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Modern, teknolojik ve kaliteli hizmetimizle, yüklendiği işleri uluslararası standartlara 
uygun olarak, öngörülen sürede müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkaran ve ka-
lite yönetimini sürekli iyileştirme hedefiyle mümkün olan tüm faaliyetlerimize yaygın-
laştırarak, çevre dostu, güvenilir ve sayılı şirketlerden biri olmak.

Şirket prensiplerine ve kurumsal kimliğimize bağlı hareket ederek, kaliteden ödün ver-
meden, bütün çalışanların aktif katılımı ile tüm kaynakların en verimli şekilde kullanıl-
masını sağlayarak, teknolojik gelişmeleri yakından izleyerek, verimlilik ve kalite an-
layışımızı sürekli geliştiren, çevreye duyarlı ve her gün gelişen organizasyon yapımızla 
ve tüm enerjimizle çalışmaktayız . 

Teknolojik gelişmeleri yakından izleyerek; verimlilik ve kalite anlayışını sürekli geliştiren, 
iş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutan, çalışan kişilere sağlıklı ve emniyetli bir çalış-
ma ortamı sağlayan, çevreye duyarlı, müşteriler, hissedarlar, çalışanlar, çözüm ortak-
ları ve sektör için sürekli değer üreten, asansör ve yürüyen merdiven sektöründe, 
önde gelen firmalardan biri olmak. 

Hakkımızda

Vizyonumuz

Mizyonumuz
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Şahıs Kabinleri www.oregonasansor.com

ORG-100

ORG-101

>Endirekt aydınlatmalı paslanmaz kabin tavanı
>Kabin içerisinden aydınlatma sistemine kolay erişim

>Paslanmaz küpeşte
>Laminant kaplamalı kabin duvarları

>Antibakteriyel kaymaz pvc zemin kaplaması
>Opsiyonel granit taban kaplaması

>Endirekt aydınlatmalı paslanmaz kabin tavanı
>Kabin içerisinden aydınlatma sistemine kolay erişim

>Paslanmaz küpeşte
>Laminant kaplamalı kabin duvarları

>Antibakteriyel kaymaz pvc zemin kaplaması
>Opsiyonel granit taban kaplaması
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ORG-102

ORG-103

>Endirekt aydınlatmalı paslanmaz kabin tavanı
>Kabin içerisinden aydınlatma sistemine kolay erişim
>Paslanmaz küpeşte
>Laminant kaplamalı kabin duvarları
>Antibakteriyel kaymaz pvc zemin kaplaması
>Opsiyonel granit taban kaplaması

>Endirekt aydınlatmalı paslanmaz kabin tavanı
>Kabin içerisinden aydınlatma sistemine kolay erişim
>Paslanmaz küpeşte
>Laminant kaplamalı kabin duvarları
>Antibakteriyel kaymaz pvc zemin kaplaması
>Opsiyonel granit taban kaplaması

Şahıs Kabinleri www.oregonasansor.com
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Şahıs Kabinleri www.oregonasansor.com

ORG-104

ORG-105

>Endirekt aydınlatmalı paslanmaz kabin tavanı
>Kabin içerisinden aydınlatma sistemine kolay erişim

>Paslanmaz küpeşte
>Laminant kaplamalı kabin duvarları

>Antibakteriyel kaymaz pvc zemin kaplaması
>Opsiyonel granit taban kaplaması

>Endirekt aydınlatmalı paslanmaz kabin tavanı
>Kabin içerisinden aydınlatma sistemine kolay erişim

>Paslanmaz küpeşte
>Laminant kaplamalı kabin duvarları

>Antibakteriyel kaymaz pvc zemin kaplaması
>Opsiyonel granit taban kaplaması
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Şahıs Kabinleri www.oregonasansor.com

ORG-201

ORG-202

>Endirekt aydınlatmalı paslanmaz kabin tavanı
>Kabin içerisinden aydınlatma sistemine kolay erişim
>Paslanmaz küpeşte
>Laminant kaplamalı kabin duvarları
>Antibakteriyel kaymaz pvc zemin kaplaması
>Opsiyonel granit taban kaplaması

>Endirekt aydınlatmalı paslanmaz kabin tavanı
>Kabin içerisinden aydınlatma sistemine kolay erişim
>Paslanmaz küpeşte
>Laminant kaplamalı kabin duvarları
>Antibakteriyel kaymaz pvc zemin kaplaması
>Opsiyonel granit taban kaplaması
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Şahıs Kabinleri www.oregonasansor.com

ORG-301

ORG-302

>Endirekt aydınlatmalı paslanmaz kabin tavanı
>Kabin içerisinden aydınlatma sistemine kolay erişim

>Paslanmaz küpeşte
>Laminant kaplamalı kabin duvarları

>Antibakteriyel kaymaz pvc zemin kaplaması
>Opsiyonel granit taban kaplaması

>Endirekt aydınlatmalı paslanmaz kabin tavanı
>Kabin içerisinden aydınlatma sistemine kolay erişim

>Paslanmaz küpeşte
>Laminant kaplamalı kabin duvarları

>Antibakteriyel kaymaz pvc zemin kaplaması
>Opsiyonel granit taban kaplaması
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>Direkt aydınlatmalı paslanmaz kabin tavanı
>Spotlu aydınlatma sistemi
>Paslanmaz küpeşte
>Paslanmaz kabin yan duvarları 
>Köşeleri oval düz camlı ön bölüm
>Antibakteriyel kaymaz pvc zemin kaplaması
>Opsiyonel granit taban kaplaması

>Direkt aydınlatmalı paslanmaz kabin tavanı
>Spotlu aydınlatma sistemi
>Paslanmaz küpeşte
>Paslanmaz kabin yan duvarları 
>Üç tarafı düz camlı ön bölüm
>Antibakteriyel kaymaz pvc zemin kaplaması
>Opsiyonel granit taban kaplaması

ORG-501

ORG-502

Panaromik Kabinler www.oregonasansor.com
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Sedye Asansörü www.oregonasansor.com

>Direkt aydınlatmalı sac kabin tavanı
>Spot aydınlatma sistemi ,

>Kabin içi çıkış kapağı ve merdiveni
>Astar yada elektrostatik boyalı sac kabin duvarları

>Özel tasarım astar boyalı sac çarpma kuşakları
>Astar boyalı baklava desen sac taban kaplaması

>Opsiyonel paslanmaz yada alüminyum çeta 
desen sac taban kaplaması

>Endirekt aydınlatmalı paslanmaz kabin tavanı
>Endirekt aydınlatmalı paslanmaz kabin tavanı ,

>Spotlu aydınlatma sistemi
>Çift sıra paslanmaz küpeşte ve aksesuarlar

>Komple paslanmaz sac kabin duvarları
>Hastanelerde sedye taşımak amaçlı kullanım

 için özel tasarım
>Özel tasarım geniş yüzey laminant çarpma kuşakları

>Antibakteriyel kaymaz pvc zemin kaplaması
Opsiyonel granit taban kaplaması

Yük Kabinleri

ORG-601

ORG-701
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Servis Asansörleri www.oregonasansor.com

>EN 81-3 Standardına uygun
>Hastaneler, restoranlar, hukuk büroları, 
alışveriş merkezlerinde; yemek, dosya, 
alışveriş sepeti, çamaşır arabası gibi yükleri 
taşımak için ideal
>AISI 304 kalite scotch brite desen, 
paslanmaz sacdan imal edilmiş kabin ve kapılar
>Çelik konstrüksiyonu, rayları, halatları, 
makine motoru, kumanda panosu dahil komple paket 
sistem
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Asansör Sistemleri www.oregonasansor.com

Makine daireli asansörler, AC ve ya DC
elektrik motorları tarafından yönlendirilen
dişlili makinelerin kullanıldığı sistemlerdir.
Dişlili makineler, yüksek hızlı motorların
yönlendirdiği ve dişli kutusuna bağlı olan,
aynı zamanda asansör halatlarının hareketini
sağlayan sonsuz dişlilerin, kabinin mekanik
hareketlerini kontrol eden sistemlerdir. Bu
makineler kuyu dibi ve son kat mesafesinin
uygun olduğu ve hızı 3 m/s. ye kadar olan 
asansörler için genellikle en iyi seçimdir.      

Hidrolik asansörler silindir içerisinde hareket
eden bir piston vasıtasıyla çalışır. Elektrik
motoru silindir içerisine yağ pompalayarak
pistonu hareket ettirir. Piston sarsıntısız bir
şekilde asansör kabinini yönlendirir. Elektrik
valfleri yağın serbest kalmasını kontrol
ederek rahat bir iniş sağlar.      

Makine dairesiz asansörler (MRL) genelde
kullanılan dişlili sistem elektrikli makinelerin
boyutlarında önemli derecede azalma
sağlayan teknolojik gelişmelerin bir sonucu
olarak ortaya çıkmıştır. Yeni tasarlanmış
Daimi Mıknatıslı Motor (PMM) sistemi 
ile makineler kuyunun içerisine en üst 
noktaya konuşlandırılarak kuyu üzerinde
ekstra bir makine dairesi gerekliliği ortadan
kaldırılmıştır.       

or DC electric motors. Geared machines us
worm gears to control mechanical movement e
of elevator cars by “rolling” steel hoist ropes
over a drive sheave which is attached to a
gearbox driven by a high-speed motor. These
machines are generally the best option
for basement or overhead traction use for
speeds up to 3 m/s.     

Hydraulic elevators are elevators which are
powered by a piston that travels inside a
cylinder. An electric motor pumps oil into
the cylinder to move the piston. The piston
smoothly lifts the elevator cabin. Electrical
valves control the release of the oil for gentle
descent.      

The machine-room-less elevator is the
result of technological advancements
that often allow a significant reduction in
the size of the electric motors used with
traction equipment.  These newly designed
permanent magnet motors (PMM) allow the
manufacturers to locate the machines in the
hoistway overhead, thus eliminating the need
for a machine room over the hoistway.      
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Asansör Ölçüleri www.oregonasansor.com
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Asansör Ölçüleri www.oregonasansor.com
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Cam Kaplama Çeşitleri www.oregonasansor.com
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Zemin Çeşitleri www.oregonasansor.com
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Butonyer , 
Tam Otomatik ve 

Çarpma Kapılar
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Kat Sıva Altı Modeller www.oregonasansor.com

>2mm Paslanmaz çelik kapak,
>Tüm elemanlar kapağa montajlı,
>Paslanmaz basma alanı,
>Tactile ve mikro siviç buton,
>Kabartma rakam ve harfler (işaretlemeler),
>Aydınlatma uzun ömürlü bakımsız 
12 / 24 v. Led. (kırmızı, mavi, yeşil, beyaz),
>Homojen aydınlatma,
>20-30mm 7segment dısplay. 
(yön okları, servis dışı, meşgul) 
12/24 v. Led (kırmızı, mavi, yeşil, beyaz),
>30mm dot matrıx dısplay (opsiyonel),
>Mavi – beyaz grafik 
LCD Gösterge (opsiyonel),
>Mavi – beyaz alfanumerik 
LCD Gösterge (opsiyonel),
>Dayanıklı akrilik gösterge pencereleri,
>Plastik kutu veya galveniz metal kutu.

K 270

>2mm Paslanmaz çelik kapak,
>Tüm elemanlar kapağa montajlı,
>Paslanmaz basma alanı,
>Tactile ve mikro siviç buton,
>Kabartma rakam ve harfler (işaretlemeler),
>Aydınlatma uzun ömürlü bakımsız 12 / 24 v. Led. 
(kırmızı, mavi, yeşil, beyaz),
>Homojen aydınlatma,
>20-30mm 7segment dısplay. (yön okları, 
servis dışı, meşgul) 12/24 v. Led (kırmızı, 
mavi, yeşil, beyaz),
>30mm dot matrıx dısplay (opsiyonel),
>Mavi – beyaz grafik LCD Gösterge (opsiyonel),
>Mavi – beyaz alfanumerik LCD Gösterge
 (opsiyonel)
>Dayanıklı akrilik gösterge pencereleri,
>Plastik kutu veya galveniz metal kutu.

K 215

>2mm Paslanmaz çelik kapak,
>Tüm elemanlar kapağa montajlı,
>Paslanmaz basma alanı,
>Tactile ve mikro siviç buton,
>Kabartma rakam ve harfler (işaretlemeler),
>Aydınlatma uzun ömürlü bakımsız 12 / 24 v. Led. 
(kırmızı, mavi, yeşil, beyaz),
>Homojen aydınlatma,
>20-30mm 7segment dısplay. (yön okları, servis dışı, 
meşgul) 12/24 v. Led (kırmızı, mavi, yeşil, beyaz),
>30mm dot matrıx dısplay (opsiyonel),
>Mavi – beyaz grafik LCD Gösterge (opsiyonel),
>Mavi – beyaz alfanumerik LCD Gösterge (opsiyonel),
>Dayanıklı akrilik gösterge pencereleri,
>Plastik kutu veya galveniz metal kutu.

K 140
> 2mm Paslanmaz çelik kapak,
> Tüm elemanlar kapağa montajlı,
> Paslanmaz basma alanı,
> Tactile ve mikro siviç buton,
> Kabartma rakam ve harfler (işaretlemeler),
> Aydınlatma uzun ömürlü bakımsız 
12 / 24 v. Led. (kırmızı, mavi, yeşil, beyaz),
> Homojen aydınlatma,
> 20-30mm 7segment dısplay. 
(yön okları, servis dışı, meşgul) 
12/24 v. Led (kırmızı, mavi, yeşil, beyaz),
> 30mm dot matrıx dısplay (opsiyonel),
> Mavi – beyaz grafik LCD Gösterge (opsiyonel),
> Mavi – beyaz alfanumerik LCD Gösterge (opsiyonel),
> Dayanıklı akrilik gösterge pencereleri,
> Plastik kutu veya galveniz metal kutu.

K 135

>2mm Paslanmaz çelik kapak,
>Tüm elemanlar kapağa montajlı,
>Paslanmaz basma alanı,
>Tactile ve mikro siviç buton,
>Kabartma rakam ve harfler (işaretlemeler),
>Aydınlatma uzun ömürlü bakımsız 12 / 24 v. Led. (kırmızı, 
mavi, yeşil, beyaz),
>Homojen aydınlatma,
>20-30mm 7segment dısplay. (yön okları, servis dışı, 
meşgul) 12/24 v. Led (kırmızı, mavi, yeşil, beyaz),
>30mm dot matrıx dısplay (opsiyonel),
>Mavi – beyaz grafik LCD Gösterge (opsiyonel),
>Mavi – beyaz alfanumerik LCD Gösterge (opsiyonel),
>Dayanıklı akrilik gösterge pencereleri,
>Plastik kutu veya galveniz metal kutu.

K 320

>304 kalite paslanmaz çelik kapak.
>Tüm elemanlar kapağa montajlı.
>Homojen aydınlatma.
>38mm 7segment dısplay. (yön okları)
>30mm dot matrıx dısplay. (opsiyonel)
>Mavi – beyaz grafik LCD Gösterge (opsiyonel)
>Mavi – beyaz alfanumerik LCD Gösterge (opsiyonel)
>Dayanıklı akrilik gösterge pencereleri.
>Yüzeye kolay montaj.

D 150

>304 kalite paslanmaz çelik kapak.
>Tüm elemanlar kapağa montajlı.
>Homojen aydınlatma.
>38mm 7segment dısplay. (yön okları)
>30mm dot matrıx dısplay. (opsiyonel)
>Mavi – beyaz grafik LCD Gösterge (opsiyonel)
>Mavi – beyaz alfanumerik LCD Gösterge (opsiyonel)
>Dayanıklı akrilik gösterge pencereleri.
>Yüzeye kolay montaj.

D 160
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Kat Sıva Altı Modeller www.oregonasansor.com

>2mm Paslanmaz çelik kapak,
>Tüm elemanlar kapağa montajlı,
>Paslanmaz basma alanı,
>Tactile ve mikro siviç buton,
>Kabartma rakam ve harfler (işaretlemeler),
>Aydınlatma uzun ömürlü bakımsız 
12 / 24 v. Led. (kırmızı, mavi, yeşil, beyaz),
>Homojen aydınlatma,
>20-30mm 7segment dısplay. 
(yön okları, servis dışı, meşgul) 
12/24 v. Led (kırmızı, mavi, yeşil, beyaz),
>30mm dot matrıx dısplay (opsiyonel),
>Mavi – beyaz grafik 
LCD Gösterge (opsiyonel),
>Mavi – beyaz alfanumerik 
LCD Gösterge (opsiyonel),
>Dayanıklı akrilik gösterge pencereleri,
>Plastik kutu veya galveniz metal kutu.

>304 kalite paslanmaz çelik kapak.
>Tüm elemanlar kapağa montajlı.
>Paslanmaz basma alanı.
>Tactile ve mikro siviç buton.
>Kabartma rakam ve harfler. (işaretlemeler)
>Aydınlatma uzun ömürlü bakımsız 12 / 24 v. 
Led. (kırmızı, mavi,yeşil, beyaz)
>Homojen aydınlatma.
>20- 30mm 7segment dısplay. (yön okları,servis 
dışı,meşgul) 12/24 v. Led (kırmızı, mavi, yeşil, 
beyaz)
>30mm dot matrıx dısplay. (opsiyonel)
>Mavi – beyaz grafik LCD Gösterge (opsiyonel)
>Mavi – beyaz alfanumerik LCD Gösterge 
(opsiyonel)
>Dayanıklı akrilik gösterge pencereleri.
>Yüzeye kolay montaj 

>304 kalite paslanmaz çelik kapak.
>Tüm elemanlar kapağa montajlı.
>Paslanmaz basma alanı.
>Tactile ve mikro siviç buton.
>Kabartma rakam ve harfler. (işaretlemeler)
>Aydınlatma uzun ömürlü bakımsız 12 / 24 v. 
Led. (kırmızı, mavi,yeşil, beyaz)
>Homojen aydınlatma.
>20- 30mm 7segment dısplay. (yön okları,servis 
dışı,meşgul) 12/24 v. Led (kırmızı, mavi, yeşil, 
beyaz)
>30mm dot matrıx dısplay. (opsiyonel)
>Mavi – beyaz grafik LCD Gösterge (opsiyonel)
>Mavi – beyaz alfanumerik LCD Gösterge 
(opsiyonel)
>Dayanıklı akrilik gösterge pencereleri.
>Yüzeye kolay montaj 

>304 kalite paslanmaz çelik kapak.
>Tüm elemanlar kapağa montajlı.
>Paslanmaz basma alanı.
>Tactile ve mikro siviç buton.
>Kabartma rakam ve harfler. (işaretlemeler)
>Aydınlatma uzun ömürlü bakımsız 12 / 24 v. 
Led. (kırmızı, mavi,yeşil, beyaz)
>Homojen aydınlatma.
>20- 30mm 7segment dısplay. (yön okları,servis 
dışı,meşgul) 12/24 v. Led (kırmızı, mavi, yeşil, 
beyaz)
>30mm dot matrıx dısplay. (opsiyonel)
>Mavi – beyaz grafik LCD Gösterge (opsiyonel)
>Mavi – beyaz alfanumerik LCD Gösterge 
(opsiyonel)
>Dayanıklı akrilik gösterge pencereleri.
>Yüzeye kolay montaj 

>304 kalite paslanmaz çelik kapak.
>Tüm elemanlar kapağa montajlı.
>Paslanmaz basma alanı.
>Tactile ve mikro siviç buton.
>Kabartma rakam ve harfler. (işaretlemeler)
>Aydınlatma uzun ömürlü bakımsız 12 / 24 v. 
Led. (kırmızı, mavi,yeşil, beyaz)
>Homojen aydınlatma.
>20- 30mm 7segment dısplay. (yön okları,servis 
dışı,meşgul) 12/24 v. Led (kırmızı, mavi, yeşil, 
beyaz)
>30mm dot matrıx dısplay. (opsiyonel)
>Mavi – beyaz grafik LCD Gösterge (opsiyonel)
>Mavi – beyaz alfanumerik LCD Gösterge 
(opsiyonel)
>Dayanıklı akrilik gösterge pencereleri.
>Yüzeye kolay montaj 

>304 kalite paslanmaz çelik kapak.
>Tüm elemanlar kapağa montajlı.
>Homojen aydınlatma.
>38mm 7segment dısplay. (yön okları)
>30mm dot matrıx dısplay. (opsiyonel)
>Mavi – beyaz grafik LCD Gösterge (opsiyonel)
>Mavi – beyaz alfanumerik LCD Gösterge 
(opsiyonel)
>Dayanıklı akrilik gösterge pencereleri.
>Yüzeye kolay montaj.

>304 kalite paslanmaz çelik kapak.
>Tüm elemanlar kapağa montajlı.
>Paslanmaz basma alanı.
>Tactile ve mikro siviç buton.
>Kabartma rakam ve harfler. (işaretlemeler)
>Aydınlatma uzun ömürlü bakımsız 12 / 24 v. 
Led. (kırmızı, mavi,yeşil, beyaz)
>Homojen aydınlatma.
>20- 30mm 7segment dısplay. (yön okları,servis 
dışı,meşgul) 12/24 v. Led (kırmızı, mavi, yeşil, 
beyaz)
>30mm dot matrıx dısplay. (opsiyonel)
>Mavi – beyaz grafik LCD Gösterge (opsiyonel)
>Mavi – beyaz alfanumerik LCD Gösterge 
(opsiyonel)
>Dayanıklı akrilik gösterge pencereleri.
>Yüzeye kolay montaj 

>304 kalite paslanmaz çelik kapak.
>Tüm elemanlar kapağa montajlı.
>Paslanmaz basma alanı.
>Tactile ve mikro siviç buton.
>Kabartma rakam ve harfler. (işaretlemeler)
>Aydınlatma uzun ömürlü bakımsız 12 / 24 v. 
Led. (kırmızı, mavi,yeşil, beyaz)
>Homojen aydınlatma.
>20- 30mm 7segment dısplay. (yön okları,servis 
dışı,meşgul) 12/24 v. Led (kırmızı, mavi, yeşil, 
beyaz)
>30mm dot matrıx dısplay. (opsiyonel)
>Mavi – beyaz grafik LCD Gösterge (opsiyonel)
>Mavi – beyaz alfanumerik LCD Gösterge 
(opsiyonel)
>Dayanıklı akrilik gösterge pencereleri.
>Yüzeye kolay montaj 

E 145 E 155

E 145 BD

S 160

E 210

S 160

E 160
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S 270 BD S 270
>304 kalite paslanmaz çelik kapak.
>Tüm elemanlar kapağa montajlı.
>Paslanmaz basma alanı.
>Tactile ve mikro siviç buton.
>Kabartma rakam ve harfler
. (işaretlemeler)
>Aydınlatma uzun ömürlü 
bakımsız 12 / 24 v. 
Led. (kırmızı, mavi,yeşil, beyaz)
>Homojen aydınlatma.
>20- 30mm 7segment dısplay. 
(yön okları,servis dışı,meşgul)
 12/24 v. Led (kırmızı, mavi,
 yeşil, beyaz)
>30mm dot matrıx dısplay. 
(opsiyonel)
>Mavi – beyaz grafik LCD 
Gösterge (opsiyonel)
>Mavi – beyaz alfanumerik
 LCD Gösterge (opsiyonel)
>Dayanıklı akrilik gösterge
 pencereleri.
>Yüzeye kolay montaj 

S 250 F 320
>304 kalite paslanmaz çelik kapak.
>Tüm elemanlar kapağa montajlı.
>Paslanmaz basma alanı.
>Tactile ve mikro siviç buton.
>Kabartma rakam ve harfler
. (işaretlemeler)
>Aydınlatma uzun ömürlü 
bakımsız 12 / 24 v. 
Led. (kırmızı, mavi,yeşil, beyaz)
>Homojen aydınlatma.
>20- 30mm 7segment dısplay. 
(yön okları,servis dışı,meşgul)
 12/24 v. Led (kırmızı, mavi,
 yeşil, beyaz)
>30mm dot matrıx dısplay. 
(opsiyonel)
>Mavi – beyaz grafik LCD 
Gösterge (opsiyonel)
>Mavi – beyaz alfanumerik
 LCD Gösterge (opsiyonel)
>Dayanıklı akrilik gösterge
 pencereleri.
>Yüzeye kolay montaj 

>304 kalite paslanmaz çelik kapak.
>Tüm elemanlar kapağa montajlı.
>Paslanmaz basma alanı.
>Tactile ve mikro siviç buton.
>Kabartma rakam ve harfler
. (işaretlemeler)
>Aydınlatma uzun ömürlü 
bakımsız 12 / 24 v. 
Led. (kırmızı, mavi,yeşil, beyaz)
>Homojen aydınlatma.
>20- 30mm 7segment dısplay. 
(yön okları,servis dışı,meşgul)
 12/24 v. Led (kırmızı, mavi,
 yeşil, beyaz)
>30mm dot matrıx dısplay. 
(opsiyonel)
>Mavi – beyaz grafik LCD 
Gösterge (opsiyonel)
>Mavi – beyaz alfanumerik
 LCD Gösterge (opsiyonel)
>Dayanıklı akrilik gösterge
 pencereleri.
>Yüzeye kolay montaj 

>304 kalite paslanmaz çelik kapak.
>Tüm elemanlar kapağa montajlı.
>Paslanmaz basma alanı.
>Tactile ve mikro siviç buton.
>Kabartma rakam ve harfler
. (işaretlemeler)
>Aydınlatma uzun ömürlü 
bakımsız 12 / 24 v. 
Led. (kırmızı, mavi,yeşil, beyaz)
>Homojen aydınlatma.
>20- 30mm 7segment dısplay. 
(yön okları,servis dışı,meşgul)
 12/24 v. Led (kırmızı, mavi,
 yeşil, beyaz)
>30mm dot matrıx dısplay. 
(opsiyonel)
>Mavi – beyaz grafik LCD 
Gösterge (opsiyonel)
>Mavi – beyaz alfanumerik
 LCD Gösterge (opsiyonel)
>Dayanıklı akrilik gösterge
 pencereleri.
>Yüzeye kolay montaj 

Kat Sıva Üstü Modeller www.oregonasansor.com



23

E 210 E 215

>304 kalite paslanmaz çelik kapak.
>Tüm elemanlar kapağa montajlı.
>Paslanmaz basma alanı.
>Tactile ve mikro siviç buton.
>Kabartma rakam ve harfler
. (işaretlemeler)
>Aydınlatma uzun ömürlü 
bakımsız 12 / 24 v. 
Led. (kırmızı, mavi,yeşil, beyaz)
>Homojen aydınlatma.
>20- 30mm 7segment dısplay. 
(yön okları,servis dışı,meşgul)
 12/24 v. Led (kırmızı, mavi,
 yeşil, beyaz)
>30mm dot matrıx dısplay. 
(opsiyonel)
>Mavi – beyaz grafik LCD 
Gösterge (opsiyonel)
>Mavi – beyaz alfanumerik
 LCD Gösterge (opsiyonel)
>Dayanıklı akrilik gösterge
 pencereleri.
>Yüzeye kolay montaj 

>304 kalite paslanmaz çelik kapak.
>Tüm elemanlar kapağa montajlı.
>Paslanmaz basma alanı.
>Tactile ve mikro siviç buton.
>Kabartma rakam ve harfler
. (işaretlemeler)
>Aydınlatma uzun ömürlü 
bakımsız 12 / 24 v. 
Led. (kırmızı, mavi,yeşil, beyaz)
>Homojen aydınlatma.
>20- 30mm 7segment dısplay. 
(yön okları,servis dışı,meşgul)
 12/24 v. Led (kırmızı, mavi,
 yeşil, beyaz)
>30mm dot matrıx dısplay. 
(opsiyonel)
>Mavi – beyaz grafik LCD 
Gösterge (opsiyonel)
>Mavi – beyaz alfanumerik
 LCD Gösterge (opsiyonel)
>Dayanıklı akrilik gösterge
 pencereleri.
>Yüzeye kolay montaj 

>304 kalite paslanmaz çelik kapak.
>Tüm elemanlar kapağa montajlı.
>Homojen aydınlatma.
>38mm 7segment dısplay. (yön 
okları)
>30mm dot matrıx dısplay. (opsi-
yonel)
>Mavi – beyaz grafik LCD 
Gösterge (opsiyonel)
>Mavi – beyaz alfanumerik LCD 
Gösterge (opsiyonel)
>Dayanıklı akrilik gösterge 
pencereleri.
>Yüzeye kolay montaj.

>304 kalite paslanmaz çelik kapak.
>Tüm elemanlar kapağa montajlı.
>Paslanmaz basma alanı.
>Tactile ve mikro siviç buton.
>Kabartma rakam ve harfler
. (işaretlemeler)
>Aydınlatma uzun ömürlü 
bakımsız 12 / 24 v. 
Led. (kırmızı, mavi,yeşil, beyaz)
>Homojen aydınlatma.
>20- 30mm 7segment dısplay. 
(yön okları,servis dışı,meşgul)
 12/24 v. Led (kırmızı, mavi,
 yeşil, beyaz)
>30mm dot matrıx dısplay. 
(opsiyonel)
>Mavi – beyaz grafik LCD 
Gösterge (opsiyonel)
>Mavi – beyaz alfanumerik
 LCD Gösterge (opsiyonel)
>Dayanıklı akrilik gösterge
 pencereleri.
>Yüzeye kolay montaj 

E 220 SD 220

Kat Sıva Üstü Modeller www.oregonasansor.com
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Kabin İçi Modeller www.oregonasansor.com

>2mm Paslanmaz çelik kapak.
>Tüm elemanlar kapağa montajlı.
>Paslanmaz basma alanı.
>Tactile ve mikro siviç buton.
>Kabartma rakam ve harfler. (işare-
tlemeler)
>Aydınlatma uzun ömürlü bakımsız 
12 / 24 v. Led. (kırmızı, mavi, 
yeşil,beyaz)
>Homojen aydınlatma.
>38mm 7segment dısplay. (yön 
oku) 12/24 v. Led (kırmızı, mavi, 
yeşil,beyaz)
>30mm dot matrıx dısplay. (opsi-
yonel)
>Mavi – beyaz grafik LCD 
Gösterge (opsiyonel)
>Mavi – beyaz alfanumerik LCD 
Gösterge (opsiyonel)
>Dayanıklı akrilik gösterge 
pencereleri.
>2*16 LCD display (saat, tarih, 
firma adı ve telefon) (opsiyonel)
>Galveniz metal kutu.

>2mm Paslanmaz çelik kapak.
>Tüm elemanlar kapağa montajlı.
>Paslanmaz basma alanı.
>Tactile ve mikro siviç buton.
>Kabartma rakam ve harfler. (işare-
tlemeler)
>Aydınlatma uzun ömürlü bakımsız 
12 / 24 v. Led. (kırmızı, mavi, 
yeşil,beyaz)
>Homojen aydınlatma.
>38mm 7segment dısplay. (yön 
oku) 12/24 v. Led (kırmızı, mavi, 
yeşil,beyaz)
>30mm dot matrıx dısplay. (opsi-
yonel)
>Mavi – beyaz grafik LCD 
Gösterge (opsiyonel)
>Mavi – beyaz alfanumerik LCD 
Gösterge (opsiyonel)
>Dayanıklı akrilik gösterge 
pencereleri.
>2*16 LCD display (saat, tarih, 
firma adı ve telefon) (opsiyonel)
>Galveniz metal kutu.

>2mm Paslanmaz çelik kapak.
>Tüm elemanlar kapağa montajlı.
>Paslanmaz basma alanı.
>Tactile ve mikro siviç buton.
>Kabartma rakam ve harfler. (işare-
tlemeler)
>Aydınlatma uzun ömürlü bakımsız 
12 / 24 v. Led. (kırmızı, mavi, 
yeşil,beyaz)
>Homojen aydınlatma.
>38mm 7segment dısplay. (yön 
oku) 12/24 v. Led (kırmızı, mavi, 
yeşil,beyaz)
>30mm dot matrıx dısplay. (opsi-
yonel)
>Mavi – beyaz grafik LCD 
Gösterge (opsiyonel)
>Mavi – beyaz alfanumerik LCD 
Gösterge (opsiyonel)
>Dayanıklı akrilik gösterge 
pencereleri.
>2*16 LCD display (saat, tarih, 
firma adı ve telefon) (opsiyonel)
>Galveniz metal kutu.

>2mm Paslanmaz çelik kapak.
>Tüm elemanlar kapağa montajlı.
>Paslanmaz basma alanı.
>Tactile ve mikro siviç buton.
>Kabartma rakam ve harfler. (işare-
tlemeler)
>Aydınlatma uzun ömürlü bakımsız 
12 / 24 v. Led. (kırmızı, mavi, 
yeşil,beyaz)
>Homojen aydınlatma.
>38mm 7segment dısplay. (yön 
oku) 12/24 v. Led (kırmızı, mavi, 
yeşil,beyaz)
>30mm dot matrıx dısplay. (opsi-
yonel)
>Mavi – beyaz grafik LCD 
Gösterge (opsiyonel)
>Mavi – beyaz alfanumerik LCD 
Gösterge (opsiyonel)
>Dayanıklı akrilik gösterge 
pencereleri.
>2*16 LCD display (saat, tarih, 
firma adı ve telefon) (opsiyonel)
>Galveniz metal kutu.

K 520 K 600

K 650

K 990
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Dokunmatik Modellerwww.oregonasansor.com

>6mm Temperli cam yüzey.
>Tüm elemanlar kapağa montajlı.
>Dokunmatik buton sistemi.
>Çift renk güçlü homojen aydın-
latma
>Aydınlatma uzun ömürlü bakımsız 
Led 24 v. . (kırmızı, mavi, yeşil, 
beyaz)
> 7segment, dot matrıx ve LCD 
dısplay seçenekleri.
>Galveniz metal kutu.

>6mm Temperli cam yüzey.
>Tüm elemanlar kapağa montajlı.
>Dokunmatik buton sistemi.
>Çift renk güçlü homojen aydın-
latma
>Aydınlatma uzun ömürlü bakımsız 
Led 24 v. . (kırmızı, mavi, yeşil, 
beyaz)
> 7segment, dot matrıx ve LCD 
dısplay seçenekleri.
>Galveniz metal kutu.

>6mm Temperli cam yüzey.
>Tüm elemanlar kapağa montajlı.
>Dokunmatik buton sistemi.
>Çift renk güçlü homojen aydın-
latma
>Aydınlatma uzun ömürlü bakımsız 
Led 24 v. . (kırmızı, mavi, yeşil, 
beyaz)
> 7segment, dot matrıx ve LCD 
dısplay seçenekleri.
>Galveniz metal kutu.

GT 130 DL

GT 610 (Tam Boy) GT 520 (YarımBoy)

GT 130 DM GT 140
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Buton Modelleri www.oregonasansor.com

B 20

B 40

B 30

B 70

B 35

Vatman Anahtarı Kare

Vatman Anahtarı Kare
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Tam Otomatik Kapılar www.oregonasansor.com
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Tam Otomatik Kapılar www.oregonasansor.com

2.Panel Teleskopik

Panel Merkezi Cam Panel Merkezi

2.Panel TeleskopikPanel Teleskopik Cam
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Çarpma Kapı www.oregonasansor.com

EA-70

Çift Kanat Yük Asansör Kapısı Monsarj Giyotin Kapı Kramer Kapı

EA-80 EA-130
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