı aşkın bir süredir, Southco, ürünlerini nakliye 
ve endüstriyel uygulamalarda, tıbbi ekipmanlarda, veri merkezlerinde ve daha fazlasındaki 
temas noktalarını geliştirmek için tasarlamış;  yenilikçi erişim çözümleri ile dünyanın en 
tanınmış markalarının müşterileri için değer yaratmasına yardımcı olmuştur.


