
Güvenle Dünyaya Açılan Kapı

Door That Opens To The World Safely





Asansör sektöründeki tecrübesi uzun yıllara dayanan Prolift Asansör,  elde ettiği 

deneyim ve bilgiyi teknoloji ile buluşturarak, 2006 yılında entegre bir sistemle, otomatik 

asansör kat ve kabin kapıları üretimine  başladı. 

Giresun  Sanayi Sitesinde 6.000 M2  kapalı   alanda kurulu tesislerinde 

entegre bir sistemle üretimini sürdüren ve teknolojisine sürekli yatırım yapan Prolift 

Asansör,  bugün ülkemizin ve sektörünün en önemli firmalarından biri haline geldi. 

Üretiminin her aşamasında kalite ve güvene azami önem veren Prolift Asansör, 

yürüttüğü Ar-Ge odaklı üretim çalışmalarıyla ürün çeşitliliğini sürekli arttırmakta ve 

müşteri memnuniyetini kalite politikası olarak benimsemektedir.

2 panelden 6 panele kadar Merkezi ve Teleskopik asansör kat ve kabin 

kapılarını (Boyalı, Paslanmaz, Desenli, Cam ve PVC  ) kendi bünyesinde tasarlayarak, 

95/16/EC asansör yönergesi kapsamında EN81-1, EN81-2, EN81-1/2:1998+A3:2009, 

EN81-58:2003 standartlarına, 95/16/EG yönergesi kapsamında NEN-EN81-1,  NEN-

EN81-2 standartlarına ve LWD 2006/95/EC yönergesi kapsamında IEC 60947-

1,IEC60947-5-1 standartlarına uygun üreten Prolift Asansör ürünleri yerel ve 

uluslararası kurumlar tarafından kalite belgesi ile belgelendirilmiştir.

Geliştirdiği ihracat odaklı satış stratejisiyle 20-den fazla ülkeye ihracat yapan 

ve Ocak 2013 yılı itibarıyla 56.000 kapı üretim kapasitesine ulaşan  Prolift Asansör 2013 

yılı sonuna kadar 80.000 adet ve 2015 yılı sonuna kadar da 100.000 adet üretim 

kapasitesine ulaşmayı hedeflemektedir.

Prolift Elevator Company  started manufacturing of automatic elevator landing and 

car doors as integrated production in 2006 by means of its technology which depends on 

its long-serving experience and knowledge .

Prolift Elevator continues its production with integrated system in own facilities 

established on 6.000 m2 closed area in Giresun Industrial Estate and invests 

continuously in its technology and thus has become one of the most important 

companies in our country today. Prolift Elevator  takes cognizance of quality and safety 

at every stage of production and due to R&D-based production, it continuously 

increasing the range of products. Prolift Elevator adopts customer satisfaction as a 

quality policy.

In the range of  2 Panels to  6 Panels  telescopic and central Car and Landing doors 

(Painted, Stainless steel, Patterned, Glass and PVC ) are designed and manufactured 

by Prolift Elevator and has been certificated by local and international quality institutions  

according to Lifts Directive 95/16/EC for EN81-1, EN81-2, EN81-1/2:1998+A3:2009, 

EN81-58:2003 standards, 95/16/EG directives for NEN-EN81-1,  NEN-EN81-2 

standards and LWD 2006/95/EC directives for  IEC 60947-1,IEC60947-5-1 standards.

Prolift Elevator exports more than 20 countries by means of its export-oriented sales 

strategy and manufactured 56.000 elevator doors as of 2013 January and targets to 

produce with the capacity of 80.000 elevator doors by the end of 2013 and 100.000 

elevator doors by the end of 2015.

PROLIFT ELEVATOR COMPANY PROLİFT ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ



CE cer�ficated locking device (EN81-1, EN81-2)
Fire resistance (EN81-58)
Produc�on in accord with A3 norm
Lock posi�on adjustments
Spring force adjustment
Special Steel sill design for heavy-duty doors
Ability of an  open-early feature in same model
Ability of an  open-early feature for high speed 
and heay - traffic elevators

Op�onal panels and frames produc�on from direct 
stainless steel between 1mm-1.5mm width
Thanks to usage direct stainless steel , doors are 
run properly, long-life and serviceable
Produc�on technolgy without welding
By means of designed mul�-link connec�ons on its 
self- referencing design that produce solu�on for , 
easy and error-free moun�ng
Make easy installa�on by a mounter from 

unpacking to complete moun�ng
Outstanding product design for human health 
and safety
 All the colors and pa�erns available upon 
request manufacturability
Upon request isola�on for sound, wind and 
pressure
Upon request panel produc�on from 25 mm up 
to 60 mm 
Upon request frame produc�on from 30 mm up 
to 60 mm 

AUTOMATIC LANDING DOORS

OTOMATİK KAT KAPILARI

CE' li kilit sistemi  (EN81-1, EN81-2)
Yangına dayanıklılık özelliği (EN81-58)
A3 standar�na uygun üre�m
Kilit pozisyon ayarı
Yay sertlik ayarı
Ağır hizmet kapılarında çelik eşik tasarımı
Aynı modelde erken açmaya uyumlu hale 
gelebilme özelliği
Yüksek hızlı ve trafiği yoğun asansörlerde erken 
açma özelliğine uyumlu hale ge�rebilme

1mm - 1.5 mm arası kalınlıkta direk paslanmazdan 
isteğe bağlı panel ve kasa üre�mi
Direk paslanmaz kullanımı sayesinde uzun ömürlü 
ve sorunsuz çalışma
Kaynaksız üre�m teknolojisi
Kolay ve hatasız montaj için bir çok bağlan� 
noktasında kendinden referanslı birleşimler 
tasarlanmış olup, kendi içinde çözüm üreten bir  
tasarım ürünüdür.
Ambalajın açılmasından montajın 

tamamlanmasına kadar tek bir montörle montaj 
yapma kolaylığı
İnsan sağlığı ve güvenliği öne çıkan ürün tasarımı 
İsteğe bağlı olarak bütün renk ve desenlerde 
üre�lebilirlik
İsteğe bağlı ses, rüzgar ve basınç yalı�mı
25 mm-den 60 mm-e kadar isteğe bağlı panel 
üre�mi
30 mm-den 60 mm-e kadar isteğe bağlı kasa 
üre�mi



 Kat Kapıları / Landing Doors

From 600mm to 1600mm, standard 
production for landing doors. In 
all production portfolio, there are 
framed glass panel production op -
tions

600mm den 1600mm ye kadar kat 
kapılarında standart üretim. Tüm 
üretim portföyünde çerçeveli cam 
panel üretim seçenekleri mevcut-
tur.

2 PANEL TELESKOPİK KAT KAPISI

2 PANEL TELESCOPIC LANDING DOOR

PRL02L



 Kat Kapıları / Landing Doors

From 600mm to 1600mm, standard 
production for landing doors. In 
all production portfolio, there are 
framed glass panel production op -
tions

600mm den 1600mm ye kadar kat 
kapılarında standart üretim. Tüm 
üretim portföyünde çerçeveli cam 
panel üretim seçenekleri mevcut-
tur.

2 PANEL TELESKOPİK KAT KAPISI

2 PANEL TELESCOPIC LANDING DOOR
PRL02L



2 PANEL CENTRAL LANDING DOOR

2 PANEL MERKEZİ KAT KAPISI

600mm den 1600mm ye kadar kat 
kapılarında standart üretim. Tüm 
üretim portföyünde çerçeveli cam 
panel üretim seçenekleri mevcut-
tur.

From 600mm to 1600mm, standard 
production for landing doors. In 
all production portfolio, there are 
framed glass panel production op -
tions

 Kat Kapıları / Landing Doors

PRL02L



 Kat Kapıları / Landing Doors

2 PANEL CENTRAL LANDING DOOR

2 PANEL MERKEZİ KAT KAPISI

600mm den 1600mm ye kadar kat 
kapılarında standart üretim. Tüm 
üretim portföyünde çerçeveli cam 
panel üretim seçenekleri mevcut-
tur.

From 600mm to 1600mm, standard 
production for landing doors. In 
all production portfolio, there are 
framed glass panel production op -
tions

PRL02L



 Kat Kapıları / Landing Doors

3 PANEL MERKEZİ KAT KAPISI

3 PANEL CENTRAL LANDING DOOR

700mm den 2400mm ye kadar kat 
kapılarında standart üretim. 

From 700mm to 2400mm, standard 
production for landing doors.

PRL03L



4 PANEL MERKEZİ KAT KAPISI

4 PANEL CENTRAL LANDING DOOR

700mm den 3000mm ye kadar kat 
kapılarında standart üretim. 

From 700mm to 3000mm, standard 
production for landing doors.

 Kat Kapıları / Landing Doors

PRL04L



6 PANEL MERKEZİ KAT KAPISI 6 PANEL CENTRAL LANDING DOOR

1400mm den 3000mm ye kadar kat 

kapılarında standart üretim. 

From 1400mm to 3000mm, standard 

production for landing doors.

 Kat Kapıları / Landing Doors

PRL06L



CONTROL CARD / KAPI KONTROL KARTI

24V DC Gear motor and  Brushless gear motor driving. 
Signal output at the flor.
Single and Double signal opera�on.
Running without limit switch.
Automa�c learning mode for driving distannce.
Adjustable pressing force according to required torque
Cloosed-loop opera�on for best ac�on
Easily User Menu
PID controlling for smooth and silent running
Error log specifica�on
Sensi�ve stop for maximum comfort at high speed
Photocell input
Start-stop counter
DEMO mode opera�on.

CONTROL CARD

24V DC �rçalı ve brushless motor sürme özelliği.
Ka�a sinyal çıkışı.
Tek ve çi� sinyalle çalışma özelliği.
Limit switch'siz çalışma özelliği.
Seyir mesafesini otoma�k öğrenme modu.
Ayarlanabilir çarpma torku.
Kapalı çevrim çalışması.
Kolay kullanım menüsü.
PID kontrollü sesiz ve akıcı çalışma özelliği.
Hata kayıt özelliği.
Çok yüksek hızda, yüksek konforlu duruş hassasiye�.
Fotosel girişi.
Açma kapama sayacı.
DEMO modunda çalışma özeliği.

KONTROL KARTI



Kabin Kapı Operatörü / Car Door Operator

MOTOR

24V DC, 100 Wa�, 3000d/dk , 10:1  dişli oranlı �rçalı motor
Düşük hızda maksimum tork
Yüksek hızda maksimum konfor
1 devirde 900 pals üreten enkoder

Gear motor with 24V DC- 100 Wa� – 3000 rpm –10:1 gear ra�on
Maximum torque at Low Speed
Maximum comfort at High Speed
Encoder with 900 pulse in 1 cycle.

MOTOR



Kabin Kapı Operatörü / Car Door Operator

AUTOMATIC CABIN DOORS OTOMATİK KABİN KAPILARI
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PRL02C

PRL02C

2 PANEL CENTRAL CAR DOOR

2 PANEL MERKEZİ KABİN KAPISI

600mm den 1600mm ye kadar kabin 
kapılarında standart üretim. Tüm 
üretim portföyünde çerçeveli cam 
panel üretim seçenekleri mevcut-
tur.

From 600mm to 1600mm, standard 
production for car doors. In 
all production portfolio, there are 
framed glass panel production op -
tions

From 600mm to 1600mm, standard 
production for car doors. In 
all production portfolio, there are 
framed glass panel production op -
tions

600mm den 1600mm ye kadar kabin 
kapılarında standart üretim. Tüm 
üretim portföyünde çerçeveli cam 
panel üretim seçenekleri mevcut-
tur.

2 PANEL TELESKOPİK KABİN KAPISI

2 PANEL TELESCOPIC CAR DOOR



Kabin Kapı Operatörü / Car Door Operator
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PRL03C

PRL04C

3 PANEL MERKEZİ KABİN KAPISI

3 PANEL CENTRAL CAR DOOR

700mm den 2400mm ye kadar kabin 
kapılarında standart üretim. 

From 700mm to 2400mm, standard 
production for car doors.

4 PANEL MERKEZİ KABİN KAPISI

4 PANEL CENTRAL CAR DOOR

700mm den 3000mm ye kadar kabin 
kapılarında standart üretim. 

From 700mm to 3000mm, standard 
production for car doors.



• • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • •

Kabin Kapı Operatörü / Car Door Operator

PRL06C

6 PANEL MERKEZİ KABİN KAPISI

6 PANEL CENTRAL CAR DOOR

1400mm den 3000mm ye kadar kabin 

kapılarında standart üretim. 

From 1400mm to 3000mm, standard 

production for car doors.



PM-04

PM-08

PM-12PM-16

PM-01

PM-05 PM-09

PM-13

PM-02

PM-06

PM-14

PM-03

PM-07

PM-15

ELEKTROSTATİK BOYA SEÇENEKLERİ
METAL POWDER COATING OPTIONS

PASLANMAZ SEÇENEKLERİ
STAINLESS STEEL OPTIONS

ÖZEL PASLANMAZ SEÇENEKLERİ
SPECIAL STAINLESS STEEL OPTIONS

RENKLİ ÖZEL PASLANMAZ SEÇENEKLERİ
COLOURED SPECIAL STAINLESS STEEL OPTIONS

RAL 9006

RAL 3005

RAL 7032

RAL 7032

RAL 7040

RAL 5017

RAL 1013

RAL 1011

RAL 7033

RAL 1001

COPPER

SILVER

Renk Kartelası / Color Chart



Certificates and Documents

Sertika ve Belgeler

CE belgesi

Yangına dayanıklılık belgesi EW-60

Yangına dayanıklılık belgesi E-120

Yangına dayanıklılık belgesi EI-120

Güvenlik Ekipmanları İçin AT Tip 
İnceleme Sertikası

Asansör Güvenlik Ekipmanının Tipe 
Uygunluk Sertikası

Marka Tescil Belgesi

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi

Garanti Belgesi

Sanayi Sicil Belgesi

Certificates and Documents

EC Type Examination Certicate

Fire Resistant Certication EV-60

Fire Resistant Certication E-120

Fire Resistant Certication EI-120

Certicate Of Conformity To Type For 
Lift Safety Component

EC Type Examination Certicate For 
Safety Component

Trademark Registration Certicate

TSE  Service Sufciency Certicate

TSE Aftersale Service Sufciency 
Certicate

Certicate of Warranty



Gedikkaya Mah. Sanayi Sitesi 25 
Nolu Sk. No: 29 Giresun/TÜRKİYE

PROLİFT ASANSÖR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Tel

Fax
E-mail

Web

:

:
:

:

+90 454 215 73 39
+90 454 215 73 40
+90 454 215 73 38
info@proliftasansor.com.tr
export@proliftasansor.com.tr
www.proliftasansor.com.tr



Güvenle Dünyaya Açılan Kapı

Door That Opens To The World Safely
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