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Test sonucu(denetim) 
Yetkili test merci: Japon Test Laboratuarı ( JAS )  
Test raporu no:08-421-009 
     

 Dış görünüm ve fonksiyon  
a) Ürün ve aksesuarların konfigürasyonu temiz ve doğru olmalıdır. Yüzey üzerinde 

herhangi bir hasar bulunmamalıdır. Fonksiyonun ve sürekliliğin azalmasına neden olan 
hiçbir bir kusur olmamalıdır.  

b) Kapı tamamıyla kapanmalıdır ve düzgün bir şekilde hareket ettirilmelidir. Hızın 
ayarlanabilmesi için ayarlama valfı serbest bir şekilde kullanılabilmelidir.  

c) Şayet tutma cihazı varsa, belirli bir açma derecesinde kolay bir şekilde 
durdurulabilmelidir ve kolay bir şekilde serbest bırakılabilmelidir. 

d) Kurulum için gerekli aksesuarlar hazırlanmalıdır.  
   

Sonuç: Kabul edilebilir (sorun yoktur) 
 
    

 Konfigürasyon 
a) Kapı kapatıcının ve aksesuarlarının konfigürasyonu ve boyutu Japon Endüstri 

Spesifikasyonuna uygun olmalıdır. Bununla birlikte, kapı kapatıcının yapısına göre 
ayrıntılı konfigürasyon ve boyut kalitenin etkilenmesi şartı ile değiştirilebilir.  

 

Sonuç: Kabul edilebilir (sorun yoktur) 
     

 Malzeme 
a) Kapı kapatıcı için kullanılacak olan malzeme Japon Endüstri Spesifikasyonuna uygun 
olmalıdır. Bununla birlikte, eğer Japon Endüstri Spesifikasyonuna uygun değilse, kapı 
kapatıcının kalitesini etkilemeyen malzeme kullanılmalıdır.  

 

Sonuç: Kabul edilebilir (sorun yoktur) 
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 Açma kuvveti 

a) Kapı, tamamıyla kapanmış olan test kapısı üzerindeki tork ölçü aygıtı çekilerek tork ölçü 
aygıtı skalası ile ölçüm yapılabilecek hızda yavaş bir şekilde açılmalıdır. Açma kuvveti test 
kapısı 5+/-1 açılma derecesinde geçiş yaparken 60N.m’ den daha düşük olmalıdır.  

. 

Sonuç: Kabul edilebilir (29.2N.m) 
    

 Kapatma kuvveti 
a) Yaklaşık olarak 20 açılma derecesinde kapı tork ölçü aygıtı skalası ile ölçüm 
yapılabilecek hızda yavaş bir şekilde kapatıldığında, kapatma kuvveti test kapısı 5+/-1 
açılma derecesinde geçiş yaparken 17N.m’ den daha fazla olmalıdır.  

 

Sonuç: Kabul edilebilir (18.1N.m) 
 

 Kapatma hızı 
a) Kapı yaklaşık olarak 70 açılma derecesinde kapatılana kadar kapatma hızı maksimum, 
minimum ve uygun hız noktalarında ayarlanır. Kapatma için gerekli olan süre, testler ard 
arda 3 kereden fazla yapıldığında maksimum 20 saniye, minimum 3 saniye olmalıdır.  

 

Sonuç: Kabul edilebilir (Max 25 saniye Min 1 saniye ). 
 

 Süreklilik 
a) Kapının açılması ve kapatılması için 200,000 test devri gerçekleştirildiğinde, 

performansın önemli oranda değişmesi, yayın bağlantısının kopması veya yağ sızıntısı 
gibi hiçbir hasar bulunmamalıdır.  

     - Açma kuvveti : 60N.m altında 
     - Kapatma kuvveti: 17N.m üzerinde 
     - Maks. kapanma hızı : 20 saniye üzerinde 
     - Min. kapanma hızı : 3 saniyenin altında 
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Sonuç : Kabul edilebilir 

- Açma kuvveti : 28.2N.m 
     - Kapanma kuvveti : 17.9N.m 
     - Maks. kapanma hızı : 23 saniye 
     - Min. kapanma hızı : 1 saniye 

 
 

 İşletim ısısı 
a) Absorbe edilen (emilen) yağın dökülme noktası KS M 2016’ ya göre ölçüldüğünde, 15 

C altında olmalıdır.  
 

Sonuç: Kabul edilebilir ( -35C) 
 

 


