
Több kényelem

nyíló és tolókapuk nyitásakor

Hörmann bejáratikapu - meghajtók
Döntsön a minŒség mellett

5 év
garancia*



22

Abban az esetben válik az Ön kertkapuja valóban biztonságossá és kényelmessé 

amennyiben távirányítású motorral mıködteti. Természetesen legjobb egy 

valóban minŒségi terméket választani, amelyben igazán megbízhat. Ajánljuk 

újonnan beszerelt bejárati kapukhoz, illetve a már meglévŒ toló-, illetve 

nyílókapuhoz.

MeggyŒzŒ biztonság 
és még nagyobb kényelem a Hörmann bejáratikapu - motorral

5 év
garancia*
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SzerzŒi jogvédelem alatt. Utánnyomás, akár 
kivonatosan is, csak jóváhagyásunkkal megengedett. 
A szerkezeti változtatások jogát fenntartjuk.

* Garanciális feltételeket, kiírási szövegeket, és egyéb 
információkat a Hörmann termékekhez a 
www.hoermann.com cím alatt talalhat.

“Elégedett vagyok. Többé nem kell az utcán kiszállni; 

mindegy hogy esik az esŒ, vagy este késŒ van.”

Hörmann meghajtás garázskapujához is
Mindkét kapuját egy távirányítóval nyithatja és így 

közvetlenül az utcáról, a bejárati kapun keresztül 

beállhat garázsába.

A kéziadókkal vezérelheti a bejárati kapuját, 

kapcsolhatja a külsŒ világítást (külön vevŒ szükséges) 
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A kényelmes behajtás 
szolgálatában 
Hörmann DTA nyílókapu meghajtó

A Hörmann DTA nyílókapu hajtás modern, karcsú küllemével, nemesacél és 

alumínium kombinációjával illeszkedik az Ön kapujához. Ami szép, annak 

tartósnak is kell lennie. Ezért a rögzítŒ elemek tartósan idŒjárásállóak, sŒt 

a csavarok nemesacélból készülnek. A hajtás karbantartásmentes: nincs 

olajozás, zsírozás illetve kenés.
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Hosszú távon megbízható mıködés

Akárcsak a tervezés ugyanúgy a biztonság és a mıködés 

is példaszerı a nyílókapu meghajtó esetében. Zárás elŒtt a 

kapu fékezi magát, de olyan halkan, hogy éjszaka sem zavar 

senkit. És megnyugtatásul: Akadályt érzékelve a kapu rögtön 

visszamozdul az ellentétes irányba. 

Áramkimaradás esetén használja egyszerıen a 

szükségreteszelŒt.

BeépíthetŒség

Kapuszárny szélesség
DTA-N típusnál 1000 – 2500 mm-ig
DTA-L típusnál 1500 – 4000 mm-ig

Kapuszárny magasság
maximum 2000 mm

Súly
maximum 400 kg szárnyanként

1 db. kétcsatornás kéziadó szériafelszereltség. 

Ezzel mŒködtethetŒ a nyílókapu és az .

Ön garázskapuja. Ha még egyéb funkciót kell 

vezérelni, akkor  4 csatornás kéziadót javasolunk.

Hörmann DTA nyílókapu meghajtó

Komfort vezérlés

LehetŒségek
• Szinkron nyitás azonos szárnyszélesség
  esetén (Standard beállítás)

• Nem azonos szélességı nyílókapu nyitása
  keskeny nyílószárnynyal

• Csak az egyik szárny nyitása, mint
  nyílószárny, pl.: postás részére

• Egyéni idŒbeállítás automatikus utánzárással

•  A vezérlés udvari megvilágításra és figyelmeztetŒ lámpához 
elŒkészített 

•  Az utólagos biztonsági berendezések pl. záróél biztosítás 
könnyen csatlakoztatható

•  A szükségkireteszelŒ nagyon egyszerıen alkalmazható
További kényelmi kiegészítŒk a 8-11. oldalon találhatók

A vezérlést a Hörmann szakszerelŒ az Ön igényeinek 
megfelelŒen állítja be.

Borítás
maximum 70 % (Szélterhelés)

ÜtközŒ záráskor
Szolid végállás szükséges 
helyszíni 
kialakítással

EmelkedŒ bejárat
Egyedi vasalat nemesacélból, 
maximum 9o emelkedés
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Megbízhatóan és biztosan nyitja
Hörmann STA tolókapu meghajtó

A Hörmann STA tolókapu meghajtó fŒ jellemzŒje a megbízható elektronika és az 

alumíniumból és mıanyagból készült erŒs, szilárd külsŒ borítás és a megbízható 

elektronika. A kapu meghajtó további elŒnye a stabil, állítható magasságú 

padlókonzol. A motor ellenálló az idŒjárással szemben és nem igényel karbantartást.
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Halk és könnyı mıködés

Zárás elŒtt a kapu lefékezi önmagát. Akadályt érzékelve 

a kapu rögtön visszamozdul az ellentétes irányba. 

Kézi nyitás és zárás

Áramkimaradás esetén használja személyre szabott 

kulcsát, és kézzel tudja nyitni, illetve zárni kapuját.

Komfort vezérlés

LehetŒségek
• Kapu 1,5 m-re történŒ nyitása,    
személyforgalomhoz 

• Egyéni idŒbeállítás automatikus
  utánzárással

•  A vezérlés udvari megvilágításra és figyelmeztetŒ 
  lámpához elŒkészített 

•  Az utólagos biztonsági berendezések pl. záróél biztosítás 
könnyen csatlakoztatható

•  A szükségkireteszelŒ nagyon egyszerıen alkalmazható
További kényelmi kiegészítŒk a 8-11. oldalon találhatók

A biztonságos kapumozgatás érdekében 
a vezérlést a Hörmann szakszerelŒ állítja be.

BeépíthetŒség

Kapuszárny szélesség
maximum 6000 mm

Kapuszárny magasság
maximum 2000 mm

Súly
maximum 500 kg szárnyanként

Négycsatornás kéziadó alkalmazása célszerı, 

ha a tolókapun és a garázskapun kívül még 

egyéb funkciót is vezérelni szeretne, pl. a bejárat 

megvilágításának bekapcsolása távirányítással.

Hörmann STA tolókapu meghajtó

ÜtközŒ 
Szolid végállás szükséges 
helyszíni kialakítással

Hajtás szerelés
Lehetséges jobbos vagy balos
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Alapkivitelben a motorokat 2-gombos kéziadóval szállítjuk. KiegészítŒ 

tartozékok széles palettáját kínálja a Hörmann, hogy a legteljesebb 

mértékben megfeleljen a vásárlói igényeknek. 

A Hörmann kiegészítŒ tartozékokkal 
kényelmesebbé teheti a kapu mozgatását
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Transzponder kapcsoló
A bekódolt transzponder kulcsot 
egyszerŒen csak 2 cm-re a készülék 
elé tartja. Gyárilag 2 db kulccsal szállítjuk, 
de kívánság szerint több kulccsal is lehet 
rendelni.

Rádiós kódkapcsoló
megvilágított nyomógombokkal
nagyon kényelmes sötétben. Ezek a 
kódkapcsolók kábel nélküliek. Nem kell a 
vezetékeket elhelyezni! Ezzel Ön 
10 automatikát tud vezérelni.

Kulcsos kapcsoló
Két kialakítása létezik: falba 
süllyeszthetŒ vagy falon kívüli 
elhelyezéssel, típusonként 
3 db kulccsal.

Kódkapcsoló
Csak egyszerıen megadja az ön 
személyes számkódját. A komfort-
verzióval lehetséges egy második kaput 
v. a külsŒ világítást is bekapcsolni.

VevŒ
Ha ön a kéziadóval egy 
kiegészítŒ udvari világítást akar 
bekapcsolni, vagy például egy 
(más gyártmányú) bejárati kaput 
akar nyitni egy kézbŒl, akkor egy 1, 2, 
vagy 4 csatornás vevŒre van szüksége.

2 nyomógombos 
mikró távirányító 
kulcskarikával

2 nyomógombos 
mini távirányító 
kulcskarikával

4 nyomógombos mini 
távirányító 
kulcskarikával

4 nyomógombos 
távirányító tartóval

2 nyomógombos 
távirányító tartóval

Egyszerı biztonsági kódolás 
kéziadóról-kéziadóra
Az ön egyéni, biztonsági kódját, saját maga 
problémamentesen tudja áttanítani a többi 
kéziadóra, amiáltal a családból mindenki 
kényelmesen bejuthat a garázsba. 

ÚJ
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Biztonsági tartozék
Fogadja meg tanácsunkat

FigyelmeztetŒ lámpa
Biztonsági okból döntsön a figyelmeztetŒ lámpa beépítése mellett, 

miáltal mindenki éjjel nappal láthatja hogy a kapu mozog 

10
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Záróél biztosítás
A kapu már a leggyengébb 
érintkezésre is megáll.

Fénysorompók 
A személyeket és a jármıveket rögtön érzékelik. 
A bejárati kapu el sem indul, illetve rögtön megáll és 
visszamozdul az ellentétes irányba. Különösképpen 
fontos a fénysorompó, ha nyitás után a kapu 
automatikusan újra zár.

Elektromos zár
Nyílókapuknál egy bizonyos méret / szélterhelés felett szükség 
van elektromos zárra. Egyszárnyú nyílókapuknál oszlopba vagy 
talajra lehet reteszelni, kétszányú nyílókapuknál mindig talajra.

Ráfutó bak
A talajreteszelés ráfutó bakja az elektromos zárral 
biztonságosan reteszeli a szárnyat. 

Alkalmazás

•   2000 mm szárnyszélességtŒl

•   250 kg kapusúlytól

•    1500 mm szárnyszélességnél, 
ha a borítás 70 %-os

•   Talajra reteszelés esetén ráfutó bak 
     beépítése szükséges.
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Beépítési adatok
Hörmann DTA nyílókapu hajtás

Tápvezeték
230V 50 Hz, NYY 3 x 1,5 (helyszíni kivitelezés)

Motor vezeték
A motor csatlakozó kábele 24 V DC
NYY 5 x 1,5 (helyszíni kivitelezés)

Elektromos zár vezeték
24 V AC / DC (helyszíni kivitelezés)
Talajban: NYY 3 x 1,5, Szárnyon: H07RN-F 2 x 1

Egyéb vezérlŒkábel
Házon belüli nyomógombhoz, vagy kulcsos 
kapcsolóhoz, pl. NYY 5 x 1,5

Minden vezetéket elkülöníteni!

Méretek (mm) x x+Löket   e 

Normál kivitel 750 1030  -20-tól +40-ig

Hosszú kivitel 992 1492  -20-tól +240-ig

A kapu forgáspontja és a motor max.nyílásszög (· ) kapu forgáspontja és a 
forgáspontja közti távolság (b) szerelŒlap közti max. távolság esetén (e max) 

 100 mm ·  =  90° e max. = 240 mm

 110 mm ·  =  100° e max. = 200 mm

 120 mm ·  =  105° e max. = 200 mm

 130 mm ·  =  110° e max. = 120 mm

 140 mm ·  =  115° e max. =  60 mm

 150 mm ·  =  120° e max. = 40 mm

 160 mm ·  =  125° e max. = 20 mm

e = a kapu forgáspontja és a szerelŒlap közti távolság

Részletes beépítési adatokat 
a következŒ internet címen talál:
www.hoermann.com
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b

x

x+Löket

Technikai adatok

Tápellátás
220-240 V váltóáram, 50 Hz

Teljesítmény
0,25 kW

Vezérlés
Mikroprocesszoros vezérlés, 7 szegmenses kijelzŒvel, 
vezérlŒ feszültség 24 V

Üzemhányad
S2, Rövididejı üzem 4 perc

Húzó-/nyomóerŒ 
ca. 1200 N

Végállás
Elektromos programozható

Lekapcsoló automatika
ErŒhatárolás mindkét irányba
öntanuló, önellenŒrzŒ

Kapufutási sebesség 
KapuszélességtŒl függŒen 16-32 másodperc
90 o –os nyitásnál

Automatikus utánzárás
Egyénileg beállítható (fénysorompó szükséges)

Kapureteszelés
Elektromos zár oszlopra vagy talajra,
2000 mm szárnyszélességtŒl kötelezŒ

Kapu kireteszelés
Hajtásban, középen zár

Motor
Egyenáramú 24 V-os motor orsóval, csigahajtással
Védettség IP 43

Motorház
Lakkozott alumínium

Távirányítás
2 nyomógombos kéziadó, széria
Frekvencia: 868,3 MHz

e=0

+e

-e
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Beépítési adatok
Hörmann STA tolókapu hajtás

Alapozás mérete  380 x 300 x 800 mm (fagyásvédett)

Vezeték  A védŒcsŒ pozícióját lásd az ábrán

Technikai adatok

Tápellátás
220-240 V váltóáram, 50 Hz

Teljesítmény
0,25 kW

Vezérlés
Mikroprocesszoros vezérlés 7 szegmenses kijelzŒvel, 
vezérlŒ feszültség 24 V

Üzemhányad
S2, Rövididejı üzem 4 perc

Húzó-/nyomóerŒ 
ca. 1200 N

Végállás
Elektromos programozható
mechanikus végállás kapcsolókkal

Lekapcsoló automatika
ErŒhatárolás mindkét irányba
öntanuló, önellenŒrzŒ

Kapufutási sebesség 
ca. 18 m/s

Automatikus utánzárás
Egyénileg beállítható (fénysorompó szükséges)

Kapu kireteszelés
Hajtásban, középen zár

Motor
Egyenáramú 24 V-os motor csigahajtással
egyenes fogazású fogaskerékkel (VS)
Védettség IP 54

Motor- és vezérlésház
Alumínium/mıanyag, stabil acél talajkonzol

Távirányítás
2 nyomógombos kéziadó, széria
Frekvencia: 868,3 MHz

Tápvezeték
230V 50 Hz, NYY 3 x 1,5 (helyszíni kivitelezés)

Vezérlés vezetéke
pl. nyomógombhoz vagy kulcsos kapcsolóhoz, NYY 5 x 1,5 (helyszíni kivitelezés)

Egyéb vezérlŒkábel
pl. házon belüli nyomógombhoz (helyszíni kivitelezés)

Minden vezetéket elkülöníteni!

120
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min. 145



Hörmann KG Werne                                    Hörmann Genk NV, Belgien                          Hörmann Beijing, China                              Hörmann Inc. Vonore TN, USA

Hörmann KG Amshausen                            Hörmann KG Antriebstechnik                       Hörmann KG Brandis                                  Hörmann KG Brockhagen

Hörmann KG Dissen                                   Hörmann KG Eckelhausen                           Hörmann KG Freisen                                   Hörmann KG Ichtershausen

Kapuk  
| Berry billeno garázskapuk | Szekcionált garázskapuk 
| Ipari szekcionált kapuk | Redonykapuk | Redonyrácsok 
| Harmonikakapuk | Tuzgátló kapuk | Gyorskapuk |                           
| Tolókapuk | Udvari tolókapuk | Sportcsarnokkapuk    Lengokapuk | 
| Szalagfüggönyök

Ajtók  
| Tuz-és füstvédelmi ajtók 
| Többcélú ajtók | Biztonsági ajtók
| Hanggátló ajtók | Beltéri ajtók | Alumínium bejárati ajtók 
| Elotetok | Alumínium ablakok

Tokok  
| Acéltokok | Egyedi tokok | Nemesacél tokok

Mozgatók 
| Garázskapu-mozgatók | Bejáratikapu-mozgatók | Ipari vezérlések

Rakodástechnika 
| Rámpák | Kaputömítések | Elozsilipek

www.hoermann.com
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Hörmann: Minoség
kompromisszumok 
nélkül

´´

A nemzetközi piacon egyedülállóan a Hörmann cég az, amely 

a fontosabb nyílászárók teljes palettáját kínálja. A termékeket 

szakosodott gyáregységekben, a legújabb muszaki megoldásokat 

alkalmazva gyártják. A suru európai értékesítési- és 

szervizhálózatnak, továbbá az amerikai és kínai képviseletnek 

köszönhetoen mindenütt az Önök megbízható, nemzetközi 

partnerei vagyunk a nyílászárók piacán. 

Jelszavunk: Minoség kompromisszumok nélkül.
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