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Gyorskapuk
Komplett program a gazdaságos szállítmányozás és logisztika érdekében

SoftEdge kapuk - a biztonság és a törés próbája
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Függőlegesen működésű gyorskapuk kétféle kialakítással: 
Áttetsző kapulappal normál hőmérsékletű, és zárt kapulappal 
a mélyhűtött helyiségek számára ajánljuk.
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Átgondolt rendszermegoldások
A kapuk, a vezérlések és meghajtók 
felépítése pontosan illeszkedik 
egymáshoz. A minőség iránti 
elkötelezettség tükröződik az egyes 
alkatrészek folyamatos átvizsgálásában, 
egészen a legapróbb részletekig.

Előrelépés a gyorsaságban
Az állandó újításoknak és fejlesztéseknek, 
továbbá a magasan képzett műszaki 
szakembergárda piacismeretének 
köszönhetően vált a Hörmann ipari 
gyorskapu rendszer a piac magas 
színvonalú, elismert termékévé.
Erre legjobb példa az új SoftEdge 
kapugeneráció

Hörmann gyorskapu 
sokkal több, mint egyszerıen csak gyors
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Gyors szervízháttér
Kiterjedt szervizhálózatunknak köszönhetően 
gyorsan a segítségére sietünk, ha Önnek 
átvizsgálásra, javításra vagy karbantratásra van 
szüksége.

Hozzáértő tanácsadás
Tapasztalt, ügyfélcentrikus szakemberek állnak az Önök 
rendelkezésére a tervezéstől kezdve a műszaki felvilágosításokon 
keresztül az átadásig. Termékeinkkel kapcsolatban nemcsak 
nyomtatott formában talál információkat, hanem az alábbi 
internetoldalon is, folyamatosan aktualizálva: 
www. hoermann.com

A kapuk, meghajtások és vezérlések 
eredeti Hörmann alkatrészekkel 
való ellátását 10 évig garantáljuk.

Gyorsaság, megbízhatóság, biztonság 
és gazdaságosság -  ezek a Hörmann 
ipari kapurendszerek jellemzői.

10 ÉVIG
ALKATRÉSZELLÁTÁS
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Az olcsó alapmodelltől a 
biztonságos csarnoklezárókig

E széles termékskála magában foglalja a 
függőlegesen vagy vízszintesen nyíló, flexibilis 
kapulappal és átlátszó mezővel rendelkező 
kapukat, valamint az olyan biztonságos 
homlokzati nyílászárókat, mint a redőny-, 
a szekcionált és a harmonika kapuk.

Vagyonvédelmi célokat is szolgáló 
nyílászáróknak ajánljuk felxibilis 
gyorskapuinkat redőny- vagy szekcionált 
kapukkal összeépített változatban.

A Hörmann gyorskapuk természetesen 
megfelelnek az európai DIN EN 13241-1 
szabvány magas biztonsági 
követelményeinek. 

Hörmann gyorskapuk 
A széles termékskála beltérre és kültérre

Gyorskapu flexibilis kapulappal
Erős és gyors

Szekcionált gyorskapu
Jól hőszigetelt és sokféle kivitelben

AFA harmonika-gyorskapu
A kopásmentes alumíniumkapu

HSR redőny-gyorskapu
Gyorsaság és csúcs design.
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Még stabilabb kapulap
a rugalmas kapukhoz

Alumíniumprofilok
a V5015 SE kaputípushoz
A kedvező árú kapulap-merevítő 
lehetővé teszi a gyors és a részleges 
kapulapjavításokat.

Gyorskapuk flexibilis kapulappal
Erős, gyors és gazdaságos

A Hörmann gyorskapuk kitűnnek magas 
anyagminőségükkel valamint biztonságos és 
tartós működőképességükkel. Beépíthetők 
kül- és beltérben, a forgalom optimalizálása, 
a munkahely klímájának javítása, és az 
energiamegtakarítás érdekében.

Szériában e kapuk egy min. védettséget adó 
alapvezérléssel vannak ellátva.

A nagyobb komfort és a maximális élettartam 
érdekében ajánlott a kaput egy ún. 
frekvenciaváltós vezérléssel felszerelni.

Alumínium szélmerevítés
a V6015 TR kaputípushoz
Nagy szélterhelés, szívó- és nyomóerő 
esetére ajánljuk e kiegészítő alu 
szélmerevítőkkel ellátott kaputípust.

Laprugós szélmerevítés
a V5030 SE, és V6030 SE 
kaputípusokhoz 
Oldalsó duplagörgőkkel ellátott, és a 
kapulap anyagába integrált laprugók 
a halk futás és a nagyobb szélállóság 
érdekében.

Így a kapu a nagyobb szélterhelésnek is ellenáll

ÚJ
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Az Hörmann SE gyorskapuk a SoftEdge integrált 

ütközésvédelemnek köszönhetően sokkal 

biztonságosabbak és különösen gazdaságosak.

Még nagyobb a személyi és tárgyi biztonság, nincs 

szükség leállásra, nincsenek javítások. Ezáltal 

garantáltak a zökkenőmentes gyártási és termelési 

folyamatok.

További érv e mellett a gazdaságos kapurendszer 

mellett, hogy a magas nyitási sebesség és a gyors zárás 

érezhetően csökkenti a munkahely hőveszteségét és 

huzatosságát.

SoftEdge záróprofil a 
profil közepébe integrált 
záróélvédelemmel.
Fontos előnyei:
Védelem a szennyeződés és 
a nedvesség ellen, ütközés 
esetén nincs sérülés.
Karbantartásmentes rendszer!

SoftEdge 
Egy profil döntŒ elŒnyökkel

A puha SoftEdge profil rendkívül 
hajlékony függőleges irányban, 
így személyi sérülések és anyagi 
károk nem fordulhatnak elő.

Vízszintes irányban a belső 
merevítések által többkamrás 
profil igen nagy stabilitású.

A SoftEdge-profil vertikális 
rugalmasságának köszönhetően fokozott 
a személyek és az áruk védelme.

Merev lezáróprofil

Szabadalmaztatásra jelölve

Függőleges rugalmasság

Vízszintes stabilitás
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Ütközés esetén a függőlegesen 
flexibilis profil, sérülések nélkül, 
kiugrik a vezetősínből. Ekkor a kapu 
azonnal megáll.

Ha szükséges, a SoftEdge-záróprofilt 
át kell tolni a kapu belső oldalára (a 
feltekercselési oldalra). Ez a profil 
rugalmasságának köszönhetően egész 
könnyű. Majd a kaput a vezérléssel a felső 
véghelyzetbe kell vinni.

A felső részen, a kefés alátámasztásnak 
köszönhetően, a kapulap önmagától 
feltekercselődik, majd ezt követően a kapu 
újra üzemkész.

A SoftEdge-profilokkal felszerelt kapu egy ütközözést követően már 
néhány másodpercen belül újra üzemkész. Akár kézi üzembehelyezésű 
külső kapuról, akár az egyoldali kapulap-visszavezetésű 
Anti-Crash-rendszerű belső kapuról van szó.

Akár külső kapuk üközésvédelméhez is 
használható a rugalmas SoftEdge-profil.

A záróprofil néhány mozdulattal 
visszafűzhető az oldalsó vezetõsínbe.

Így az állásidők nagymértékben 
csökkenthetők.

Kézi üzembehelyezésű ütközésvédelem külső kapukhoz

Anti-Crash rendszer egyodali kapulap-visszavezetéssel belső gyorskapukhoz

ÚJ

Hörmann szabadalom
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V5015 SE 
A kedvezŒ árú belsŒ kapu SoftEdge záróprofillal

Különösen gazdaságos az 
Anti-Crash rendszernek 
köszönhetően
A csarnokról csarnokra történő 
áruforgalomnál a belső kapunak 
egy ütközés után is gyorsan kell újra 
üzemelnie. Erre az esetre kínálja a 
Hörmann a SoftEdge-záróprofilú 
Anti-Crash rendszerű optimális 
megoldást, amely gazdaságos és 
egyben biztonságos is. 

A V5015 SE kaputípus kapulapjának 
stabilitását a jól bevált aluprofilnak, 
illetve a vízszintes stabilitású SoftEdge 
alsó záróprofilnak köszönheti.

Fénysorompó a keskeny 
műanyag házban.

Sűrű sörtéjű kefék védenek 
a huzat ellen.

 A kapulap színei

 RAL 1018 cinksárga
 RAL 2004 narancssárga
 RAL 3002 kárminpiros
 RAL 5010 enciánkék
 RAL 7038 achátszürke

Felhasználási terület
Belső kapu

Kapuméret
Szélesség (LB) max. 5000 mm
Magasság (LH) max. 5000 mm

Sebesség - Alap- / FU-vezérlés
Nyitás   0,8/1,5 m/s
Zárás   0,8/0,8 m/s

A kapulap vastagsága
Szövetbetétes rész / Ablakmező 1,5/2,0 mm

Szélbiztosítás
Aluprofil

Anti-Crash rendszer
Ld. a 9. oldalon

Vezérlés
Alapvezérlés      
FU-vezérlés külön kérésre

Opciók
Vésznyitás ellensúllyal
Meghajtás-/ tengelyburkolat
Nemesacél kivitel

A SoftEdge profilnak köszönhetően ütközés után 
a kapu másodperceken belül újra üzemképes.

KAPUTÍPUS V5015 SE
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 A kapulap színei

 RAL 1018 cinksárga
 RAL 2004 narancssárga
 RAL 3002 kárminpiros
 RAL 5010 enciánkék
 RAL 7038 achátszürke

Másodpercgyorsaságú vésznyitás ellensúly segítségével 
a V5015 SE és V5030 SE kaputípusoknál. Engedéllyel 
egyedi esetekben vészkijárathoz és menekülőutakra is 
beépíthetők.

V5030 SE 
Halk mıködésı kapu nagyon huzatos helyiségekhez

A acél laprugós szélvédelem gondoskodik a kapulap 
szükséges stabilitásáról. A laprugókhoz vezetősínben futó 
görgők csatlakoznak.

Halk és gyors
Magas zajszinttel rendelkező 
csarnokokban van épp elég 
zaj, s zavaró lehet, ha a kapu 
is hangosan működik. Erősen 
huzatos csarnokokban pedig 
fontos, hogy a kapu gyorsan és 
megbízhatóan működjön.

Ezen okok miatt van a V5030 
SE kaputípus acél laprugós 
szélvédelemmel ellátva, 
melynek segítségével a kapulap 
szükségszerűen stabil marad.

A gyorsaság eléri akár a 3 
m/s sebességet is, az opciós 
Hörmann FU-vezérlésnek 
köszönhetően.

Felhasználási terület 
Belső kapu szélbiztosítással

Kapuméretek
Szélesség (LB) max. 5000 mm
Magasság (LH) max. 5000 mm

Sebesség - Alap- / FU-vezérlés
Nyitás   0,8/3,0 m/s
Zárás   0,8/0,8 m/s

A kapulap vastagsága
Szövetbetétes rész / Ablakmező 1,5/2,0 mm

Szélbiztosítás
acél laprugós szélbiztosítás

Anti-Crash rendszer
Ld. a 9. oldalon

Vezérlés
Alapvezérlés      
FU-vezérlés külön kérésre

Opciók
Vésznyitás ellensúllyal
Meghajtás-/ tengelyburkolat
Nemesacél kivitel

KAPUTÍPUS V5030 SE

ÚJ
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 A kapulap színei

 RAL 1018 cinksárga
 RAL 2004 narancssárga
 RAL 3002 kárminpiros
 RAL 5010 enciánkék
 RAL 7038 achátszürke

V6030 SE
Magas frekventáltságú szállítóutakhoz

A gyors kültéri kapu 
ütközésvédelemmel
Kültéri kapuknak gyakrabban 
nekihajtanak targoncával mint 
belső kapuknak.
Ilyenkor kifizetődővé válik az 
ütközésvédelem, figyelembe véve a 
javítási költségeket és a kiesett időt.

A kapu nagy nyitási és zárási 
sebességével pedig energiát is 
megtakarítunk.

A szélterhelés az acél laprugós 
szélbiztosításnak köszönhetően akár 
70 km/h sebességig is garantált.

A kültéri kapukon egy húzómechanizmus 
mindig gondoskodik a tökéletes 
lapfeszességről.

Felhasználási terület 
Belső kapu/külső kapu

Kapuméretek 
Szélesség (LB) max. 6000 mm
Magasság (LH) max. 6000 mm

Sebesség - Alap- /FU-vezérlés
Nyitás   0,8/3,0 m/s
Zárás   0,8/0,8 m/s

A kapulap vastagsága
Szövetbetétes rész / Ablakmező 1,5/2,0 mm

Szélterhelés
Acél laprugós szélvédelem

Ütközésvédelem
Ld. a 9. oldalon!

Vezérlés
Alapvezérlés
FU-vezérlés külön kérésre

Opciók
Vésznyitás szükséglánccal
Meghajtás-/tengelyburkolat

KAPUTÍPUS V6030 SE
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V6015 TR 
Kívül-belül átlátszó

A folyamatos anyagáramlást 
biztosítja: megbízható, világos 
és jól áttekinthető 
Ez a nehéz kivitelű 4 mm vastag 
átlátszó kapulappal készített kapu 
biztosítja a csarnok átláthatóságát, és a 
biztonságos szállítási utakat. 

Szélbiztosító profilok alumíniumból
Ezekhez a kapukhoz nagy szélterhelés 
esetén (60 km/h-ig) ajánlott a 
szériatartozéknak számító feszítő- 
és huzómechanizmus mellett az 
alumíniumból készült szélbiztosító 
profilok alkalmazása, így a kapulap 
megfelelően stabil marad.

A teljesen átlátszó kapulapokhoz választhatóan 
piros vagy kék figyelmeztetőcsíkok járnak.

A szélbiztosító profil segítségével a 
szövetbetétes és a teljesen átlátszó 
kapulapok egymással kombinálhatók is.

Felhasználási terület 
Belső kapu/külső kapu

Kapuméretek 
Szélesség (LB) max.  6000 mm
Magasság (LH) max.  5000 mm

Sebesség - Alap- /FU-vezérlés
Nyitás     0,8/1,5 m/s
Zárás     0,8/0,8 m/s

A kapulap vastagsága
Teljesen átlátszó  4,0 mm
Szövetbetétes kapulap kitekintőablakkal,    
5000 mm feletti kapuknál 3,0 mm

Vezérlés
Alapvezérlés
FU-vezérlés külön kérésre

Opciók
Szélbiztosítás
Vésznyitás szükség kézilánccal
Meghajtás-/tengelyburkolat
Nemesacél-kivitel

KAPUTÍPUS V6015 TR
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V2012  
A belsŒ kapu, huzatmentes területekre

A fényrács a vezetősínbe van integrálva.

A teljes felszerelésű kapu
Ezt a rugalmas fóliakaput teljes felszereltésge, 
azaz a motor- és tengelyburkolat, a standard 
fényrács és az ellensúlyos automatikus 
vésznyitás (áramszünet esetén) teszi 
biztonságos belső nyílászáróvá pl. a vásárlók 
által fokozottan látogatott területekre.

Anti-Crash rendszer
automatikus üzembehelyezéssel
A strapabíró, könnyű kapulapnak és a rugalmas 
alsó résznek köszönhetően a kapu ütközés 
esetén néhány másodperc után ismét 
üzemképes.
Ez a magasfokú flexibilitás feleslegessé teszi a 
záróélvédelmet. Szériában a kapuhoz adott 
fényrács szolgálja az áthajtóút ellenőrzését.

Alap- vagy FU-vezérléssel
A bevált alapvezérlés mellett (0,8 m/s), 
frekvenciaváltós vezérléssel is kínáljuk ezt a 
kaput a közepesen gyors (1,2 m/s) nyitási 
sebesség eléréséhez.

 A kapulap színei

 RAL 1018 cinksárga
 RAL 2004 narancssárga
 RAL 3002 kárminpiros
 RAL 5010 enciánkék
 RAL 7038 achátszürke

A kapulap variációi
Antistatikus szövetbetéttel erősített 
kapulap, szériában ablakmező nélkül.
Kívánságra kb. 550 mm magas 
ablakmezővel, az aljzattól kb. 
1200 mm-re, felár nélkül.

Felhasználási terület 
Belső kapu

Kapuméretek 
Szélesség (LB) max. 2000 mm
Magasság (LH) max. 2500 mm

Sebesség - Alap- /FU-vezérlés
Nyitás   0,8/1,2 m/s
Zárás   0,8/0,8 m/s

A kapulap vastagsága
Szövetbetétes rész / Ablakmező 1,5/2,0 mm

A kapulap megerősítése
Acél laprugók a kapulapba rejtve

Anti-Crash rendszer
visszafűzéssel

Vezérlés
Alapvezérlés      
FU-vezérlés fekete műanyag házban

Opciók
Porszórt bevonat

KAPUTÍPUS V2012 
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V1401 ATEX, V2515 FOOD, V3015 CLEAN, V4014 COLD 
Egyedi kapuk

V1401 ATEX
A robbanásveszélyes területekre ajánlott 
gyorskapu. Fejlesztetés, tervezés és 
engedélyeztetés, összhangban az alábbi   
szabványokkal: EG Ex-védelem 94/9EG és 
DIN EN 13453-1.

V2515 FOOD
Ennél az egyedi kivitelnél nagyon egyszerű 
a tengely- és meghajtásburkolat tisztítása. 
Víz nem árthat a teljesen nemesacélból 
készült kapuszerkezetnek.
Meghajtás IP 65 védettséggel. 

V3015 CLEAN
A tisztaterek kapuja a körbefutó 
Pharma-tömítéssel és a nemesacél 
burkolattal 560 Pascalig nyomásálló.

V4014 COLD
A fagyasztóhelyiségek előtti gyorskapu 
összeépítve a mélyhűtött tér ajtajával. 
Az oldalelemek, a meghajtás, a 
kapcsolószekrény és a tengelyburkolat 
fűthető.

A Pharma-tömítés ellenáll a kedvezőtlen 
nyomásviszonyoknak is.

A V2515 FOOD típus nemesacél burkolata 
könnyen nyitható.

Szaktanács
Ezeknél az egyedi kapuknál javasoljuk, hogy 
kérjen részletes szaktanácsot. Szakembereink 
készséggel állnak rendelkezésére.
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H3530 
A gyors, oldalra nyíló belsŒ kapuk

Nemesacél kivitelben a kapu megfelel az 
élelmiszeripar, a vegyipar és a gyógyszeripar 
higiéniai követelményeinek.

Gyorsan nyílik, szinte kizárja az ütközés 
lehetőségét
Ez a  kapu programunk leggyorsabb beltéri 
gyorskapuja  A teljes áthaladási magasság 
gyors, vízszintes irányú szabaddátétele a 
leggyorsabb közlekedést teszi lehetővé, és 
szinte kizárja az ütközési szituációkat. 

Magas nyitássebesség esetén is (3 m/s) 
biztosított a kíméletes kapunyitás, illetve 
kapuzárás a frekvenciaváltós vezérlésnek 
köszönhetően.
További előnyök: Kétfajta nyitásszélesség 
programozható, egyrészt személyek, 
másrészt közlekedési eszközök számára. 
Az élvédelem, a fénysorompó tovább növelik  
a biztonságot. Üzemzavar esetén  a kapu 
kézzel, áramkimaradás esetén pedig 
egy munkaáramú fékkel (egyedi kivitel) 
gyorsan nyitható.

A teljes hajtásrendszer a kapu jobb 
oldalára van elrendezve, 
és helytakarékosan a háromoldalú burkolatba 
szerelve, amelynek szemöldökmagasság-
igénye minimális.

 A kapulap színei

 RAL 1018 cinksárga
 RAL 2004 narancssárga
 RAL 3002 kárminpiros
 RAL 5010 enciánkék
 RAL 7038 achátszürke

Felhasználási terület 
Belső kapu

Kapuméretek 
Szélesség (LB) max. 3500 mm
Magasság (LH) max. 3500 mm

Sebesség
Nyitás   3,0 m/s
Zárás   1,0 m/s

A kapulap vastagsága
Szövetbetétes rész / Ablakmező 1,5/2,0 mm

Vezérlés
FU-vezérlés 

Opciók
Automatikus vésznyitás áramszünet esetén
Nemesacél kivitel

TORTYP H3530
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 A kapulap színei

 RAL 1018 cinksárga
 RAL 2004 narancssárga
 RAL 3002 kárminpiros
 RAL 5010 enciánkék
 RAL 7038 achátszürke

H5020
Masszív kapuk, max. 5 x 5 m-es méretig

Magas, széles és gyors 
Ideális targoncás közlekedés esetén
Ez a kaputípus 5 x 5 m kapunagyságig 
ajánlható, ideális magas és széles 
kiterjedésű anyagmozgatások esetén, 
2 m/s nyitási sebességével a leggyorsabb 
kapuk közé tartozik. Minőségében és 
biztonságában megfelel a legmagasabb 
igényeknek is, mind kültéren mind pedig 
beltéren. Hosszú élettartamát a frekvencia 
váltós vezérlés garantálja.

A biztonság fokozása érdekében 
a H5020-as kapuhoz oldalanként 
élvédelmet és fénysorompót kínálunk. 
Üzemzavar esetén a kapu kézi-
gyorskireteszelő bowdennel könnyen 
nyitható. Az oldalra nyíló kapu burkolata 

a szemöldökhöz van erősítve.

Felhasználási terület 
Belső kapu/külső kapu

Kapuméretek 
Szélesség (LB) max. 5000 mm
Magasság (LH) max. 5000 mm

Sebesség 
Nyitás   2,0 m/s
Zárás   1,0 m/s

A kapulap vastagsága 
Szövetbetétes rész / Ablakmező 1,5/2,0 mm

Vezérlés
FU-vezérlés

Opciók
Automatikus vésznyitás áramszünet esetén

KAPUTÍPUS H5020

 A hajtás mindig jobb 
oldalon van elhelyezve.
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HSR 
RedŒny-gyorskapu alumíniumból

Gyorsaság és kiváló formatervezés
A HSR redőny-gyorskapu felülete teljesen 
sima, karakteres, modern külsőt kölcsönöz. 

Felületi kialakítás:
A duplafalú, DIN 17611 szerinti eloxált profilok 
szériában natúr (E6/EV) felületűek. Igény 
szerint szállítható a kapulap porszórásos 
felületbevonattal kb. 
200 RAL szerinti színben.

Üvegezés
Lamellák műanyag üvegbetétekkel 
külön kívánságra, a fényáteresztés és az 
átláthatóság érdekében. 

Tömítés körben és a lamellák között
A padlótömítésen és oldaltömítéseken túl, 
a kapu lamellák közti tartósan rugalmas 
EPDM tömítéssel van kialakítva.

A jó szemöldöktömítésről a kényszermegvezetés gondoskodik, amely a kapulapot függőlegesen 
mind fel, mind letekeréskor precízen függőlegesen vezeti.. Ez súrlódásmentes halk futást eredményez.

Súrlódásmentes feltekeredés óvja a kapulapot, megtartja a szép külsőt
Ez a gyors - feltekerő - technika egy teljesen új fejlesztésű láncon alapul. 
A lánctagok speciális alakjából adódóan a kapulap lamellái között távolság jön létre, 
így nincs súrlódás.  

Ahol nincs érintkezés, ott nincs kopás, így óvjuk  a kapulapot.
A lánctagok tartósan rugalmas tömítései és a görgők csökkentik a gyorsfutás zaját.

A hajtás mindig jobb oldalon van elhelyezve.
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 A kapulap színei

 A RAL színskála több mint    
 200 színében kapható.

Gyorsaságra fejlesztett, 
biztonság és megbízhatóság

Rugókiegyenlítés
Ez az egyedülálló 
súlymechanizmus a 
felső helyzetben segít 
a fékezésnél, és segíti 
a rugókiegyenlítést. 
Áramszünet esetén gyors 
nyitást eredményez.
A rugókiegynelítés üzem 
közben tehermentesíti 
a hajtást.

Egyszerűen szervizelhető
Amennyiben egy profilt kell kicserélni, 
az könnyen megtehető egy lánctag kicsavarozásával. 
A lehető legolcsóbb megoldás!

Szerelésre minden gondosan előkészítve
Kapulap, meghajtó és a görgős rendszer mind elő 
vannak készítve a szerelésre.

Szükségnyitás, szükségzárás
A rugókiegyenlítés és súlymechanizmus hatására 
a kioldó kötéllel a kapu szükség esetén kézzel nyitható. 
Kézi zárás kurblival könnyen lehetséges.

Felhasználási terület 
Külső kapu

Kapuméretek 
Szélesség (LB) max. 5000 mm
Magasság (LH) max. 5000 mm

Kapulapvastagság
Alumínium, duplafalú 20 mm

Sebesség 
Nyitás max. 2,0 m/s
Nyitás átlag 1,2 m/s
Zárás   0,5 m/s

Vezérlés
FU-vezérlés

Opciók
Meghajtás- és tengelyburkolat
Teljes üvegezés 4000 x 4000 mm-ig

KAPUTÍPUS HSR
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SPU  APU  TAP  ALR  TAR 
Speed szekcionált kapuk - hŒszigetelt, betörésgátló

Ezek a kapuk többet kínálnak, 
mint csak gyorsaság
A széles anyag-,  ( acél, acél/aluminium, 
alumínium) és színválasztéknak,  (mintegy 
200 RAL szín) továbbá a különféle 
üvegezéstípusoknak köszönhetően 
rengeteg lehetőség adott a kapukialakításra. 
A magas hőszigetelési érték és a biztonság 
további döntő előnyt jelentenek. 

5 típusban kínáljuk a Speed szekcionált 
kapukat:

SPU A rendkívül stabil, duplafalú,   
 hőszigetelt szekcionált kapu.
APU A sok fény érdekében üvegezett, 
 igen erős acél-alumínium kapu.
TAP  A hőhídmentes üvegezett acél- 
 alumínium kapu a világos és meleg  
 csarnokokra
ALR Az üvegezett alumínium kapu
          a modern megjelenéshez
TAR  A hőhídmentes üvegezett   
 alumínium kapu mint elegáns   
 ablakos kapu

A további információkhoz ajánljuk 
Önnek speciális prospektusunkat.

SPU típus teljesen zárt kapulappal, 
alu üvegezőkeret-lamellával
különböző méretű szendvics üvegezéssel

APU/TAP típus 
500 mm-es lábazati 
PU-lamellával és alu 
üvegezőkeretekkel.
APU (hőhidas profil)
TAP (hőhídmentes profil)

ALR/TAR típus
alumínium lábazati 
lamellával és alu 
üvegkeret-lamellákkal
ALR (hőhidas profil)
TAR (hőhídmentes profil)

A vezetőegység biztonsági 
futósínnel ellátott oldalrészből 
és a hajtórendszer tartására 
szolgáló tartókonzolból áll. 
Egy ellenőrzőnyílás teszi 
egyszerűvé a karbantartást.

Az új fejlesztésű csapágyazott 
tandem-görgő a kapulapot 
precízen vezeti.

A széria kötéllazulás-érzékelők 
hiba esetén biztonsági okokból 
azonnal üzemen kívül helyezik 
a kaput.

Figyelem! Személybejáró ajtó beépítése esetén 
kétoldali fényrács szükséges.
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VU
függőleges 
sínvezetés alul 
elhelyezett 
rugótengellyel

H
magas sínvezetés

ND
normál sínvezetés 
tetőkövetéssel 
(max. 30°)

HD
magas sínvezetés 
tetőkövetéssel 
(max. 30°)

NH
normál sínvezetés 
minimális emeléssel

Biztonságos tervezés felújításnál 
és új építésnél
Az 5 sínvezetési mód közül minden 
beépítési szituációhoz megtalálja 
a megfelelőt.

Iso Speed TK
Az energiatakarékos kapu

 A kapulap színei

 A RAL-színskála több 
 mint 200 színben kapható. 
 A duplafalú acéllamelláknál 10 színárnyalat  
 felár nélkül kapható. A túl sötét színeket  
 kerülni kell, mert az erős napsugárzás a  
  keményhab károsodásához és a   
 lamellák nagyfokú kihajlásához vezethet.

A mélyhűtött terek kapuja
A Hörmann Iso-Speed TK gyorskapu főként 
hűtő- és fagyasztóhelyiségek 
elválasztásához használatos.
A kapu acélhéjazatos, ahol a köztes részek 
FCKW-mentes PU-keményhabbal vannak 
kitöltve, és emiatt rendkívüli szilárdsággal bír.

A kapulap vastagsága 140 mm, a standard 
felület színe aluszürke, RAL 9006.

Nagy kapulapsebesség
A 2,5 m/s-os nyitási és a 0,5 m/s-os zárási 
sebességgel garantálható az akadálytalan 
anyagáramlás és a minimális energia- 
illetve hőmérsékletveszteség.

Fűtött duplakamrák
Oldalt, felül és az egyes lamellák között 
elhelyezett fűtött duplakamrák, és a 
speciális padlótömítés ideális megoldást 
teremtenek az olyan helyiségekben működő 
kapuknak használatához, ahol magas 
hőmérsékletkülönbségek lépnek fel.

Felhasználási terület 
Külső kapu

Kapuméretek 
Szélesség (LZ) max. 5000 mm
Magasság (RM) max. 5000 mm

Kapulapvastagság
duplafalú 42 mm

Sebesség 
Nyitás    1,0 m/s
Zárás   0,4 m/s

Vezérlés
FU-vezérlés

Opciók
Szükségnyitás kézilánccal

KAPUTÍPUS SPU  APU  TAP  ALR  TAR

-36°C -ig
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AFA 
Harmonika-gyorskapu alumíniumból

A Hörmann harmonika-gyorskaput olyan 
csarnokok számára ajánljuk, amelyek 
statikája utólagos tetőterhelést már nem 
engedélyez. Már a tervezésnél gondolni kell 
a fogadófelület kialakítására.

A helytakarékos megoldás
A harmonika-gyorskapu fontos előnye, hogy 
a csarnok külső,- és belső homlokzatára 
is szerelhető. Amennyiben külső felületre 
szerelik, akkor a csarnok belső légterében 
teljesen kihasználható a tér.

Csökkentett ütközési kockázat
A kapu rögzített szárnyai nem takarják 
el a látómezőt, így a gépkocsivezető kilátását 
semmi nem akadályozza. 

Magasfokú gazdaságosság
A Hörmann gyors harmonikakapu 
szerkezetkialakítására a kevés kopó,- és 
egyedi alkatrész jellemző. Így aztán a várható 
karbantartási, szervizelési költségek is 
jelentősen csökkenek.

Biztonságos és megbízható
A gyors harmonikakapuk pillanatok alatt 
teljes magasságban kinyílnak. Mivel a 
látómező nincs korlátozva, az ütközési 
szituációkat szinte teljesen kizárhatjuk. 
A frekvenciaváltós vezérlés lágy kapufutást 
és surlódásmentes érkezést biztosít.
Az önhordó szerkezetnek, valamint a küszöb 
nélküli kialakításnak köszönhetően kisebb 
teherautók, transzporterek is könnyen 
közlekedhetnek a csarnokban. Az élvédelem 
és a fénysorompó emelik 
a kapu biztonságát.

A gyors harmonikakapuk felülete a standard 
kivitel szerint eloxált natúr (E6/EV1) 
felületűek. Igény szerint szállítható 
a kapulap porszórásos felületbevonattal 
kb. 200 RAL szerinti színben

Átjáró ajtós kivitelben is szállítjuk
Igény szerint az AFA kaput integrált 
átjáróajtós kivitelben is szállítjuk. 
Elektromágneses érintkező biztosítja, hogy 
nyitott átjáró ajtó esetén a kapu 
ne legyen nyitható.
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 A kapulap színei

 A RAL színskála több 
 mint 200 színében kapható.

Karbantartási igény minimális 
Kevés kopó alkatrész

Felhasználási terület 
Külső kapu

Kapuméretek 
Szélesség (RAM)  5000 mm
Magasság (RAM)  4500 mm

Kapulapvastagság
duplafalú  54 mm

Sebesség 
Nyitás    1,0 m/s
Zárás   0,8 m/s

Vezérlés
FU-vezérlés

Opciók
Vésznyitás

IP 54-es acélházas 
frekvenciaváltós vezérlés, mely 
csökkenti a kapu sebességét 
annak végállásai előtt. Nyit-Állj-Zár 
nyomógombbal, vész-ki gomb, 
lezárható főkapcsoló.

Automatikus utánzárás, a nyitvatartási 
idő max. 200 másodperces időtartamra 
állítható be.

Élvédelem működése:
Stop, majd visszanyitás.

Csatlakoztatható jeladók: nyomógomb, 
húzókapcsoló, gomba alakú kapcsoló, 
egy csatornás rádiós távvezérlés. 
Bővítési lehetőségek: két csatornás rádiós 
távvezérlés, jelzőlámpa, villogófény, 
zsilipvezérlés, keresztreteszelés, 
közbülső állj, radar ill. infravörös mozgásérzékelő, 
csatlakozók indukcióshurok-kiértékelőhöz. 
Rendelhető: IP 65 nemesacél kapcsolószekrény. 

Tápfeszültség: 1~, 230 V, N, PE, biztosíték: 
16 A - K karakterisztikus

Dugaszolható összeköttetés a meghajtás és a 
vezérlésszekrény között 9 m-es kábellel.

A kapuvégállások felhasználóbarát 
módon a vezérlőszekrényben 
állíthatók be.

KAPUTÍPUS AFA FTA 400 meghajtás 230 FUA vezérléssel
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Kapu kombinációk: PVC kapuk szekcionált-, 
vagy redŒnykapuval

Lehetséges kapukombinációk
Erre leginkább a flexibilis V6030 SE és V6015 TR 
külső gyorskpauk alkalmasak. Éjszakai lezárásra 
a Hörmann redőny-, illetve szekcionált kapukat 
ajánlunk.

A kombi kapuk előnyei
Napközben a PVC gyorskapu gyors nyitási és 
zárási sebességével energiát sporolhatunk, 
továbbá biztosítja a folyamatos anyagáramlást, 
és minimalizálja a huzathatást. Éjszaka a 
redőny-, illetve a szekcionált kapu gondoskodik 
a biztonságról.

A kombi kapu számos előnnyel rendelkezik
A kombinált kapuvariációk nemcsak erőteljesek 
masszívak, hanem jelentős 
hő-, és hangszigetelést is biztosítanak. 
A kapuk beépítési helyigénye mind oldalt, mind 
pedig mélységében alacsony.

Teljeskörű tokmegoldások          
Kombináció redőnykapuval: elegendő 
szemöldök esetén a redőnykapu és a 
gyorskapu tengelye egymás felett 
helyezkedik el.

Amennyiben nincs elegendő hely a 
szemöldöknél, úgy egy összeépítő keretbe 
egymás mögé szerelik a kapukat.
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Meghajtás- és vezérléskoncepció 
a legmagasabb színvonalon

A biztonsági rendelkezések 
a Hörmann-nál megfelelnek 
a szigorú EN- szabványoknak.

Automatikus zsilipvezérlések, 
keresztreteszelések és egyedi 
vezérlések természetesen 
lehetségesek.

A meghajtókat előkábelezett 
állapotban szállítjuk, így 
egyszerűbb a szerelés és 
kevesebb a szervizigény.

Húzókapcsoló 
tartókonzollal

Gomba alakú nyomógomb Indukciós hurok Radaros mozgásérzékelő, 
infravörös mozgás-, és 
jelenlétérzékelő

Rádiós távvezérlés Jelzőlámpa,
forgólámpa vagy
villogó lámpa

A Hörmann gyorskapuk akár 
20-szor gyorsabbak, mint a 
hagyományos ipari kapuk. 
Ezért az intelligens meghajtás- és 
vezérléstchnika  megbízhatóan 
tartós üzemű.

Az összes meghajtás és 
vezérlés dugaszos kapcsokkal 
és egyszerűen cserélhető 
vezérlőpanellel van felszerelve 
(vezérlőfeszültség 24 V DC). 

Mindegyik kaputípus 
szállítható alapvezérléssel vagy 
frekvenciaváltós vezérléssel. 
A frekvenciaváltós vezérlés 
tehermentesíti a teljes 
kapumechanikát, így 3-szorosan 
meghosszabbítja a kapu 
élettartamát.

 Érdemes összehasonlítani!

� Nyitási ciklus számláló

� Futási idő felügyelete 

� Automatikus utánzárás   
 (nyitvatartási idő állítható) 

� Hibajelzés és analízis 7-  
 szegmenses kijelzővel

� Szerviz üzemmód beállítása

Működtetési és vezérlési lehetőségek
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Alapvezérlés
“Nyit-Állj-Zár” fólianyomógomb
“Vész-Ki” gomb
7-szegmenses kijelző a 
kapufunkciók ellenőrzéséhez.

Automatikus utánzárás,
200 s-ig állítható nyitva tartási 
idővel.

Záróélvédelem
Stop - visszanyitás

Impulzusadó / csatlakozási 
lehetőségek:
Nyit/Zár nyomógomb, 
húzókapcsoló, gombagomb, 
radaros vagy infravörös 
mozgásérzékelő, hely az indukciós 
hurokdetektor részére, 
rádiótávvezérlés.
Bővítési lehetõségek:
lámpás vezérlés, villogólámpa, 
zsilipvezérlés, keresztreteszelés, 
köztes végállás.
Opció: Nemesacél zsilipvezérlés, 
IP65.

Tápvezeték 3~400 V, N, PE,
10 A

5 m hosszú dugaszos 
csatlkaozású kábelegység a 
meghajtás és a vezérlőszekrény 
között.
5-pólusú CEE-dugasz, 1 m-es 
kábellel a helyszíni CEE-aljzathoz 
(16 A).

Alapvezérlés
“Nyit-Állj-Zár” fólianyomógomb
“Vész-Ki” gomb
7-szegmenses kijelző a 
kapufunkciók ellenőrzéséhez,
lezárható főkapcsoló.
7-szegmenses kijelző a 
kapufunkciók ellenőrzéséhez.

Automatikus utánzárás,
200 s-ig állítható nyitva tartási 
idővel.

Záróélvédelem
Stop - visszanyitás
Resetáló kulcsos kapcsoló az 
ütközés utáni üzembe 
helyezéshez.  

Impulzusadó / csatlakozási 
lehetőségek: Nyit/Zár 
nyomógomb, húzókapcsoló, 
ráütő--/gombagomb, radaros vagy 
infravörös mozgásérzékelő, 
fényrács, hely az indukciós 
hurokdetektor részére, és 
rádiótávvezérlés.
Bővítési lehetõségek:
lámpás vezérlés, villogólámpa, 
zsilipvezérlés,zsilipvezérlés, 
keresztreteszelés, köztes végállás.
Opció: Nemesacél 
vezérlőszekrény, IP65.

Tápvezeték 3~400 V, N, PE, 10 A

5 m hosszú dugaszos 
csatlakozású kábelegység a 
meghajtás és a vezérlõszekrény 
között. Opció: 10 vagy 15 m 
hosszú kábel.

Frekvenciaváltós vezérlés
lágy indítással és lassított stoppal, 
acél vezérlésházban, IP54
“Nyit-Állj-Zár” fólianyomógomb
“Vész-Ki” gomb
7-szegmenses kijelző a 
kapufunkciók ellenőrzéséhez,
7-szegmenses kjelző a 
kapufunkciók ellenőrzéséhez.

Automatikus utánzárás,
200 s-ig állítható nyitva tartási 
idővel.

Záróélvédelem
Stop - visszanyitás

Impulzusadó / csatlakozási 
lehetőségek:
Nyit/Zár nyomógomb, 
húzókapcsoló, ráütő-/
gombagomb, radaros vagy 
infravörös mozgásérzékelő, 
fényrács, hely az indukciós 
hurokdetektor részére, és 
rádiótávvezérlés.
Bővítési lehetőségek:
lámpás vezérlés, villogólámpa, 
zsilipvezérlés, keresztreteszelés, 
köztes végállás.
Opció: Nemesacél 
vezérlőszekrény, IP65.

Tápvezeték 1~230 V, N, PE, 16 A

5 m hosszú dugaszos 
csatlakozású kábelegység a 
meghajtás és a vezérlőszekrény 
között.Opció: 10 vagy 15 m 
hosszú kábel.

Frekvenciaváltós vezérlés
lágy indítással és lassított stoppal, 
acél vezérlésházban, IP54.
“Nyit-Állj-Zár” fólianyomógomb
“Vész-Ki” gomb,
lezárható főkapcsoló,
7-szegmenses kijelző a 
kapufunkciók ellenőrzéséhez,
7-szegmenses kjelző a 
kapufunkciók ellenőrzéséhez.

Automatikus utánzárás,
200 s-ig állítható nyitva tartási 
idővel.

Záróélvédelem
Stop - visszanyitás

Impulzusadó / csatlakozási 
lehetőségek:
Nyit/Zár nyomógomb, 
húzókapcsoló, ráütő-/
gombagomb, radaros vagy 
infravörös mozgásérzékelõ, hely 
az indukciós hurokdetektor 
részére, és rádiótávvezérlés.
Bővítési lehetőségek:
lámpás vezérlés, villogólámpa, 
zsilipvezérlés, keresztreteszelés, 
köztes végállás.
Opció: Nemesacél 
vezérlőszekrény, IP65.

Tápvezeték 3~400 V, N, PE, 16 A

5 m hosszú dugaszos 
csatlakozású kábelegység a 
meghajtás és a vezérlőszekrény 
között.Opció: 10 vagy 15 m 
hosszú kábel.

V5015 SE V6015 TR
V6030 SE*
V5030 SE*

V5015 SE
V6015 TR   ( 3,5x3,5 m-ig)
H3530
H5020
HSR
V6030 SE*  ( 4x4 m-ig)
V5030 SE*  ( 4x4 m-ig)

V6015 TR    ( 3,5x3,5 m-től)
V6030 SE*  ( 4x4 m-től)
V5030 SE* ( 4x4 m-től)

Speed szekcionált kapuk
Iso-Speed TK
(Display nélküli verzió)
Nyitvatartási idõ: 60 s.
Biztosítás: 20 A

* Resetáló kulcsos kapcsolóval

A kapu végállásait felhasználóbarát módon a vezérlőszekrényben lehet beállítani.

Alapvezérlések
400 400S

Frekvenciaváltós vezérlések
230FU 400FU

Alkalmas a következő kaputípusokhoz
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A DB C

A B 

A késleltetőhurkok segítségével elkerülhető a 
szükségtelen nyitás keresztforgalomnál. Egy 
második, időrelés érzékelő van a vezérlésbe 
kötve.

Keresztreteszelésnél négy jeladót kell elhelyezni. Ezek lehetnek: 
indukciós hurok, radar, távirányítás vagy húzókapcsoló.
 
Az “A” impulzus nyitja az 1-es kaput. A szállítmány belép 
a zsilipbe. Az 1-es kapu záródik, miután az 1-es kapu 
fénysorompója ismét szabad, és a letelt a beállított nyitvatartási 
idő.
 
A “C” impulzus csak azt követően nyitja a 2-es kaput, miután a 
2-es kapu nyitáshoz a reteszelésen át szabad jelzést kapott. 
A jármű elhagyja a zsilipet és a 2-es kapu záródik, amennyiben 
a 2-es kapu fénysorompója ismét szabaddá válik és letelt a 
beállított nyitvatartási idő.
 
Az összes Hörmann gyorskapu állhat egymással keresztirányú 
reteszelésben.
 
A személyközlekedés és az anyagszállítás a zsilipen belül 
elkülönülten kell megvalósuljon.

Az “A” jeladó nyitja az 1-es kaput. A jármű elindul a zsilipbe. 
Ekkor az 1-es kapu fénysorompójának jele megszakad. 
Amikor szállítmány a zsilipben van és az 1-es kapu 
fénysorompója ismét felszabadul, a kapu kb. 3 s múlva bezár.
 
Amint az 1-es kapu elérte az alsó végállását, automatikusan 
nyitóimpulzust kap a 2-es kapu. 
A 2-es kapun keresztül hagyja el a zsilipet a jármű. Eközben a 
2-es kapu fénysorompójának jele megszakad. Mikor a jármű 
elhagyta a zsilipet, felszabadul a 2-es kapu fénysorompója is. 
A kapu ca. 3 s múlva záródik.

Ha a zsilipbe nem hajt be senki (keresztforgalom), az 1-es 
kapu a beállítható nyitvatartási idő leteltét követően (pl. 10 s) 
záródik.
 
Opcionális jelzőlámpás-vezérlés:
nyugalmi állapotban mindkét kapu lámpája pirosat, a 
mindenkor nyitott kapu lámpája zöldet mutat.

Zsilipvezérlés automatikus utánzárással

Keresztreteszelés

Keresztforgalom

Vezérlések 
keresztforgalomhoz, keresztreteszeléshez és zsilipvezérlés

Adott esetben a zsilipnek ajtóval is rendelkeznie kell. A 
zsilipekben minden esetben kell legyen egy jeladó elhelyezve, 
mely valamelyik kaput nyitja.

“B” hurok “A” hurok “B” hurok

B-hurok (késleltetőhurok) kikapcsolja az A-hurkot.

menekülőajtó

jeladó jeladó jeladó jeladó

1-es kapu 2-es kapu

7 x 0,752

menekülőajtó

jeladó jeladó
1-es kapu 2-es kapu

7 x 0,752

Jelzőlámpa

Jelzőlámpa
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KiegészítŒk

HER 1 (1-csatornás) vevőegység
potenciamentes relékimenettel külön 
házban, csatlakozóvezeték nélkül,
vagy mint felpattintható panel a 
vezérlőszekrényben.

2 nyomógombos 
HS 2 kézi távadó, 
tartóval együtt

4 nyomógombos HS 4 
kézi távadó, tartóval együtt

Indukcióshurok-kiértékelő 
kiegészítőpanel, 1 vagy 2 csatornás. Két különálló 
indukciós hurokhoz alkalmazható. Szállítás 
indukciós kábel nélkül.

További információkért kérje tájékoztató 
anyagainkat!

Kétgombos nyomógomb 
(Nyit-Zár), műanyag 
házban, IP 65

Háromgombos 
nyomógomb (Nyit-
VészKi-Zár), műanyag 
házban, IP 65

Ráütő gomba
Műanyag házban, IP 65, 
nagy felülettel

Húzókapcsoló műanyag 
húzókötéllel, szerelés 
függőlegesen vagy vízszintesen 
lehetséges, IP 65-ös aluöntvény 
házban. Kötélhossz: 4 m.

Kézi működtetésű jeladók

Távvezérlések
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Radaros-mozgásérzékelő
irányfelismerő, kikapcsolható személyfelismerő 
funkcióval. Opció: a működés beállítása 
távműködtetéssel is lehetséges. Ház: IP 65 
védelmi osztály.

Infravörös mozgás- és jelenlét-érzékelő
mozgás- és jelenlét-felismerés. Megbízható, személyek elleni védelmet 
jelent max. 3,5 m kapumagasságig. Magas páratartalmú helyen nem 
alkalmazható. 
Ház: IP 54 védelmi osztály.

Fényrács
1590 mm magas biztonsági 
berendezés, adó + vevő, IP 65, 60 
mm-es rácsvonal-távolsággal, M 12-
es kábeldobozzal, csatlakoztatható 
kivitelben

Jelzőlámpa, 
ø 150 mm
vörös, műanyag házban, 
szerelőkengyellel, 
IP 65

Forgalomirányító lámpa, 
ø 150 mm
vörös/zöld, műanyag 
házban, szerelőkonzollal, 
IP 65

Forgólámpa
vörös vagy sárga, 
műanyag házban, 
IP 54

A hatékony kapurendszerek üzemeltetésében döntő szerepet 
játszik a helyes jeladó kiválasztása. Kérjük konzultáljon 
Hörmann szakkereskedőjével!

Villogó lámpa
narancssárga, műanyag 
házban, 
IP 65

Biztonsági egységek

 Távvezérlések
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Felhasználási mód Belső kapu           

 Külső kapu   – szélbiztosítással    –  – Szélbiztosítással

Sebesség Alapvezérlés  Nyitás, kb. m/s 0,8 0,8  0,8 0,8 0,8  – –

   Zárás, kb. m/s 0,8 0,8  0,8 0,8 0,8  – –

 FU-vezérlés  Nyitás, kb. m/s 1,5 3,0  3,0 1,5 1,2  3,0 2,0

 (opcionális)  Zárás, kb. m/s 0,8 0,8  0,8 0,5    0,5  1,0 1,0

Biztonsági megfelelés DIN EN 13241           

Szélterhelés DIN EN 13241, max. km/h 30 40  70 25/60 –  25 40

Szélbiztosítás     –     –  – –

Kapuméretek Szélesség (LB) max. mm  5000 5000  6000 6000 2000  3500 5000

 Magasság (LH) max. mm 5000 5000  6000 5000 2500  3500 5000

Beépítési méretek Motoroldal LB + mm (burkolattal) 325 (345) 360 (400)  435 (470) 435 (460) 345 (345)  355 490

(helyszükséglet)* Csapágyoldal LB + mm (bukolattal / ellensúllyal) 150 (280) 250 (320)  310 280 170  355 490

 Szemöldök  LH + mm 440 440  540 550 345  370 550

  LH + mm egyenes burkolattal 490 490   590 590 400  370 550

  LH + mm 30°-os burkolattal 630 630  730 740 –  520 –

 Alap-vezérlőszekrény (Sz x Ma x Mé) cm 18 x 32 x 10 30 x 40 x 15  30 x 40 x 15 30 x 40 x 15 18 x 32 x 10  – –

 FU-vezérlőszekrény  (Sz x Ma x Mé) cm 40 x 50 x 21 40 x 50 x 21  40 x 50/60 x 21 40 x 50/60 x 21 18 x 32 x 10  40 x 50 x 21 40 x 50 x 21

Anti-Crash / Ütközésvédelem automatikus / mechanikus üzembehelyezéssel Anti-Crash Anti-Crash  Anti-Crash – Anti-Crash  – –

Kapuszerkezet önhordó           –

Kapulap szövetbetétes / átlátszó, 1,5/2,0 mm     –    

 átlátszó,  4,0 mm – –  –  –  – –

Lapfeszítés     – –    –   

Anyag / Felületkialakítás Horganyzott acél           

 Horganyzott acél, festve RAL színben         

 Nemesacél szálcsiszolt V2A      –   –

Tengely- és motorburkolat Egyenes           

 30°-ban srégelt        –    –

Meghajtás és vezérlés Alapvezérlés          – –

 Tápfeszültség, Volt   3400 N, PE 3400 N, PE  3400 N, PE 3400 N, PE 3400 N, PE  – –

 Alapvezérlés CEE-dugasszal  –  – –   – –

 FU-vezérlés           

 Tápfeszültség, Volt   1230 N, PE 1230/3400 N, PE  1230/3400 N, PE 1230/3400 N, PE 1230 N, PE  1230 N, PE 1230 N, PE

 Nyit-Állj-Zár fólianyomógomb         

 FU-vezérlés minden pólust megszakító főkapcsolóval      –   

 Biztosíték, A   10 (FU-nál 16) 10 (FU-nál 16)  10 (FU-nál 16) 10 (FU-nál 16) 10 (FU-nál 16)  nál 16 nál 16

 Védettség  Meghajtás, vezérlés IP 54 IP 54  IP 54 IP 54 IP 54  IP 54 IP 54

 Vész-Ki gomb           

 Áthajtóút ellenőrzése fénysorompóval      –   

   fényráccsal         

 Nyitvatartási idő, sec.  1-200 1-200  1 - 200 1 - 200 1 - 200  1 - 200 1 - 200

 Záróélvédelem        –   

 Elektronikus végálláskapcsolók (DES)         

Szükségnyitás Kurblival          Rugós Rugós

 Ellensúllyal      Szükséglánc Szükséglánc   – –

Potenciálmentes kontaktusok            

Jeladók lásd a 28-29. oldalt           

Biztonsági egységek lásd a 28-29. oldalt           

V5015 SE V5030 SE

Mıszaki adatok
Flexibilis gyorskapuk

  Standard       külön kérésre
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Felhasználási mód Belső kapu           

 Külső kapu   – szélbiztosítással    –  – Szélbiztosítással

Sebesség Alapvezérlés  Nyitás, kb. m/s 0,8 0,8  0,8 0,8 0,8  – –

   Zárás, kb. m/s 0,8 0,8  0,8 0,8 0,8  – –

 FU-vezérlés  Nyitás, kb. m/s 1,5 3,0  3,0 1,5 1,2  3,0 2,0

 (opcionális)  Zárás, kb. m/s 0,8 0,8  0,8 0,5    0,5  1,0 1,0

Biztonsági megfelelés DIN EN 13241           

Szélterhelés DIN EN 13241, max. km/h 30 40  70 25/60 –  25 40

Szélbiztosítás     –     –  – –

Kapuméretek Szélesség (LB) max. mm  5000 5000  6000 6000 2000  3500 5000

 Magasság (LH) max. mm 5000 5000  6000 5000 2500  3500 5000

Beépítési méretek Motoroldal LB + mm (burkolattal) 325 (345) 360 (400)  435 (470) 435 (460) 345 (345)  355 490

(helyszükséglet)* Csapágyoldal LB + mm (bukolattal / ellensúllyal) 150 (280) 250 (320)  310 280 170  355 490

 Szemöldök  LH + mm 440 440  540 550 345  370 550

  LH + mm egyenes burkolattal 490 490   590 590 400  370 550

  LH + mm 30°-os burkolattal 630 630  730 740 –  520 –

 Alap-vezérlőszekrény (Sz x Ma x Mé) cm 18 x 32 x 10 30 x 40 x 15  30 x 40 x 15 30 x 40 x 15 18 x 32 x 10  – –

 FU-vezérlőszekrény  (Sz x Ma x Mé) cm 40 x 50 x 21 40 x 50 x 21  40 x 50/60 x 21 40 x 50/60 x 21 18 x 32 x 10  40 x 50 x 21 40 x 50 x 21

Anti-Crash / Ütközésvédelem automatikus / mechanikus üzembehelyezéssel Anti-Crash Anti-Crash  Anti-Crash – Anti-Crash  – –

Kapuszerkezet önhordó           –

Kapulap szövetbetétes / átlátszó, 1,5/2,0 mm     –    

 átlátszó,  4,0 mm – –  –  –  – –

Lapfeszítés     – –    –   

Anyag / Felületkialakítás Horganyzott acél           

 Horganyzott acél, festve RAL színben         

 Nemesacél szálcsiszolt V2A      –   –

Tengely- és motorburkolat Egyenes           

 30°-ban srégelt        –    –

Meghajtás és vezérlés Alapvezérlés          – –

 Tápfeszültség, Volt   3400 N, PE 3400 N, PE  3400 N, PE 3400 N, PE 3400 N, PE  – –

 Alapvezérlés CEE-dugasszal  –  – –   – –

 FU-vezérlés           

 Tápfeszültség, Volt   1230 N, PE 1230/3400 N, PE  1230/3400 N, PE 1230/3400 N, PE 1230 N, PE  1230 N, PE 1230 N, PE

 Nyit-Állj-Zár fólianyomógomb         

 FU-vezérlés minden pólust megszakító főkapcsolóval      –   

 Biztosíték, A   10 (FU-nál 16) 10 (FU-nál 16)  10 (FU-nál 16) 10 (FU-nál 16) 10 (FU-nál 16)  nál 16 nál 16

 Védettség  Meghajtás, vezérlés IP 54 IP 54  IP 54 IP 54 IP 54  IP 54 IP 54

 Vész-Ki gomb           

 Áthajtóút ellenőrzése fénysorompóval      –   

   fényráccsal         

 Nyitvatartási idő, sec.  1-200 1-200  1 - 200 1 - 200 1 - 200  1 - 200 1 - 200

 Záróélvédelem        –   

 Elektronikus végálláskapcsolók (DES)         

Szükségnyitás Kurblival          Rugós Rugós

 Ellensúllyal      Szükséglánc Szükséglánc   – –

Potenciálmentes kontaktusok            

Jeladók lásd a 28-29. oldalt           

Biztonsági egységek lásd a 28-29. oldalt           

V6030 SE V6015 TR V2012 H3530 H5020

*lásd a Hörmann gyorskapuk tervezői segédletét
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Mıszaki adatok
HSR redŒny-gyorskapu
AFA harmonika-gyorskpau
  Standard       külön kérésre AFAHSR

Felhasználási terület Belső kapu   

 Külső kapu   

Sebesség Nyitás, (átlag) m/s  1,2 –

 Nyitás, (maximum) m/s  /oldalanként  2,0 0,5

 Zárás, m/s  /oldalanként  0,5 0,4

Biztonsági megfelelés DIN EN 12604, DIN EN 12453   

Szélterhelés DIN EN 12424 Méretfüggő, max. km/h   

Hőszigetelés DIN 4108 Kapu hőszigetelt üvegekkel (k=W/m2K) – ca. 5,2

Hangszigetelés DIN 52210 R’υ,w, B=ca. …dB  27 ca. 20

Gyúlékonyság DIN 4102 A2 anyagosztály (nem éghető)  – 

Kapuméretek Szélesség (LB) / Külméret (RAM)  max. mm 5000 5000

 Magasság (LH) / Külméret (RAM)  max. mm 5000 4500

Beépítési méretek Motoroldal   LB + mm (burkolattal) 290 (340) –

(helyszükséglet)* Csapágyoldal    LB + mm (burkolattal) 290 (340) –

 Szemöldök (burkolattal)      3000 mm-ig LH + mm 700 (880) –

  3000 - 5000 mm között LH + mm 760 (880) –

 Nyílás mögé szerelve, oldalanként mm  – 255

 Nyílásba szerelve, oldalanként mm  – 265

 Biztonsági távolság oldalanként, mm (min.) – 500

 Vezérlőszekrény (Sz x Ma x Mé) cm  40 x 50 x 21 30 x 40 x 21

Kapuszerkezet Önhordó / Önhordó (küszöb nélküli)   

 Szerkezeti vastagság  – 140 (sektion 54)

Kapulap Duplafalú profil   –

Anyag / felületkialakítás Eloxált alu (E6/EV1) / eloxált alu (E6/EV1)  

 Pórszórt alu, RAL 9016  – 

 Pórszórt alu, egyéb RAL színben   

Alapvezérlés Műanyag betétek a kapuszélességtől függő eloszlásban  –

Szellőzőrács Szellőző-keresztmetszet méretfüggő / elrendezés  –

Rögzítési lehetőségek Beton, acél, téglafal, más faltípusok külön ajánlatra  –

Szemöldökmagasság mm  – 350

Szárnyak száma 4-szárnyú (2-szárnyú)  – 

Szárnyak elosztása 2:2 (0:2, 2:0)  – 

Kapu-profil Látható szélessége mm  – 224/12

Osztó-profil Látható magassága mm  – 107

Pántok Alumínium, 3-részes  – 

Ujjbecsípés-védelem (EPDM) A függőleges záróéleken  – 

Tömítés Kefetömítés alul és felül  – 

Szárnyak betétje lásd a kiírási szöveget  – 

Nyitásszög 90°  – 

Integrált átjáró- / mellékajtó Küszöbmagasság 165 mm / kapuval azonos megjelenéssel – 

Meghajtás és vezérlés Frekvencia-átalakító kW  1,5 0,5-1,5

 Motorteljesítmény kW  1,1 0,75

 Tápfeszültség Volt  1230 N, PE 1230 N, PE

 Biztosíték / Biztosíték karakterisztikája K  16 A 16 A

 Meghajtás, vezérlés védettsége  IP 55 IP 55/IP 54

 Hőmérséklettartomány  – -5°/+40°

 Nödstoppbrytare Öppna/Stopp/Stäng   

 Nyit-Állj-Zár fólianyomógomb   

 Vész-Ki gomb   

 Minden pólust megszakító főkapcsoló   

 Nyitvatartási idő (alapbeállítása 10 s)  0-200 0-200

 Záróélvédelem / 2-szeres   

Szükségnyitás Rugós / ellensúlyos / bowdenes    

Potenciálmentes kontaktus    

Jeladók lásd a 28 - 29. oldalt   

Biztonsági egységek lásd a 28 - 29. oldalt   
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Felhasználási terület Belső kapu    

 Külső kapu    

Sebesség Nyitás m/s  1,0 1,0 1,0

 Zárás m/s  0,4 0,4 0,4

Biztonsági megfelelés DIN EN 12604, DIN EN 12453    

Szélterhelés DIN EN 12424 2. osztály    

 Nagyobb szélterhelés külön ajánlatra    

Hőszigetelés DIN 4108 4x4 m-es beépített kapu (k=W/m2K)  0,95 3,2/2,8 3,5/2,9

 Lamellák laborértéke (k=W/m2K)  0,5 –/– –/–

Hangszigetelés DIN 52210 R’υ,w, B=ca. …dB  21 20/21 20/21

Gyúlékonyság DIN 4102 B2-es osztály (normál gyúlékonyságú)    

Alapvezérlés Szélesség LZ max. mm  5000 5000 5000

 Magasság RM max. mm  5000 5000 5000

Beépítési méretek Motoroldal LB + mm  280/340 280/340 280/340

(helyszükséglet)* Csapágyoldal LB + mm  210/230 210/230 210/230

 Vezérlőszekrény (Sz x Ma x Mé) cm  40 x 80 x 21  40 x 80 x 21 40 x 80 x 21

Kapuszerkezet Önhordó    

 Szerkezeti vastagság, mm  42 42 42

Kapulap anyga Duplafalú acél, PU-kihabosítással   a lábazati kapuelem –

 Alumínium (normálprofil)  – APU ALR

 Alumínium (hőhídmentes profil)  – TAP TAR

Kapulap felülete Horganyzott acél, festve, RAL 9002    –

 Horganyzott acél, festve, RAL 9006    –

 Horganyzott acél, festve, egyedi RAL színben    –

 Eloxált alu E6/EV1    

 Festett alu, egyedi RAL színben     

Integrált személybejáró-ajtó küszöbbel    

Mellékajtó a kapuval azonos megjelenésel    

Üvegezések A, C, D, E típusú lamellaüvegezés   – –

 Alu üvegezőkeretek    

Tömítések 4 oldalon és a lamellák között    

Reteszelőrendszer Belső reteszelés    

 Külső-belső reteszelés    

Feltolásvédelem A tengelyhajtásban    

Meghajtás és vezérlés Frekvencia-átalakító kW  3-5,5 3-5,5 3-5,5

 Motorteljesítmény kW  1,5-3 1,5-3 1,5-3

 Tápfeszültség V  3400 N, PE 3400 N, PE 3400 N, PE

 Biztosíték A  méretfüggő méretfüggő méretfüggő

 Meghajtás / Vezérlés védettsége  IP 54 (IP 65) IP 54 (IP 65) IP 54 (IP 65)

 Nyit-Állj-Zár fólianyomógomb    

 Vész-Ki gomb    

 Minden pólust megszakító főkapcsoló    

 Fénysorompó az áthajtóút ellenőrzésére    

 Nyitvatartási idő  0-60 0-60 0-60

 Záróélvédelem    

Szükségnyitás Kézi kurblival     

Potenciálmentes kontaktus     

Jeladók lásd a 28 - 29. oldalt    

Biztonsági egységek lásd a 28 - 29. oldalt    

   

Mıszaki adatok
Speed szekcionált kapuk

  Standard       külön kérésre APU/TAP ALR/TARSPU

*lásd a Hörmann gyorskapuk tervezői segédletét
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Hörmann szekcionált kapuk
Acélból és alumíniumból, egyhéjú és duplafalú, akár gyorskapuként, 
vagy T30-as tűzgátló kapuként is.

Hörmann rakodástechnika

Rámpák, kaputömítések, és elŒzsilipek.

Hörmann redŒnykapuk

Acélból és alumíniumból, egyhéjú és duplafalú, szériában motorral. 

Speed redőny-gyorskapu kivitelben is.

Hörmann gyorskapuk

Flexibilis kapulap, feltekeredŒ és oldalrafutó típusok.

Egy erŒs partnerrel 
biztosan tervezhet
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A Hörmann cég minden kivitelezéshez 

a megfelelŒ, gazdaságos kapu- és 

rakodástechnikai rendszert kínálja.

Hörmann redŒnyrácsok

Acélból, nemesacélból és alumíniumból, szériában hajtással

Hörmann harmonikakapuk

Acélból és alumíniumból, egyhéjú és duplafalú gyorskapuként is, 

alumíniumból. Speed gyors alumínium harmonikakapu kivitelben is.

Hörmann tızgátló kapuk

Tolókapuként T 30 éa T 90, egy és kétszárnyú, valamint szekcionáltként T 30.

Hörmann udvari tolókapuk
Acélból, önhordó kivitel
Optikailag egyezŒ mellékajtóval, kerítéselemmel

Ezenkívül a programban találhatók: lengŒkapuk, tolókapuk és szalagfüggönyök



Hörmann: MinŒség kompromisszumok nélkül

GARÁZSKAPUK  

MOZGATÓK

IPARI KAPUK

RAKODÁSTECHNIKA

AJTÓK

TOKOK

A nemzetközi piacon egyedülállóan a Hörmann cég az, amely 

a fontosabb nyílászárók teljes palettáját kínálja. A termékeket szakosodott 

gyáregységekben, a legújabb mıszaki megoldásokat alkalmazva gyártják. 

A sırı európai értékesítési- és szervizhálózatnak, továbbá az amerikai és kínai 

képviseletnek köszönhetŒen mindenütt az Önök megbízható, nemzetközi 

partnerei vagyunk a nyílászárók piacán. 

Jelszavunk: MinŒség kompromisszumok nélkül.

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

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

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