
Hörmann gyorskapuk
Teljes programkínálat a gazdaságos, rugalmas 
és folyamatos árumozgatás szolgálatában
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Kiírási szövegek az interneten:
http://www.hoermann.com 

V4014-es függőlegesen nyíló gyorskapu kettős használatban: 
Áttetsző kapulappal normál hőmérsékletű, és zárt kapulappal 
a hűtött helyiségek számára ajánljuk.
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Előrelépés a gyorsaságban
Az állandó újításoknak és fejlesztéseknek, 
továbbá a magasan képzett műszaki 
szakembergárda piac ismeretének 
köszönhetően vált a Hörmann ipari 
gyorskapu rendszer a piac magas 
színvonalú, elismert termékévé.
Legújabb termékünk a HSR gyorsfutású 
alumínium redőnykapu (16-19.oldal)

Hörmann gyorskapu sokkal több, 
mint egyszeruen csak gyors

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.

´́
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10 ÉV
alkatrészutánpótlás garancia

A nagyfokú hozzáértés  megbízható, gyors és biztonságot jelentő termékeket  
eredményezett a Hörmann ipari kapurendszerek területén

Eredeti pótalkatrészek
A pótalkatrészek természetesen 
eredeti Hörmann termékek, 
amelyekre érvényes a 10 év 
utánvásárlási garancia

Teljeskörű tanácsadás
Ügyfélbarát értékesítési hálózat áll az Önök rendelkezésére, akik 
a kezdeti tervezéstől a műszaki részletek tisztázásán keresztül 
egészen az építmény átadásáig elkíséri a megrendelőt.

Gyors szerviz
Szervízhálózatunkkal az ön 
közelében vagyunk. Ez nagy 
előny az ellenőrzésnél, 
a karbantartásnál, és 
a javításnál.
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Hörmann gyorskapuk
Széles programkínálat 
kültérre és beltérre
Az olcsó alapmodelltől a 
biztonságos csarnoklezárókig

A Hörmann gyorskapuk kulcsfontosságú jellemzői 
a magas színvonalú alapanyag felhasználás és 
a hosszantartó, biztos működés. Külső és belső 
felhasználásra ajánljuk, közlekedési útvonalak 
optimalizálására, különféle terek klímájának 
javítására, továbbá energiatakarékosság céljából.

Ez a széles termékpaletta magában foglalja az 
áttetsző, ponyvás kapulappal rendelkező kapukat, 
függőleges, illetve vízszintesen nyitással, továbbá 
a redőnykapukat, szekcionált kapukat és harmonika 
kapukat, melyek biztonságos külső nyílászáróként 
működnek.

Éjszakai, illetve nappali nyílászáróknak kínáljuk 
a rugalmas gyoskapuinkat redőny és szekcionált 
kapu kombinációjával is.

A Hörmann gyorskapuk megfelelnek a szigorú 
európai biztonsági követelményeknek.
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Függolegesen nyíló gyorskapu 
mindennapos használatra 

Alternatív megoldás lengőkapu és 
szalagfüggöny helyett
Ezt a kedvező árú alapmodellt napi 50-60 
nyitásra, normál használatra ajánljuk. 
Az átlátszó ablakmezős könnyű kapulapot 
aluprofilokkal erősítették meg, így nincs 
szükség sem kapulapmerevítésre 
sem zuhanásgátlóra. A kefetömítés 
megakadályozza a huzathatást és a 
kapu halkan működik. Széria felszerelés: 
fénysorompó, élvédelem, relévezérlés, 
CEE dugvillával. Az elektromos 
beszereléshez elegendő egy CEE dugaly. 
A végálláskapcsoló beállítása a motorban 
történik.

A jól bevált relévezérlés  
Beállítható automata, illetve Totmann 
üzemmódra. 
Automata zárás 0-320 mp között állítható

Kiegészítők
Húzókapcsoló, rádiós távirányítás, radar, 
indukciós hurok.

Sebesség                                m/s

nyitáskor                                     0,9
záráskor                                     0,9

Kapuméret                              mm

szélesség (LB)                         3000
magasság (LH)                        3000

Kapulap, vastagság               mm

ponyva/ablakmező               1,0/2,0

Helyigények                            mm

hajtásoldal     LB +                    310
csapágyoldal LB +                    150
szemöldök     LH +                    300
vezérlő szekrény     180 x 320 x 100 
                                        (B x H x T) 

Hajtás, vezérlés 400 ME

lásd a 27. oldalon

Impulzusadók

lásd a 32-33. oldalon 32-33

a jól bevált 

relévezérlés

Kapulap színek minden kaputípushoz 
a V5008 és V5015 kivétel
 RAL 1018 sárga
 RAL 2004 tiszta narancs
 RAL 3002 piros
 RAL 5010 enciánkék
 RAL 7038 achátszürke

´́
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A függolegesen nyíló beltéri gyorskapu
Kevés kopás gyakori használat esetén is

Igény szerint nemesacélból
Ezt a kivitelt akkor ajánljuk, ha higiéniai 
okokból gyakori tisztítás szükséges, mint 
például élelmiszeripar, gyógyszeripar.

A gyakran használt kapuk esetén 
nagyon fontos a tartósan megbízható 
működés. 
A modern frekvenciaváltós vezérlésnek 
köszönhetően a kapu könnyen nyílik, és 
zárásnál fékez. Ez azt jelenti, hogy gyakori 
használat esetén is alig van kopás és 
karbantartást alig igényel.

Az átlátszó ablakmezős könnyű kapulapot 
aluprofilokkal erősítették meg, így nincs 
szükség sem kapulapmerevítésre 
sem zuhanásgátlóra. A kefetömítés 
megakadályozza a huzathatást és a kapu 
halkan működik.

A fénysorompó, az élvédelem és az 
elektromos végállás állítás szériatartozék. 
A végállások állítása a vezérlésből történik

Frekvenciaváltós vezérlés
Öntartás, automatikus utánzárás 
szabadon programozható

Sebesség                                m/s

nyitáskor                                     1,0
záráskor                                     0,5

Kapuméret                              mm

szélesség (LB)                         3500
magasság (LH)                        3500

Kapulap, vastagság               mm

ponyva/ablakmező               1,0/2,0

Helyigények                            mm

hajtásoldal     LB +                    310
csapágyoldal LB +                    150
szemöldök     LH +                    300
vezérlő szekrény     400 x 500 x 210 
                                        (B x H x T) 

Hajtás, 230 FU vezérlés 

lásd a 28. oldalon 

Impulzusadók

lásd a 32-33. oldalon 

´́
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A vízszintesen nyíló beltéri kapu
Teljes biztonsági felszereltség

A kapu legfontosabb jellemzője a 
nagyfokú biztonsági felszereltség
A V-4014-es 1,5 mm vastag 
kapulappal ellátott átlátszó ablakmezős 
gyorskapu különösen masszív kapu. 
Előszeretettel használják középnehéz 
üzemi körülményekhez és maximum 
25 km/h szélterhelésnél. A kefetömítés 
megakadályozza a huzathatást és a kapu 
halkan működik.

Teljes biztonsági felszereltség 
A fénysorompó, a záróélvédelem a 
zuhanásgátlás és az energialánc tartozik 
a standard kivitelhez. Frekvenciaátalakító 
és kompakt hajtás védi  a mechanikát, 
és minimalizálja a karbantartási igényt.

Hűtött helyiségekhez is ajánljuk
Mélyhűtött helyiségek nyílászárójaként 
is ajánljuk, mégpedig a mélyhűtött 
helység tolókapujának kiegészítéseként. 
A biztos működést a fűthető sínek 
és a tolókapuhoz történő elektromos 
csatlakozás garantálja.

nyitáskor                                     1,0
záráskor                                     0,5

szélesség (LB)                         3500
magasság (LH)                        3500

ponyva/ablakmező               1,0/2,0

hajtásoldal     LB +                    310
csapágyoldal LB +                    150
szemöldök     LH +                    300
vezérlő szekrény     400 x 500 x 210 
                                        (B x H x T) 

lásd a 28. oldalon 

lásd a 32-33. oldalon 

Sebesség                                m/s

nyitáskor                                     1,4
záráskor                                     0,5

Kapuméret                              mm

szélesség (LB)                         4000
magasság (LH)                        4000

Kapulap, vastagság               mm

ponyva/ablakmező               1,5/2,0

Helyigények                            mm

hajtásoldal     LB +                    325
csapágyoldal LB +                    150
szemöldök     LH +                    540
vezérlő szekrény     400 x 500 x 210 
                                        (B x H x T) 

Hajtás, 230 FU vezérlés 

lásd a 28. oldalon

Impulzusadók

lásd a 32-33. oldalon
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Kiváló teljesítmény, kiváló ár
Érdemes összehasonlítani

Sebesség                                m/s

nyitáskor                                     1,1
záráskor                                     0,5

Kapuméret                              mm

szélesség (LB)                         4000
magasság (LH)                        4000

Kapulap, vastagság               mm

ponyva/ablakmező               1,5/2,0

Helyigények                            mm

hajtásoldal     LB +                    390
csapágyoldal LB +                    220
szemöldök     LH +                    410
vezérlő szekrény     400 x 500 x 210 
                                        (B x H x T) 

Hajtás, 230 FU vezérlés 

lásd a 28. oldalon

Impulzusadók

lásd a 32-33 oldalon 32-33

Anyag variációk
Az önhordó oldalelemek és az opcionális 
hajtás- és ballonburkolatok szállíthatók: 
széria horganyzott alapanyagból, porszórt 
felülettel vagy V2A nemesacélból.

A gazdaságos megoldás kültérre 
és beltérre
A stabil szerkezet legfontosabb jellemzője 
a nagyfokú terhelhetőség. A kívülről 
is tetszetős alumíniumszelvények a 
kapunak stabilitást és jó tömítettséget 
biztosítanak. A kapulapba szélterhelés 
elleni biztosítószelvények vannak 
beépítve, ezáltal a kapu 40 km/h 
szélterhelésig használható. A kefetömítés 
megakadályozza a huzathatást és a kapu 
halkan működik.

Mindig a megfelelő megoldás
Beltéren elhelyezett zsilipes rendszerek 
esetén, ahol nyomáskülönbség van 
(pl. túlnyomás) a kapu teljes biztonsági 
felszereltségével különösképpen kifizetődő 
beruházás.
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A kapu gyors kézi 
szükség-kireteszeléssel

nyitáskor                                     1,1
záráskor                                     0,5

szélesség (LB)                         4000
magasság (LH)                        4000

ponyva/ablakmező               1,5/2,0

hajtásoldal     LB +                    390
csapágyoldal LB +                    220
szemöldök     LH +                    410
vezérlő szekrény     400 x 500 x 210 
                                        (B x H x T) 

lásd a 28. oldalon

lásd a 32-33 oldalon 32-33

Sebesség                                m/s

nyitáskor                                     1,3
záráskor                                     0,5

Kapuméret                              mm

szélesség (LB)                         5000
magasság (LH)                        5000

Kapulap, vastagság               mm

ponyva/ablakmező               1,5/2,0

Helyigények                            mm

hajtásoldal     LB +                    390
csapágyoldal LB +                    270
szemöldök     LH +                    520
vezérlő szekrény     400 x 500 x 210 
                                        (B x H x T) 

Hajtás, 230 FU vezérlés 

lásd a 28. oldalon

Impulzusadók

lásd a 32-33 oldalon

Ez a függőleges gyorskapu
tényleg sokat kínál!
A V4011 kaputípus jellemzőin túl 
5000 x 5000 mm méretig, és 1,3 
m/s nyitási sebességig kínáljuk ezt a  
függőlegesen nyíló gyorskaput.

Széria felszereltség
Kompakt direkthajtás integrált 
zuhanásgátlóval és elektromos 
végállás-állítással, frekvenciaváltós 
vezérléssel, 7-szegmenses kijelzővel, 
öntesztelő élvédelemmel, fénysorompóval. 
A kefetömítés megakadályozza a 
légáramlást, gondoskodik a csendes 
kapufutásról.

Könnyű karbantartás
A nyitható oldalsó tokoknak köszönhetően 
a karbantartás gyors és könnyű.

Gyors szükségnyitás
Az ellensúly hatására a kézikötél 
meghúzásakor a kapu teljesen kinyílik. 
Az ellensúly csökkenti a hajtás terhelését.
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A masszív és eroteljes 
függolegesen nyíló gyorskapu

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. A 0,8 m/s nyitási 
sebesség max. 5 x 5 m-es kapuméret és 
normál használat esetén garantált.
A biztonságos kapufutáshoz elegendő 
a jól bevált relévezérlés vezérlés. 

A nyitható oldalelemek megkönnyítik a 
karbantartást. A hajtás és a tengely az 
önhordó tokokra szerelt. A fénysorompó, 
az energialánc, illetve a feszítő- és 
húzómechanizmus ezekben van 
elhelyezve. Kefetömítés csökkenti 
a huzathatást.

V 5008 és V 5015 kapukhoz
magasabb szélterhelésnél, túlnyomásnál 
a széria feszítő- és húzómechanizmus 
mellett javasoljuk kiegészítő alu szélprofil 
beépítését a kapulap stabilabbá 
tételéhez. A szélprofiloknak köszönhetően 
kombinálható a kapulap 
a textilerősítésű ponyvából és az átlátszó 
mezőből.

Sebesség                                m/s

nyitáskor                                     0,8
záráskor                                     0,8

Kapuméret                              mm

szélesség (LB)                         6000
magasság (LH)                        5000

Kapulap, vastagság               mm

teljesen átlátszó/ponyva       4,0/3,0

Helyigények                            mm

hajtásoldal     LB +                    435
csapágyoldal LB +                    280
szemöldök     LH +                    550
vezérlo szekrény     400 x 500 x 210 
                                        (B x H x T) 

Hajtás, 400 ME/EE vezérlés 

lásd a 27. oldalon

Impulzusadók

lásd a 32-33. oldalon

A teljesen átlátszó V 5008 és V 5015 
kapuk kívánság szerinti kék vagy piros 
figyelmeztető csíkokat tartalmaz

Relévezérléssel

Teljes átláthatóság 4 mm 

vastag kapulappal

´́
´́
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A megbízható és hatékony 
függolegesen nyíló gyorskapu

Gyakran használt szállítási utak 
esetén: optimális átláthatóság és 
biztonság
A gyorsaság és a gyakori használat nagy 
élettartam garanciát feltételez.
Ez a nagy teljesítőképességű 
frekvenciaváltós vezérléssel válik lehetővé, 
amely finoman nyitja és zárja a kaput. 
A kevés kopó alkatrészt tartalmazó 
egységek hosszú élettartamot 
biztosítanak.

Feszes kapulap
A  hideg és meleg levegő váltakozása 
természetszerűleg megváltoztatja 
a rugalmas kapulapot. Ezt a hibát 
műszakilag kiküszöbölték ennél 
a kaputípusnál: A biztos kapufutást 
minden évszakban egy húzó,- feszítő 
mechanizmus biztosítja, továbbá egy 
kapcsoló, amely a kapulap hosszanti 
nyúlását ellenőrzi, így gondoskodik 
a mindig feszített kapulapról. 

Jobboldali kép
Nyitott tok kefetömítéssel, húzó,- feszítő 
mechanizmus, energialánc, végkapcsoló, 
amely  a kapulap hosszanti nyúlását 
ellenőrzi.

nyitáskor                                     0,8
záráskor                                     0,8

szélesség (LB)                         6000
magasság (LH)                        5000

teljesen átlátszó/ponyva       4,0/3,0

hajtásoldal     LB +                    435
csapágyoldal LB +                    280
szemöldök     LH +                    550
vezérlo szekrény     400 x 500 x 210 
                                        (B x H x T) 

lásd a 27. oldalon

lásd a 32-33. oldalon

Sebesség                                m/s

nyitáskor                                     1,5
záráskor                                     0,5

Kapuméret                              mm

szélesség (LB)                         6000
magasság (LH)                        5000

Kapulap, vastagság               mm

teljesen átlátszó/ponyva       4,0/3,0

Helyigények                            mm

hajtásoldal     LB +                    435
csapágyoldal LB +                    280
szemöldök     LH +                    550
vezérlo szekrény 400 x 500/600 x 210 
                                            (B x H x T)

Hajtás, 230 FU/400 FU vezérlés 

lásd a 28-29. oldalon

Impulzusadók

lásd a 32-33. oldalon

FU- vezérléssel

Teljes átláthatóság 4 mm 

vastag kapulappal

´́
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Oldalra nyíló beltéri gyorskapu
Kis helyigényu, esztétikus kivitel

A nemesacél kivitelű kapu teljesíti az 
élelmiszeripar és gyógyszeripar higiéniai 
követelményeit.

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 frekvencia váltós 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 kézihúzóval, 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.

Sebesség                                m/s

nyitáskor                                     3,0
záráskor                                     1,0

Kapuméret                              mm

szélesség (LB)                         3500
magasság (LH)                        3500

Kapulap, vastagság               mm

ponyva/ablakmező               1,5/2,0

Helyigények                            mm

hajtásolal       LB +                    355
csapágyoldal LB +                    355
szemöldök     LH +                    370
vezérlő szekrény     400 x 500 x 210 
                                        (B x H x T) 

Hajtás, 230 FU vezérlés 

lásd a 28. oldalon

Impulzusadók

lásd a 32-33. oldalon

3 m/s nyitási 

sebességgel 

a leggyorsabb

´́
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A masszív ipari kapu kivitel  
5 x 5 m kapumagasságig

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 különféle üzemi követelményeknek 
megfelelve kétfajta nyitásszélesség 
programozható. A biztonság fokozása 
érdekében a H5020-as kapuhoz 
oldalanként élvédelmet és fénysorompót 
kínálunk. Üzemzavar esetén a kapu kézi-
gyorskireteszelő bowdennel könnyen 
nyitható.

nyitáskor                                     3,0
záráskor                                     1,0

szélesség (LB)                         3500
magasság (LH)                        3500

ponyva/ablakmező               1,5/2,0

hajtásolal       LB +                    355
csapágyoldal LB +                    355
szemöldök     LH +                    370
vezérlő szekrény     400 x 500 x 210 
                                        (B x H x T) 

lásd a 28. oldalon

lásd a 32-33. oldalon

Sebesség                                m/s

nyitáskor                                     2,0
záráskor                                     1,0

Kapuméret                              mm

szélesség (LB)                         5000
magasság (LH)                        5000

Kapulap, vastagság               mm

ponyva/ablakmező               1,5/2,0

Helyigények                            mm

hajtásolal       LB +                    410
csapágyoldal LB +                    410
szemöldök     LH +                    550
vezérlő szekrény     400 x 500 x 210 
                                        (B x H x T) 

Hajtás, 230 FU vezérlés 

lásd a 28. oldalon

Impulzusadók

lásd a 32-33. oldalon

Beltéri és kültéri 

használatra is

Az oldalra nyíló kapu burkolata a 
szemöldökhöz van erősítve.

 A hajtás mindig jobb oldalon van  
 elhelyezve.
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Gyors redonykapu alumíniumból
Gyorsaság és kiváló formatervezés

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.

Gyorsaság és kiváló formatervezés
A HSR gyors redőnykapu 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.

´́
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Súrlódásmentes feltekeredés óvja a 
kapulapot, megtartja a szép külsot

4-oldali tömítés, felületi tömítés
A padlótömítésen és oldaltömítéseken túl, 
a kapu lamellák közti tartósan rugalmas 
EPDM tömítéssel van kialakítva.

Üvegezés
Lamellák részüvegezéssel műanyag 
betéttel. Az ablakok száma és a 
szélessége a kapunagysághoz illeszkedik.

Hanggátlási érték
Légáthallás a DIN ISO EN 140-3 szerint 
R`˘,w,B = ca. 27 dB

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

További konstrukciós és minőségi ismérveket lásd a következő oldalakon

´́
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Gyors redonykapu alumíniumból         
Könnyen szerelheto, kis karbantartást igénylo kapu

Tokok 
A horganyzott önhordó 
tokok vezetik a kapulapot, 
és ebben helyezkedik el 
a rugó- és a 
súlymechanizmus

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

Energialánc
A rejtett energialánc 
gondoskodik az élvédelem 
kábelének biztos és tartós 
vezetéséről.

´́
´́ ´́
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Gyors redonykapu alumíniumból         
Könnyen szerelheto, kis karbantartást igénylo kapu

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

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.

Sebesség                                m/s

nyitás max.                                 2,0
nyitás átlag                                 1,2
zárás                                    ca. 0,5

Kapuméret, max.                    mm

szélesség (LB)                         5000
magasság (LH)                        5000

kapulap                                   mm

duplafalú alumínium, szelvény      20

Helyigények                            mm

hajtásoldal     LB +                    290
csapágyoldal LB +                    290
szemöldök     LH +             700/760
vezérlő szekrény     400 x 500 x 210 
                                        (B x H x T) 

Hajtás, 230 FU vezérlés 

lásd a 28. oldalon

Impulusadók

lásd a 32-33. oldalon

Gyorsaságra fejlesztett, 
biztonság és megbízhatóság

A hajtás mindig jobb oldalon van elhelyezve.
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SPU   APU   TAP  ALR   TAR

©
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Speed -szekcionált kapuk
hoszigetelt, 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 szekcionált kapu
         duplafalú, hőszigetelt
APU  Az üvegezett acél-alumínium kapu
         sok fény, nagyon erős 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 közelebbi programinformációhoz 
ajánljuk Önnek a speciális 
prospektusunkat.

A vezető egység 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.

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

Kapuvariációk a választáshoz

Figyelem! Személybejáró ajtó beépítése esetén kétoldali fényrács szükséges.

APU/TAP típus 
500 mm-es PU acél 
lábazati lamellával
Alu üvegkeret-lamellák
APU (hőhidas profil)
TAP (hőhídmentes profil)

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

´́
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Gyorsaság és sokoldalúság
öt kapuvariáció esetén

Speed -szekcionált kapuk
hoszigetelt, betörésgátló

VU
függőleges 
sínvezetés alul 
elhelyezett 
rugótengellyel

HD
magas sínvezetés 
födémkövetéssel 
(max. 30°)

H
magas sínvezetés

NH
normál sínvezetés 
minimális 
emeléssel

ND
normál sínvezetés 
tetőkövetéssel 
(max. 30°)

Biztos tervezés új 
építésű, illetve régi 
létesítményeknél
5 különböző 
vasalattípussal a Hörmann 
szekcionált gyorskapuk 
minden beépítési 
szituációban megfelelőek

Sebesség                                m/s

nyitáskor                               ca. 1,0
záráskor                               ca. 0,4

Kapuméret, max.                    mm

szélesség (LZ)                          5000
magasság (RM)                       5000

Kapulap                                   mm

szelvény méret                             42
lamellamagasság max.             500*

Helyigények                            mm

hajtásoldal     LB +             280/340
csapágyoldal LB +             210/230
vezérlő szekrény     400 x 800 x 210 
                                        (B x H x T) 

Hajtás, 400 FU vezérlés 

lásd a 29. oldalon

Impulzusadók

lásd a 32-33. oldalon

* Magasabb lamellák 750 mm-ig csak 

VU sínvezetéssel

Színes kapuk segítenek a vállalati arculatterv 
kialakításában
A Hörmann a szekcionált gyorskapukat 
200 RAL színskála szerinti színben szállítja. 
10 különféle RAL színt duplafalú acéllamelláknál 
felár nélkül szállítjuk. Sötétebb színeket 
a duplafalú acéllamelláknál és a hőhídmentes 
aluprofiloknál kerülni kell ,mert erős napsütés 
a PU hab elválásához, illetve ívesedéshez 
vezethet.
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Gyors harmonikakapu alumíniumból
Az igényes csarnokok kapuja

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

A helytakarékos megoldás
A gyors harmonikakapu fontos előnye, 
hogy a csarnok külső,- és belső felületére 
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 gépkocsi vezető 
kilátását semmi nem akadályozza. 

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

Átjáró ajtós kivitelben is szállítjuk
Igény szerint az AFA kaput beépített 
átjáróajtós kivitelben is szállítjuk. 
Elektromágneses érintkező biztosítja, 
hogy nyitott átjáró ajtó esetén a kapu 
nem nyíljon fel.
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Karbantartási igény minimális 
Kevés kopó alkatrész

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

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 köszönhetően 
továbbá annak, hogy nincs küszöb kisebb 
teherautók, transzporterek is könnyen 
közlekedhetnek a csarnokban. Az 
élvédelem és a fénysorompó emelik 
a kapu biztonságát.

Sebesség                                     m/s

nyitáskor                                           1,0
záráskor                                           0,8

Kapuméret, max.                    mm

szélesség (RAM)                            5000
magasság (RAM)                          4500

Kapulap                                        mm

szelvény méret                                   54

Helyigények                                 mm

szerelés falra, oldalanként                255
szerelés nyílásba, oldalanként          265
biztonsági távolság oldalanként       500
vezérlő szekrény          300 x 400 x 120 
                                              (B x H x T) 

Antrieb, 230 FUA Steuerung 

lásd a 30. oldalon

Impulzusadók

lásd a 32-33. oldalon
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Kapu kombinációk: PVC kapuk szekcionált-, 
vagy redonykapuval

Amennyiben további információra van 
szüksége a redőny-, illetve szekcionált 
kapukról kérje szakprosektusunkat!

A műszaki adatok tisztázását beszélje 
meg a Hörmann szakkereskedővel. 
25.oldal

Lehetséges kapukombinációk
A rugalmas V4011, V5008, V5013, V5015, 
H 5020 gyorskapu típusok kiválóan 
alkalmazhatók külső nyílászáróként. 
Éjszakai lezárásra Hörmann redőny-, 
illetve szekcionált kapukat ajánlunk.

A kombi kapuk előnyei
Napközben a PVC gyorskapuk 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.

Kombináció 

redonykapuval
´´

´́



2525

Napközben gyors, 
éjszaka biztonságos

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.

A kapukezelés egyszerű és 
biztonságos
A rugalmas kapu vezérlése minden 
a gyakorlatban használatos impulzus-
adónak megfelelően elő van készítve. 
A zuhanásgátláson kívül a következők 
tartoznak a szériafelszereléshez:  
Vészkapcsoló áramszünet esetére, 
fénysorompó, vész-stop kapcsoló

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

Amennyiben nincs elegendő hely a 
szemöldök részen abban az esetben egy 
összeépítő keretbe egymás mögé szerelik 
a kapukat.

Kombináció szekcionált kapuval: ebben 
az esetben egy méreteiben pontos 
összeépítő keretre van szükség

Könnyű szerelés
A rugalmas gyorskapu önhordó 
konstrukicójának köszönhetően, a kapu 
egyszerűen rögzíthető az összeépítő 
kerethez.

Kombináció 

szekcionáltkapuval



2626

Magasszintu meghajtás,
és vezérlésrendszerek
A Hörmann gyorskapuk akár 20-szor 
gyorsabbak, mint a hagyományos 
iparikapuk. Legtöbb esetben ezek a 
kapuk távvezérléssel működnek. Ezért 
tartja a Hörmann nagyon fontosnak, 
egy intelligens, megbízható, tartós 
teljesítményű  vezérlésmenchanizmus 
alkalmazását a Hörmann gyorskapuk 
esetén.

A szériában zuhanásgátlóval ellátott 
kapumozgatók mechanikus, vagy 
elektronikus végállás kapcsolókkal 
rendelkeznek. Elektromos végállás 
kapcsoló esetén a kapu végállása, illetve 
a közbeeső megállások a vezérlésnél 
kényelmesen beállíthatók. 

Minden meghajtó és vezérlés 
dugaszolható sorkapoccsal rendelkezik, 
amely megkönnyíti a vezérlőegység 
cseréjét.
Meghajtó típusonként relévezérlést, vagy 
az erősebb frekvenciaváltós vezérlést 
ajánljuk. A frekvenciaváltó tehermentesíti 
a kapu egész szerkezetét, és jelentősen 
csökkenti a kopást.

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

Rádiós távvezérlés Figyelemfelkeltő jelzések, 
körbeforduló villogó, vagy 
figyelmeztető lámpa

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

Érdemes összehasonlítani!

 Nyitási ciklus számláló
 Működési út felügyelete
 Automatikus utánzárás   
   (nyitvatartási idő állítható)
 Hibajelzés és analízis 7-  
   szegmenses kijelzővel
 Szerviz üzemmód beállítása

Automatikus zsilipvezérlések, 
keresztreteszelések és egyedi 
vezérlések természetesen 
lehetségesek.

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

Minden, a gyakorlatban használt távirányító probléma nélkül csatlakoztatható

´́
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 V3009 kapumeghajtás 400 ME relés vezérléssel

 V5008 kapumeghajtás 400 ME/EE relés vezérléssel

Magasszintu meghajtás,
és vezérlésrendszerek

400-as relés vezérlések
V3009 és V5008 kapukhoz

komplett, beépítésre kész közvetlen hajtás 6 mechanikus végálláskapcsolóval, 
vésznyitáshoz biztonsági kapcsolós kézikurblival.
 
3 m-es kábellel a meghajtás és a vezérlés között, dugaszolásra kész állapotban 
szállítva. CEE csatlakozóval, 5 pólusú 1 méteres kábellel szállítva 
a helyi csatlakozóajzathoz, 16 A
 
Nyit-Állj-Zár fóliás nyomógombbal, forgalmat figyelő fénysorompóval
 
automatikus utánzárás 0-320 másodperc között állítható nyitvatartási idővel.
 
élvédelem visszanyitással, spirálkábel csatlakozás, közvetlenül 
a vezérlőszekrénybe csatlakoztatva
 
jeladó: standard vezérlésházon lévő nyomógomb. 
 
Csatlakoztatási lehetőségek: nyit/zár nyomógomb, húzókapcsoló, gomba 
alakú kapcsoló, rádiós távvezérlés, radar mozgásérzékelő, indukciós hurok
 
Tápfeszültség: 3~, 400 V, N, PE, 10 A, lomha biztosíték.

komplett, beépítésre kész közvetlen hajtás mechanikus (ME) / elektronikus 
(EE) végálláskapcsolóval, zuhanásgátlóval, vésznyitáshoz biztonsági kapcsolós 
kézikurblival.
 
szeparált védelemmel ellátott alapvezérlés IP 54-es acélházban, Nyit-Állj-Zár 
fóliás nyomógombbal, vész-ki gombbal, lezárható főkapcsolóval, dugaszolható 
összeköttetés a meghajtás és a vezérlésszekrény között 5 m-es kábellel. 
A kábel opcionálisan 10 ill. 15 m hosszban is rendelhető.
 
automatikus utánzárás; a nyitvatartási idő max. 60 másodperces időtartamra 
állítható be. 
 
élvédelem visszanyitással, fénysorompó a közlekedési út figyeléséhez, fényrács 
külön rendelhető
 
jeladók: standard vezérlésházon lévő nyomógomb. Csatlakoztatási 
lehetőségek: nyomógomb, húzókapcsoló, gomba alakú kapcsoló, radar ill. 
infravörös mozgásérzékelő, csatlakozók indukcióshurok-kiértékelőhöz és 
rádiós távvezérléshez. 
Bővítési lehetőségek: jelzőlámpa, villogófény, zsilipvezérlés, keresztreteszelés, 
közbülső állj. Külön rendelhető : IP 65 nemesacél kapcsolószekrény. 
 
Tápfeszültség: 3~, 400 V, N, PE, 16 A lomha biztosíték
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 Meghajtás 230 FU vezérléssel 

A 230 FU frekvenciaváltós-vezérlés 
V3510, V4014, V4011, V5013, V5015*, H3530, 
H5020 és HSR gyorsfutású (SPEED) 
redőnykapuhoz

komplett, beépítésre kész direkthajtás elektronikus végálláskapcsolóval, 
zuhanásgátlóval, vésznyitáshoz biztonsági kapcsolós kézikurblival.
 
A V5013, H3530, H 5020 és HSR vésznyitása húzókötél segítségével  történik.
 
IP 54-es acélházas frekvenciaváltós vezérlés, mely csökkenti a kapu 
sebességét annak végállásai előtt. Nyit-Állj-Zár nyomógombbal, vész-ki gomb, 
lezárható főkapcsoló.
 
dugaszolható összeköttetés a meghajtás és a vezérlésszekrény között 5 m-es 
kábellel. A kábel opcionálisan 10 ill. 15 m hosszban is rendelhető.
 
négy darab hétszegmenses kijelző informál a kapuműködésről, 
hibadiagnózisról
 
automatikus utánzárás; a nyitvatartási idő max. 200 másodperces időtartamra 
állítható be. 
 
élvédelem visszanyitással, fénysorompó a közlekedési út figyeléséhez, fényrács 
külön rendelhető
 
jeladók: standard, vezérlésházon lévő nyomógomb. 
Csatlakoztatási lehetőségek: nyomógomb, húzókapcsoló, gomba alakú 
kapcsoló, radar ill. infravörös mozgásérzékelő, csatlakozók indukcióshurok-
kiértékelőhöz és rádiós távvezérléshez. 
Bővítési lehetőségek: jelzőlámpa, villogófény, zsilipvezérlés, keresztreteszelés, 
közbülső állj. Külön rendelhető: IP 65 nemesacél kapcsolószekrény. 
 
Tápfeszültség: 1~, 230 V, N, PE, biztosíték: 16 A
 
A kapuvégállások felhasználóbarát módon a vezérlőszekrényen 
beállíthatóak.

* V 5015 (kb. 3 x 3,5 m kapuméretig)
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 Meghajtás 400 FU vezérléssel

A 400 FU frekvenciaváltós-vezérlés 
V 5015* és gyorsmozgású (SPEED) szekcionált 
kapukhoz

komplett, beépítésre kész direkthajtás elektronikus végálláskapcsolóval, 
zuhanásgátlóval, vésznyitáshoz biztonsági kapcsolós kézikurblival.
 
IP 54-es acélházas frekvenciaváltós vezérlés, mely csökkenti a kapu 
sebességét annak végállásai előtt.
 
dugaszolható összeköttetés a meghajtás és a vezérlésszekrény között 5 m-es 
kábellel. A kábel opcionálisan 10 ill. 15 m hosszban is rendelhető.

a vezérlés az alaplapból és a különálló frekvenciaváltóból áll. 
A kapcsolószekrény mérete kapunagyság függvénye.

automatikus utánzárás; a nyitvatartási idő max. 60 másodperces időtartamra 
állítható be. 

élvédelem visszanyitással, fénysorompó a közlekedési út figyeléséhez, fényrács 
külön rendelhető

jeladók: standard vezérlésházon lévő nyomógomb. Csatlakoztatási 
lehetőségek: nyomógomb, húzókapcsoló, gomba alakú kapcsoló, radar ill. 
infravörös mozgásérzékelő, csatlakozók indukcióshurok-kiértékelőhöz és 
rádiós távvezérléshez. 
Bővítési lehetőségek: jelzőlámpa, villogófény, zsilipvezérlés, keresztreteszelés, 
közbülső állj. Rendelhető: IP 65 nemesacél kapcsolószekrény. 

Tápfeszültség: 3~, 400 V, N, PE, a biztosíték nagysága kapuméret függvénye

A kapuvégállások felhasználóbarát módon a vezérlőszekrényen 
beállíthatóak.

* V 5015 (kb. 3 x 3,5 m kapumérettől)
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A 230 FUA frekvenciaváltós vezérlés
AFA gyorsfutású harmonika kapukhoz

komplett, beépítésre kész tengelyes hajtás, a hajtóműházhoz 
elektronikus végálláskapcsolóval, vésznyitáshoz bowdenes 
húzókötéllel.
 
IP 54-es acélházas frekvenciaváltós vezérlés, mely csökkenti 
a kapu sebességét annak végállásai előtt. Nyit-Állj-Zár 
nyomógombbal, vész-ki gomb, lezárható főkapcsoló. 
Dugaszolható összeköttetés a meghajtás és a vezérlésszekrény 
között 9 m-es kábellel.

négy darab hétszegmenses kijelző informál a kapuműködésről, 
hibadiagnózisról. Automatikus utánzárás, a nyitvatartási idő max. 
200 másodperces időtartamra állítható be.

élvédelem visszanyitással, egyutas fénysorompó a közlekedési út 
figyeléséhez

jeladók: standard vezérlésházon lévő nyomógomb. 
Csatlakoztatási lehetőségek: 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
 
A kapuvégállások felhasználóbarát módon 
a vezérlőszekrényen beállíthatóak.

 FTA 400 meghajtás 230 FUA vezérléssel



A DB C
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Vezérlések
keresztforgalomhoz, keresztirányú reteszeléshez és zsiliprendszerű 
üzemeléshez

 keresztirányú reteszelés

 zsiliprendszerű vezérlés automatikus utánzárással

 Keresztforgalom

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

keresztirányú reteszelésnél négy jeladót kell 
elhelyezni. Ezek lehetnek: indukciós hurok, radar, 
távirányítás vagy húzókapcsoló.
 
Az “A” impulzus nyitja az 1-es kaput. A szállítmány 
belép a hurokba. 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 hurkot 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 bejut 
a zsilipbe. Az 1-es kapu fénysorompójának jele 
megszakad. A szállítmány a zsilipben van és 
az 1-es kapu fénysorompója ismét felszabadul. 
Az 1-es kapu ca. 3 s múlva záródik. 
 
mikor 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. 
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 zsilipben nem tartózkodik 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.

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) átmenetileg 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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 távvezérlések                                                                                                                                                                                                                                                                   Távvezérlések

 kézi működtetésű jeladók

HER 1, 1 csatornás vevő, 
ponenciálmentes relékimenettel, 
különálló házban, csatlakozóvezeték 
nélkül vagy kiegészítő panelként 
vezérlőszekrénybe.

2 nyomógombos 
HS 2 kézi távadó, 
tartóval együtt

4 nyomógom-bos 
HS 4 kézi távadó, 
tartóval együtt

indukcióshurok-kiértékelő 
kiegészítőpanel, 1 vagy 2 csatornás. Két 
különálló indukcióshurokhoz alkalmazható. 
Az impulzusidő beállítható. Szállítás 
indukciós kábel nélkül.

további információkért kérje tájékoztató 
anyagainkat!

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

háromgombos nyomógomb 
(Nyit-Állj-Zár), műanyag 
házban, IP 65

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

gomba alakú kapcsoló 
műanyag házban, IP 65, nagy 
érintőfelülettel

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

Kiegészítok´́
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 távvezérlések                                                                                                                                                                                                                                                                   Távvezérlések

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

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

radaros-mozgásérzékelő
irányfelismerő, személyfelismerő 
funkció kikapcsolható. 
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.

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

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

körbeforgó lámpa
vörös vagy sárga, 
műanyag házban, 
IP 54

villogó lámpa
narancssárga, 
műanyag házban, 
IP 54

 biztonsági berendezések
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V 3009 V 3510 V 4014

Konstrukciós és minőségi ismérvek
 = Standard
 = ajánlatkérés alapján

Alkalmazás                                   belső kapu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                      külső kapu                                                                               –                                     –                            szélvédett                                                                                                                                                                                szélvédett                               
Sebességek                                 Nyitas, ca. m/sec.                                                                  0,9                                 1,0                                 1,4                                   1,1                                  1,3                                 0,8                                  1,5                                  3,0                                 2,0

                                                      Zárás, ca. m/sec.                                                                   0,9                                 0,5                                 0,5                                   0,5                                  0,5                                 0,8                                  0,5                                  1,0                                 1,0

Biztonsági kialakĺtás                   EN 12604, EN 12453                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Szélterhelés EN 12424                méretfüggő, ca. Km/h-ig                                                          –                                     –                                  25                                   40                                  40                               25/60**                           25/60**                              25                                  40

Kapuméret                                     LB max. szélesseg mm                                                         3000                              3500                             4000                               4000                              5000                             6000                              6000                               3500                              5000

                                                      LH max. magasság mm                                                        3000                              3500                             4000                               4000                              5000                           5000***                          5000***                             3500                              5000

Beépítési helyigény                     hajtásoldal            LB + mm (burkolattal)                               310                                310                           325 (345)                             390                            390 (460)                       435 (460)                        435 (460)                             355                                410

                                                      csapágyoldal        LB + mm (burkolattal)                               150                                150                               150                                  220                            270 (280)                           280                                280                                 355                                410

                                                      szemöldök            LH + mm                                                 300                                300                               540                                 410                                520                               550                                550                                 370                                550

                                                                                   LH + mm egyenes burkolattal                   335                                335                               570                                 455                                590                               590                                590                                 370                                550

                                                                                   LH + mm ferde burkolattal                        480                                480                               720                                 600                                740                                740                                740                                 520                                   –

                                                      vezérlő szekrény (B x H x T) cm                                      18 x 32 x 10                   40 x 50 x 21                 40 x 50 x 21                     40 x 50 x 21                  40 x 50 x 21                   40 x 50 x 21                40 x 50/80 x 21                 40 x 50 x 21                   40 x 50 x 21

Kialakítás                                     önhordó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         –

Kapulap                                        antisztatikus ponyva, mm                                                     1,0                                 1,0                                 1,5                                   1,5                                  1,5                                 3,0                                  3,0                                  1,5                                 1,5

                                                      átlátszó ablakmezŒ, mm                                                       2,0                                 2,0                                 2,0                                   2,0                                  2,0                                 4,0                                  4,0                                  2,0                                 2,0

Feszített kapulap                                                                                                                         –                                     –                                   –                                                                                                                                                                                                                                       
Tokok anyaga                                  horganyzott acél                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                      horganyzott acél, RAL szerinti bevonattal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                      nemesacél V2A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              –

Tengely/hajtás burkolat              egyenes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                      ferde 30°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Szélbiztosítás                                                                                                                              –                                     –                                                                                                                                                                                                                                             –                                     –

Anti-crasch                                                                                                                                                                                                                                              –                                                                       –                                    –                                     –                                     –

Hajtás és vezérlés                       frekvenciaváltó              kW                                                     –                                   1,5                                 1,5                                   1,5                                  1,5                                  –                                1,5-4,0                               1,5                                 1,5

                                                      motorteljesítmény         kW                                                  0,45                               0,45                                1,1                                  0,65                                0,65                            1,3 - 1,8                          1,1 - 2,5                             0,75                                1,1

                                                      csatlakozási feszültség V                                              3 400 N, PE                 1230 N, PE                 1230 N, PE                   1230 N, PE                  1230 N, PE                 3400 N, PE           1230/3400 N, PE            1230 N, PE                  1230 N, PE

                                                      biztosíték                      A                                                       10                                  16                                 16                                   16                                  16                                 16                                  10                                   16                                  16

                                                      védettségi osztály         hajtás/vezérlés                                 IP 54                        IP 54 (IP 65)                   IP 54 (IP 65)                     IP 54 (IP 65)                    IP 54 (IP 65)                   IP 54 (IP 65)                    IP 54 (IP 65)                    IP 54 (IP 65)                   IP 54 (IP 65)

                                                      fóliakapcsoló                 fel-állj-le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                      vész-ki nyomógomb                                                                –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                      főkapcsoló                    mindent megszakít                    CEE dugasz                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                      fénysorompó                védelmi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                      várakozási idő                                                                     0 - 200                           0 - 200                         0 - 200                             0 - 200                          0 - 200                           0 - 200                            0 - 200                            0 - 200                           0 - 200

                                                      élvédelem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Szükségnyitás                             kurbli                                                                                                                                                                                                                                                              –                                                                                                                       –                                     –

                                                      rugós tengely / ellensúly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Potenciálmentes kontaktus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Impulzusadó                                lásd a 32-33. oldalon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Biztonsági elemek                       lásd a 32-33. oldalon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Technikai adatok
PVC gyorskapuk 

  *lásd a gyorskapuk beépítési adataiban
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V 4014 V 4011 V 5013 V 5008 V 5015 H 3530 H 5020

Alkalmazás                                   belső kapu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                      külső kapu                                                                               –                                     –                            szélvédett                                                                                                                                                                                szélvédett                               
Sebességek                                 Nyitas, ca. m/sec.                                                                  0,9                                 1,0                                 1,4                                   1,1                                  1,3                                 0,8                                  1,5                                  3,0                                 2,0

                                                      Zárás, ca. m/sec.                                                                   0,9                                 0,5                                 0,5                                   0,5                                  0,5                                 0,8                                  0,5                                  1,0                                 1,0

Biztonsági kialakĺtás                   EN 12604, EN 12453                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Szélterhelés EN 12424                méretfüggő, ca. Km/h-ig                                                          –                                     –                                  25                                   40                                  40                               25/60**                           25/60**                              25                                  40

Kapuméret                                     LB max. szélesseg mm                                                         3000                              3500                             4000                               4000                              5000                             6000                              6000                               3500                              5000

                                                      LH max. magasság mm                                                        3000                              3500                             4000                               4000                              5000                           5000***                          5000***                             3500                              5000

Beépítési helyigény                     hajtásoldal            LB + mm (burkolattal)                               310                                310                           325 (345)                             390                            390 (460)                       435 (460)                        435 (460)                             355                                410

                                                      csapágyoldal        LB + mm (burkolattal)                               150                                150                               150                                  220                            270 (280)                           280                                280                                 355                                410

                                                      szemöldök            LH + mm                                                 300                                300                               540                                 410                                520                               550                                550                                 370                                550

                                                                                   LH + mm egyenes burkolattal                   335                                335                               570                                 455                                590                               590                                590                                 370                                550

                                                                                   LH + mm ferde burkolattal                        480                                480                               720                                 600                                740                                740                                740                                 520                                   –

                                                      vezérlő szekrény (B x H x T) cm                                      18 x 32 x 10                   40 x 50 x 21                 40 x 50 x 21                     40 x 50 x 21                  40 x 50 x 21                   40 x 50 x 21                40 x 50/80 x 21                 40 x 50 x 21                   40 x 50 x 21

Kialakítás                                     önhordó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         –

Kapulap                                        antisztatikus ponyva, mm                                                     1,0                                 1,0                                 1,5                                   1,5                                  1,5                                 3,0                                  3,0                                  1,5                                 1,5

                                                      átlátszó ablakmezŒ, mm                                                       2,0                                 2,0                                 2,0                                   2,0                                  2,0                                 4,0                                  4,0                                  2,0                                 2,0

Feszített kapulap                                                                                                                         –                                     –                                   –                                                                                                                                                                                                                                       
Tokok anyaga                                  horganyzott acél                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                      horganyzott acél, RAL szerinti bevonattal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                      nemesacél V2A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              –

Tengely/hajtás burkolat              egyenes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                      ferde 30°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Szélbiztosítás                                                                                                                              –                                     –                                                                                                                                                                                                                                             –                                     –

Anti-crasch                                                                                                                                                                                                                                              –                                                                       –                                    –                                     –                                     –

Hajtás és vezérlés                       frekvenciaváltó              kW                                                     –                                   1,5                                 1,5                                   1,5                                  1,5                                  –                                1,5-4,0                               1,5                                 1,5

                                                      motorteljesítmény         kW                                                  0,45                               0,45                                1,1                                  0,65                                0,65                            1,3 - 1,8                          1,1 - 2,5                             0,75                                1,1

                                                      csatlakozási feszültség V                                              3 400 N, PE                 1230 N, PE                 1230 N, PE                   1230 N, PE                  1230 N, PE                 3400 N, PE           1230/3400 N, PE            1230 N, PE                  1230 N, PE

                                                      biztosíték                      A                                                       10                                  16                                 16                                   16                                  16                                 16                                  10                                   16                                  16

                                                      védettségi osztály         hajtás/vezérlés                                 IP 54                        IP 54 (IP 65)                   IP 54 (IP 65)                     IP 54 (IP 65)                    IP 54 (IP 65)                   IP 54 (IP 65)                    IP 54 (IP 65)                    IP 54 (IP 65)                   IP 54 (IP 65)

                                                      fóliakapcsoló                 fel-állj-le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                      vész-ki nyomógomb                                                                –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                      főkapcsoló                    mindent megszakít                    CEE dugasz                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                      fénysorompó                védelmi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                      várakozási idő                                                                     0 - 200                           0 - 200                         0 - 200                             0 - 200                          0 - 200                           0 - 200                            0 - 200                            0 - 200                           0 - 200

                                                      élvédelem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Szükségnyitás                             kurbli                                                                                                                                                                                                                                                              –                                                                                                                       –                                     –

                                                      rugós tengely / ellensúly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Potenciálmentes kontaktus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Impulzusadó                                lásd a 32-33. oldalon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Biztonsági elemek                       lásd a 32-33. oldalon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

**Alu szélprofil beépítése szükséges

*** Egyedi magasságokra kérje ajánlatunkat
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HSR gyorsfutású redonykapu
Beépítési adatok

Konstrukciós és minőségi ismérvek
 = Standard
 = ajánlatkérés alapján

Alkalmazás                                             belső kapu                                                                                                                              

                                                                külső kapu                                                                                                                 

Sebességek                                           Nyitás (átlag)                              ca. m/sec.                                                               1,2

                                                                Nyitás (max.)                              ca. m/sec.                                                               2,0

                                                                Zárás                                         ca. m/sec.                                                               0,5

Biztonsági kialakítás                             EN 12604, EN 12453                                                                                                 

Szélterhelés EN 12444                          2. osztály                                                                                                                                 

Hanggátlás DIN 52210                          R’˘, w, B = ca. dB                                                                                                     27

Kapuméret                                             LB max. szélesség mm                                                                                            5000

                                                                LH max. magasság mm                                                                                           5000

Beépítési helyigény*                              hajtásoldal (burkolattal)               LB + mm                                                                   290 (340)

                                                                csapágyoldal (burkolattal)           LB + mm                                                           290 (340)

                                                                       szemöldök (burkolattal)              LH 3 m-ig + mm                                                700 (880)

                                                                                                                  LH 3-5m-ig + mm                                              760 (880)

                                                                vezérlő szekrény                        (BxHxT) cm                                                      40 x 50 x 21

Kapulap                                                  duplafalú profilok                                                                                                        

Kapulap anyag/felület                           alu eloxált E6/EV1                                                                                                      

                                                                alu porszórt RAL szerint                                                                                             

Üvegezés                                                műanyag betétekkel, osztás szélesség szerint                                                            

Szellőzőrács                                          szellőzési keresztmetszet méret/ kialakításonként                                                             

Rögzítési módok                                   beton                                                                                                                         

                                                                       acél                                                                                                                            

                                                                       téglafal                                                                                                                       

                                                                       egyéb ajánlatra                                                                                                           

Hajtás és vezérlés                                 frekvenciaváltó                           KW                                                                         1,5

                                                                motorteljesítmény                       KW                                                                         1,1

                                                                csatlakozási feszültség               Volt                                                                1230 V, N,PE

                                                                biztosíték                                    A                                                                              16

                                                                védettségi osztály                       hajtás/vezérlés                                                       IP 55

                                                                fóliakapcsoló                              fel-állj-le                                                                   

                                                                vész-ki nyomógomb                                                                                                   

                                                                       főkapcsoló                                 mindent megszakít                                                   

                                                                       fénysorompó                              védelmi                                                                    

                                                                várakozási idő                                                                                                         0-200

                                                                élvédelem                                                                                                                   

Szükségnyitás                                       rugó / ellensúly                                                                                                           

Potenciálmentes kontaktus                                                                                                                                                                 

Impulzusadó                                          lásd a 32-33. oldalon                                                                                                             

Biztonsági elemek                                 lásd a 32-33. oldalon                                                                                                 

*  lásd a gyorskapuk beépítési adataiban

´́
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ALR/TARAPU/TAPSPU

* Lásd a gyorskapuk beépítési adataiban, ** Magasabb lamellák 750 mm-ig csak VU sínvezetéssel,

*** “E” típusú lamellaüvegezésnél csak VU sínvezetés

Gyorsfutású szekcionált kapuk
Technikai adatok

Konstrukciós és minőségi ismérvek
 = Standard
 = ajánlatkérés alapján

Alkalmazás                                      belső kapu                                                                                                                                                    

                                                         külső kapu                                                                                                                                           

Sebességek                                    Nyitás,                                   ca. m/sec.                   1,0                               1,0                               1,0

                                                         Zárás,                                    ca. m/sec.                   0,4                               0,4                               0,4

Biztonsági kialakítás                      EN 12604, EN 12453                                                                                                                           

Szélterhelés EN 12444                   2. osztály                                                                                                                                              

                                                         magasabb szélterhelés-ajánlatkérés alapján                                                                                         

Hőszigetelés EN 12428                  4 x 4 m-es beépített kapura (k=W/m2K)                     0,95                           3,2/2,8                        3,5/2,9

                                                         kapu elem (k=W/m2K)                                                0,5                                -/-                                -/-

Hanggátlás EN 52210                     R’˘,w, B = ca. .... dB                                                   21                              20/21                          20/21

Éghetőség DIN 4102                      B2 építőanyag osztály (normál gyúlékony)                                                                                            

Kapuméret                                      LB max. szélesség mm                                             5000                             5000                            5000 

                                                         RM max. magasság mm                                           5000                             5000                            5000

Beépítési helyigény *                      hajtásoldal LB + mm                                              280/340                       280/340                      280/340

                                                         csapágyoldal LB + mm                                           210/230                       210/230                      210/230

                                                         vezérlő szekrény (B x H x T) cm                             40x80x21                     40x80x21                    40x80x21

Kialakítás                                        önhordó                                                                                                                                               

                                                                szelvényméret mm                                                      42                                 42                                42

                                                         lamellamagasság max. **                                        500                               500                              500

Kapulap                                           duplafalú acél, PU kihabosítású                                                                  alsó elem                            -

                                                         alumínium (normál hőhidas)                                          -                                APU                             ALR

                                                         alumínium (hőhídmentes)                                              -                                TAP                             TAR

Felületi bevonat                              horganyzott acél, RAL 9002                                                                                                                  -

                                                         horganyzott acél, RAL 9006                                                                                                                  -

                                                         horganyzott acél, RAL választás                                                                                                            -

                                                         alu eloxált E6/EV1                                                                                                                                

                                                         alu, RAL választás                                                                                                                                

Integrált átjáró ajtó                        küszöbbel                                                                                                                                             

Mellékajtó                                       kapuval azonos optika                                                                                                                          

Üvegezés                                         lamella üvegezés, A,C,D,E típus***                                                                   -                                  -

                                                         alumínium üvegkeret-lamella                                                                                                                 

Tömítések                                       4 oldali, lamella-közti                                                                                                                             

Reteszelés                                      belsőoldali                                                                                                                                            

                                                                külső-belsőoldali                                                                                                                                   

Feltolás-védelem                            hajtás által                                                                                                                                            

Hajtás és vezérlés                          frekvenciaváltó                       kW                              3-5,5                            3-5,5                            3-5,5

                                                         motorteljesítmény                   kW                              1,5-3                            1,5-3                            1,5-3

                                                         csatlakozási feszültség           V                           3~400 N, PE                3~400 N, PE                3~400 N, PE

                                                         biztosíték                                A                      kapuméret szerint         kapuméret szerint         kapuméret szerint

                                                         védettségi osztály hajtás/vezérlés                         IP 54 (IP 65)                  IP 54 (IP 65)                 IP 54 (IP 65)

                                                         fóliakapcsoló fel-állj-le                                                                                                                           

                                                         vész-ki nyomógomb                                                                                                                             

                                                                főkapcsoló mindent megszakít                                                                                                              

                                                                fénysorompó védelmi                                                                                                                           

                                                         várakozási idő                                                           0-60                             0-60                            0-60

                                                         élvédelem                                                                                                                                             

Szükségnyitás                                kurbli                                                                                                                                                    

Potenciálmentes kontaktus                                                                                                                                                                       

Impulzusadó                                   lásd a 32-33. oldalon                                                                                                                                 

Biztonsági elemek                          lásd a 32-33. oldalon                                                                                                                           
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Konstrukciós és minőségi ismérvek
 = Standard
 = ajánlatkérés alapján

Alkalmazás                                       belső kapu                                                                                                                       
                                                           külső kapu                                                                                                           
Sebesség                                          nyitás max. ca.m/s oldalanként                                                                            0,5

                                                           zárás max. ca.m/s oldalanként                                                                           0,4

Biztonsági kialakítás                        EN 12604, EN 12453                                                                                          
Szélterhelés        EN 12444            2. osztály                                                                                                              
Hőszigetelés       DIN 4108             hőszigetelt betétekkel (k=W/m2K)                                                                   ca. 5.2

Hanggátlás          DIN 52210           R’˘,w, B = ca. .... dB                                                                                          ca. 20

Éghetőség            DIN 4102             B2 építőanyag osztály (nem gyúlékony)                                                               
Kapuméret                                        LB max. szélesség mm                                                                                     5000 

                                                           RM max. magasság mm                                                                                   4500

Beépítési helyigény *                        beépítés nyílás mögé, oldalanként mm                                                               255

                                                           beépítés nyílásba, oldalanként mm                                                                     265

                                                           biztonsági sáv oldalanként min. mm                                                                 500

                                                           vezérlő szekrény (B x H x T) cm                                                                    30x40x12

Kialakítás                                          önhordó (küszöb nélkül)                                                                                       
                                                                  szelvényméret mm                                                                                    140 (szárny 54)

Anyag/felület                                         alu eloxált natúr (E6/EV1)                                                                                               
                                                           alu porszórt RAL 9016                                                                                         
                                                           alu porszórt RAL választás                                                                                             
Szemöldök                                        mm                                                                                                                     350 

Elemszám                                         4 szárny (2 szárny)                                                                                                
Szárnyosztás                                    2:2 (2:0/0:2)                                                                                                      
Kapuprofil                                         látható szélesség mm                                                                                     224/112

Osztóprofil                                        átható magasság mm                                                                                         107

Pántok                                              alumínium, 3 részes                                                                                              
Ujjbecsípés védelem (EPDM)          a függőleges éleken                                                                                                        
Tömítés                                              kefetömítés fent és lent                                                                                        
Szárnybetétek                                  lásd a kiírási szövegben                                                                                       
Nyitási szög                                      90°                                                                                                                      
Integrált átjáró ajtó                          küszöbmagasság 165 mm                                                                                            
Mellékajtó                                         kapuval azonos optika                                                                                         
Hajtás és vezérlés                            frekvenciaváltó                       kW                                                                     0,5-1,5

                                                           motorteljesítmény                  kW                                                                       0,75

                                                           csatlakozási feszültség          V                                                                    1230 N,PE

                                                           biztosíték                               K karakterisztika                                                   16 A

                                                           védettségi osztály                  hajtás/vezérlés                                               IP 55/ IP 54

                                                           hőmérsékleti tartomány                                                                                -5°/+40°C

                                                           fóliakapcsoló                         fel-állj-le                                                                 
                                                           vész-ki nyomógomb                                                                                                       
                                                           főkapcsoló                             mindent megszakít                                                       
                                                           fénysorompó                         védelmi                                                                          
                                                           várakozási idő                       alapbeállítás 10 sec.                                           0-200

                                                           élvédelem                              2-fokú                                                                    
Szükségnyitás                                  bowden                                                                                                                            
Potenciálmentes kontaktus                                                                                                                                                     
Impulzusadó                                     lásd a 32-33. oldalon                                                                                                        
Biztonsági elemek                            lásd a 32-33. oldalon                                                                                             

AFA gyors-harmonikakapu
Technikai adatok

  * lásd a gyorskapuk beépítési adataiban
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A Hörmann cég minden 
kivitelezéshez 
a megfelelő, gazdaságos 
kapu és rakodástechnikai 
rendszert kínálja.

Hörmann szekcionáltkapuk
Acélból és alumíniumból, egyhéjú és duplafalú 
gyorskapu és T30-as tűzgátlókapu változatban is.

Hörmann rakodástechnika
Rámpák, kaputömítések, és előzsilipek.

Hörmann harmonikakapuk
Acélból és alumíniumból, egyhéjú és duplafalú 
gyorskapuként is alumíniumból. Speed gyors 
alumínium harmonikakapu kivitelben is.

Hörmann gyorskapuk
Flexibilis kapulap, feltekeredő és oldalrafutó 
típusok.

Hörmann redőnykapuk
Acélból és alumíniumból, egyhéjú és duplafalú 
szériában motorral. Speed gyors redőnykapu 
kivitelben is.

Hörmann redőnyrácsok
Acélból, nemesacélból és alumíniumból, 
szériában hajtással

Ezenkívül a programban találhatók: 
lengőkapuk, tolókapuk és 
szalagfüggönyök

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

Hörmann tűzgátló kapuk
Tolókapuként T 30 éa T .90, egy és kétszárnyú.

Egy eros partnerrel 
biztosan tervezhet

´́



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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