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Sarmal Kapılar ve
Kepenk Sistemleri
Sert günlük işletme koşullarında dayanıklı ve güvenilir
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Bilgi birikimi (Know-how) ve uzmanlık sayesinde Sarmal
Kapı yapımında kalite ölçütü

Ödüllü Knowhow
Hörmann, 2006 yılında çelik
inovasyonu ödülünü kazandı.
İnce çelik sacların, çift cidarlı
sarmal kapı profillerine
işlenmesi ilk kez başarılmıştır.
Hörmann, yarının tekniklerini
bugünden geliştiren kuruluş.
Daha fazla bilgi: www.StahlInnovationspreis.de
adresinde.
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Kendi ürün tasarımlarımız
Yeni ürünler, ilave geliştirmeler
ve detaylarda iyileştirmeler
Hörmann’da, yüksek
kalifikasyonlu geliştirme ekibinin
sürekli yaptığı iştir.
Böylece, müşteriye ayrıcalıklı
avantajlar sunan patentli
ürünler ortaya çıkmaktadır.

Yüksek ihtisas ürünleri
Üretim sistemlerimiz tamamen kendi tasarımlarımız doğrultusunda
şekillendirilmiştir. Endüstriyel kapılar için hep aynı kalan yüksek
seviyede, tekniğin en son durumuna uygun bir üretim teknolojisi ile.
Komponentler tek bir elden
Profiller, hareket kızakları, konsollar ve döşeme parçaları gibi tüm
esaslı kapı komponentleri, Hörmann’ın kendi bünyesinde üretilir,
oradan buradan satın alınmaz. Her bir kapı için tüm yapı elemanları
ve donanım koşulları, siparişe uygun olarak hesaplanır.
Hörmann’da kalitenin sistemi vardır!

Hörmann başlangıçtan bu yana kalite üzerine kurulmuştur. Geliştirme,
üretim ve ürün donanımında hep kaliteyi esas almıştır. Bu yüksek değerlilik
DIN EN ISO 9001

size seçiminizde güven sağlamaktadır.

DIN ISO 9001’e göre tasdiklenmiş kalite

Test edilen köpükle
dolgulandırma yöntemi
Bütün çift cidarlı profiller
bilgisayar kontrollü olarak
köpükle dolgulandırılır.
Sonuç: yüksek stabilite ve ısı
izolasyonu.

Üstün nitelikli boyama tekniği
Hörmann, RAL- ve NCSkartelalarından 1000’in
üzerinde renk alternatifi
sunmaktadır. Tüm boyama
işlemleri, Hörmann
tarafından geliştirilmiş, pratik
uygulamalara reele yakın
ölçme yöntemleriyle, yüzey
kalitesi ve sürtünme testlerine
tabi tutulur.

Özel çözümlerde güçlü
Hörmann sarmal kapı
üretimindeki yüksek
ihtisaslaşma, normal
standartları aşmıştır. Özel
çözümlerin gerçekleştirilmesi,
uzman ekibimizin günlük
işinin bir parçasıdır. Sıra dışı
çözümleri dahi bizimle birlikte
gerçekleştirebilirsiniz.

Uzmanlaşmış personel
Hörmann’da, uzmanlaşmış
ve sorumluluğunun farkında
personel, yüksek üretim
kalitesinin temel unsurunu
oluşturur. Üretimden başlayarak,
kontroldan sevkiyata kadar.
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Birçok durumda belirgin
şekilde en iyi seçim
Büyük hol açıklıklarında:
11,75 m genişliğe ve 9 m
yüksekliğe kadar sarmal
kapılar üretmekteyiz, hatta özel
ölçülerdeki kapılar daha da
yüksek olabilir.
Rampalarda ideal: her nerede
dar alanlarda manevra
yapılıyorsa, hafif çarpmalardan
sonra da hala fonksiyonel
kalabilen sağlam kapılar
istenmektedir.
Dış sarmal kapı olarak da: iç
dayama için yer kalmıyorsa
veya harici koruma isteniyorsa.
Normal şartlarda özel çözüm
olarak görülen her şey,
Hörmann’da uzun zamandır
standartlar arasındadır.
Örneğin: personel kapılı
kapılarda da dönebilir yan
bölme, sabit bölme, eğik alt
lastik, yan kapı, vs…

İyi düşünülmüş bir sistem
Hörmann’da kapı, motor ve
kumanda, çok ekonomik ve
güvenli fonksiyonellik için tam
olarak birbiriyle uyum içine
oturtulmuş bir sistemdir.
Bu da kendini kanıtlıyor!
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Hörmann sarmal kapılar ve kepenk
sistemleri ekonomik, sağlam ve güvenilir

Belgelendirilmiş güvenlik
Hörmann sarmal kapıları ve
kepenk sistemleri, AvrupaStandartları’nın yüksek
taleplerine uygun olarak
üretilmekte ve tabii ki yapı
numuneleri test edilmektedir.

Çarpma testi
Kapı hasar görmedi! Hafif
çarpmalarda, örneğin manevra
sırasında, sarmal kapı zırhı
çoğunlukla ilk pozisyonuna
geri dönmektedir. Bu çarpma
testinde fork-lift, 4800 mm
genişliğinde bir kapının
elastisite sınırına kadar
girmiştir.

Benzersiz montaj yardımı
Küçük montaj ekipleriyle hızlı
ve güvenli montaj için. Vinç
ve fork-lift gerekli değildir.
Montaj yardımı, inşaat
yerindeki elektrik kaynağından
tamamen bağımsız şekilde
gerçekleşmektedir.
Bir Hörmann patenti!

Sarmal kapılar ve kepenk
sistemleri yer tasarrufu
sağlar
Sarmal kapılar ve kepenk
sistemleri, montaj boşluğunun
önünde yer kaybettirmez.
Münferit bir şekilde eşiğin
gerisinde sarılır. Yanlarda ve
tavan bölgesinde hiçbir değerli
hol-kullanım alanı ziyan olmaz.
Gezer vinç yolları tam olarak
kullanılabilir. Yüksek asansörlü
fork-liftler engellenmeden
manevra yapabilir, servis
platformları çarpma tehlikesi
olmaksızın yüksek konumda
seyredebilir.

Hörmann sarmal kapıları ve kepenk sistemleri, dahice düşünülmüş basit konstrüksiyonları
sayesinde çok az sayıda komponentle özellikle ekonomiktir. Bunlar kendilerini günlük
kullanımda sürekli olarak kendilerini kanıtlayan sonuçlardır.

Uzman danışmanlık
Müşteriye yakın satış organizasyonunun tecrübeli teknik
danışmanları size, obje planlamasından başlayarak, teknik
açıklamalardan kesin kabule kadar eşlik eder.
Komple çalışma dökümanlarını sadece basılı şekilde değil,
daima güncel olarak www.hoermann.com internet adresinden
de temin edebilirsiniz.

Hızlı servis
Çepeçevre yayılı servis ağımız sayesinde hep sizin
yakınınızdayız. Bu da kontroller, bakım ve tamir
işlemlerinde büyük avantajdır.

10 YIL
S AT I Ş S O N R A S I GARANT İ

Kapılar, motorlar ve kumandalar için
orijinal Hörmann yedek parçalarında
satış sonrası 10 yıl garanti çok
doğaldır.
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Decotherm®

Decotherm® Galfan kaplamalı »full hard«
çelikten orijinal mamül

Yenilenmiş profil tekniği
Bununla birlikte Hörmann,
Decotherm® sarmal kapıyı belirgin
şekilde iyileştirdi. Malzemede
ve profil geometrisinde, sarılma
özelliğinde, yüzey kaplamasında
ve her şeyden önce çekici
görünümünde.
Galfan kaplama
Kapıyı dış hava koşullarına karşı
çok dayanıklı hale getirir!
Galvaniz kaplamalı çeliğe oranla
2,5 kat daha fazla korozyon
mukavemeti sağlar.
>full hard< özel çelik
Kapıyı nakliye, montaj ve işletme
sırasındaki hasarlanmalara karşı
daha mukavemetli hale getirir.
İdeal hale getirilmiş profil
geometrisi
Yeni, dalgalı dış yüzey ve
iyileştirilmiş menteşe tekniği, çok
daha iyi sarılma özelliği için.
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Façetalı profil iç yüzeyi
Mikro profillendirilmiş dış yüzey ile aynı
görünümde. Bu çekici tasarım sadece
Hörmann’dan.

Bu özel çelikle ve yenileştirilmiş profil tekniğiyle Hörmann,
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Sistemli yüzey koruma
Böylece kapı uzun süre iyi görünümünü korur
Galfan kaplamalı »full hard« çelik ve yüksek değerlikli, çift taraflı
bant kaplama, tüm kaplanmış profillerde dış hava koşullarına
karşı çok etkin bir koruma yöntemidir. İlaveten ve yine çift taraflı
olarak uygulanan, polyamid parçacıkları içeren koruyucu boya da
aşınmayı önler ve çalışma gürültülerini azaltır.
İç ve dış üst yüzeyler:
Gri beyaz (RAL 9002’ye benzer) veya beyaz Alüminyum
(RAL 9006’ya benzer).
RAL veya NCS’ye uygun diğer olası renkler istek üzerine.
Bakınız sayfa 20.

Kompakt sarılma – daha düşük üst eşik
gereksinimi
Bükümlü iç yüzeyi ile özel profil sayesinde
sarmal kapı zırhı yuvarlak biçimli sarılır ve
özellikle aşınma miktarı çok düşüktür. Çok
kompakt sarılır ve bu nedenle de daha düşük
bir üst eşik gereksinimi duyar.

Boya katmanı
Galfan kaplama
»full hard« Çelik
Galfan kaplama
Yapışma sağlayıcı
Poliüretan (FCKW içermez)

Model varyasyonları ve motor donanımları için sonraki sayfalara bakınız.
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Decotherm®

Kapınızı bireysel zevkinize
göre şekillendirebilmeniz
için çeşitli pencere
varyasyonları
Decotherm® sarmal kapınızı
klasik dikdörtgen pencerelerle
donatabilir ya da üçgen
pencerelerle tamamen
yeni kapı görünümleri
oluşturabilirsiniz.
Çift cidarlı pencere elemanları,
yüksek vasıflı çerçeveleriyle
(RAL 9006’ya benzer) birlikte
şeffaf, darbeye dayanıklı çift
kat polikarbonat plakadan
ibarettir. Bu çerçevelerin
avantajı: Poliüretan köpük
görülmez, daha az ses, daha
düşük sürtünme.

Mimari yapınız için
Işık, form ve renk

Dikdörtgen

Lojistik yerleşim

Üçgen

Baklava desen

Renk tasarımında da
Hörmann, sizin için RAL ve
NCS olarak büyük bir renk
tercihi sunmaktadır.

Havalandırma
menfesi
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Boyasız sarmal kapı zırhı

FCKW
içermez

Çevre dostu

l
Orijina
Ürün

Teknik Veriler
Ses izolasyonu
R, w, B = yakl. 19 dB (ZAK® sistemli sarmal kapı classic)

1)

2)
Rüzgar yükü sınıfı
Sınıf 2 (8000 mm kapı genişliğine kadar), 			
daha yüksek rüzgar yükü
sınıfları istek üzerine

Yangına karşı dayanıklılık
Sarmal kapı zırhı yapı malzemesi sınıfı B2 (alevlenebilir)

3)

Sarmal kapı zırhı ağırlığı
Yaklaşık 10 kg/m2

		

Üretildiği kapı tipleri
Sarmal kapı classic
Sarmal kapı basic

		

1)

DIN 52210, BÖLÜM 5; 2) DIN EN 12424; 3) DIN 4102

EN 13241-1’e uygun güvenlik özellikleri ve verim
kriterleri,bakınız sayfa 30-33

Sarmal kapı zırhı (RAL 9002)

Sarmal kapı zırhı (RAL 9006)
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HR 116

Büyük açıklıklarda güçlü
Çift cidarlı ve ısı izolasyonu

Sağlam çelik kapı modeli
0,7 mm kalınlıktaki, galvaniz
kaplamalı çelik sacdan oluşan ağır
kapı modeli, kapıya sağlamlılık
ve dayanıklılık sağlar. Bu nedenle
galvaniz kaplamalı çelik profil
HR 116, günlük sert kullanım
koşulları için önerilmektedir.

Alüminyumdan mamul iki kapı modeli
1. Alu stucco desenli
Kabartmanın cinsi, sarmal kapı zırhını, dış hava koşullarına
karşı daha az etkilenir hale getirmektedir. Küçük çizikler de
farkedilmez.
2. Alu band kaplamalı
Bu yüksek vasıflı, çift taraflı kaplama, dış hava koşullarına
karşı uzun yıllar koruma sağlar ve ilaveten yine her iki taraflı,
polyamid parçacıklar içeren koruyucu boyasıyla da daha fazla
güçlendirilmiştir. Bu aynı zamanda sürtünmeyi ve çalışma
gürültülerini de azaltır.
İç ve dış üst yüzeyler:
Gri beyaz (RAL 9002’ye benzer) veya beyaz Alüminyum
(RAL 9006’ya benzer).
RAL veya NCS’ye uygun diğer olası renkler istek üzerine.
Bakınız sayfa 20

Sarmal kapı zırhı (RAL 9002)
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FCKW
içermez

çevre dostudur

Teknik Veriler
Ses izolasyonu
R, w, B = yakl. 19 dB (ZAK® sistemli sarmal kapı classic)

1)

2)
Rüzgar yükü sınıfı
Sınıf 2 (9500 mm kapı genişliğine kadar) daha yüksek rüzgar yükü
sınıfları veya daha büyük kapı genişlikleri istek üzerine

Yangına karşı dayanıklılık
Sarmal kapı zırhı yapı malzemesi sınıfı B2 (alevlenebilir)

3)

Sarmal kapı zırhı ağırlığı
19 kg/m2 (çelik)
Yaklaşık 10 kg/m2 (aluminyum)

		

Üretildiği kapı tipleri
Sarmal kapı classic

		

	Yaklaşık

1)

DIN 52210, BÖLÜM 5; 2) DIN EN 12424; 3) DIN 4102

EN 13241-1’e uygun güvenlik özellikleri ve verim kriterleri, 			
bakınız sayfa 30-33

Sarmal kapı zırhı (galvaniz kaplamalı
çelik sac),
Havalandırma menfesiyle birlikte
Havalandırma kesiti ızgara başına
yaklaşık 22 cm²

Sarmal kapı zırhı (Alüminyum stucco desenli),
Dikdörtgen pencereleriyle birlikte
Pencereler şeffaf ve darbeye karşı dayanıklı
polikarbonat çift kat plakadan oluşmaktadır.
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HR 120

Günlük ağır çalışma koşulları için
tek cidarlı profil

Sağlam çelik kapı modeli
Gerçekten sağlamlılık söz konusu
olduğu her yerde bu galvaniz
kaplamalı malzemeden yapılma
ağır çelik kapı kullanılır.

Alüminyumdan mamul iki kapı modeli
1. Alu-boyasız (hadde sac parlaklığı)
Görünümün ön planda olmadığı soğuk holler için standart
yüzey.
2. Alu-boyalı
Çarpıcı kapı görünümünün yıllarca aynı şekilde kalması
için, uzun yıllar boyunca dış hava koşullarına karşı koruma
maksadıyla yüksek vasıflı bir dış kaplama. İlaveten polyamid
parçacıkları içeren koruyucu boya da sürtünmeyi ve çalışma
gürültülerini azaltır.
Yüzey, seri olarak:
Dıştan gri beyaz (RAL 9002’ye benzer) veya beyaz
Alüminyum (RAL 9006’ya benzer).
İçten koruyucu boya bazalt grisi (RAL 7012’ye yakın).
Yüzey, isteğe bağlı olarak:
Dıştan RAL veya NCS’ye göre seçilebilir renkler
İçten koruyucu boya bazalt grisi (RAL 7012’ye yakın).
Bakınız sayfa 20

Sarmal kapı zırhı (RAL 9002)
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Teknik Veriler
1)
Rüzgar yükü sınıfı		
HR 120 çelik:
Sınıf 2 (7750 mm kapı genişliğine kadar)
	HR 120 alüminyum: Sınıf 2 (7000 mm kapı genişliğine kadar)
		
daha yüksek rüzgar yükü sınıfları istek üzerine

Yangına karşı dayanıklılık
Yapı malzemesi sınıfı A2 (yanmaz)

2)

Sarmal kapı zırhı ağırlığı
15 kg/m2 (çelik)
Yaklaşık 6 kg/m2 (alüminyum)

		

Üretildiği kapı tipleri
Sarmal kapı classic
Sarmal kapı basic
Manuel sarmal kapı

		

	Yaklaşık

1)

DIN EN 12424; 2) DIN 4102

EN 13241-1’e uygun güvenlik özellikleri ve verim kriterleri, 			
bakınız sayfa 30-33

Sarmal kapı zırhı (RAL 9002),
HR 120 aero® havalandırmalı
profilleriyle
Havalandırma kesiti yaklaşık
300 cm²/mtül

Sarmal kapı zırhı (alu-boyasız),
Şeffaf ve darbeye karşı dayanıklı
polikarbonat çift kat plakadan yapılma
dikdörtgen pencereleriyle birlikte.
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HR 120 aero®

Işık, hava ve güvenlik için
Üretilmiş profil

Kapalı garajlar ve pasajlar için alternatif
Bu dalgalı, elek tarzı delikli (delik çapları yaklaşık 3,2 mm)
profillerden yapılma tam yüzeyli, tek cidarlı kapı iyi havalandırma
koşulları ve daha iyi gözle koruma sağlar. İnce delikler yaprakları,
kağıt ve diğer kirlenmeleri geçirmez ve içeriye çöp atılmasını da
engeller.
Yüksek güvenlikli
Kapı profillerinin formu sayesinde çocuklar hem kapıya
tırmanamazlar, hem de asılamazlar. Böylece hem istenmeyen
yaralanmaların önüne etkin bir şekilde geçilmiş olur, hem de kapı
hasara karşı korunmuş olur.

Dış hava koşullarına karşı dayanıklı Alüminyum profiller
1. Alu- boyasız (hadde sac parlaklığı)
Basit kullanımlar için standart
2. Alu-boyalı
Uzun yıllar boyunca dış hava koşullarına karşı koruma için yüksek
vasıflı bir dış kaplama.
İlaveten polyamid parçacıkları içeren koruyucu boya da sürtünmeyi
ve çalışma gürültülerini azaltır.
Tercihe bağlı yüzey:
Dıştan gri beyaz (RAL 9002’ye benzer) veya beyaz Alüminyum
(RAL 9006’ya benzer).
İçten koruyucu boya bazalt grisi (RAL 7012’ye benzer).

% 30
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Havalandırma kesiti
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Teknik Veriler
Rüzgar yükü sınıfı
 ınıf 2 (5000 mm kapı genişliğine kadar)
S
daha yüksek rüzgar yükü sınıfları istek üzerine

1)

Yangına karşı dayanıklılık
Sarmal kapı zırhı yapı malzemesi sınıfı A2 (yanmaz)

2)

Sarmal kapı zırhı ağırlığı
5,5 kg/m2

		

Serbest havalandırma kesiti

		

Üretildiği kapı tipleri
Sarmal kapı classic
Sarmal kapı basic
Manuel sarmal kapı

		

	Yaklaşık

	Kapı yüzeyinin yaklaşık %30’u kadar

1)

DIN EN 12424; 2) DIN 4102

EN 13241-1’e uygun güvenlik özellikleri ve verim kriterleri, 			
bakınız sayfa 30-33

Sarmal kapı zırhı (RAL 9002) Sarmal kapı zırhı (Alu-boyasız)
HR120 aero®
HR120 aero®
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HG-A, -V, -S, -E, L Daha iyi havalandırma sirkülasyonu
ve görüş olanağı için kepenk sistemi
HG-A, standart alüminyum
Düşük günlük kapı hareketi (açma/kapama) için
uygun, örneğin dükkanlı pasajlarda. Kepenk ve eklem
bağlantıları seri olarak Alu-boyasız. İsteğe bağlı olarak
önerilen renk gri beyaz (RAL 9002’ye benzer), RAL
ve NCS’den renk tonlarında yüksek vasıflı toz boyalı
veya DIN 17611’e göre naturel tonda (E6/EV1) eloksallı
olabilir.
HG-V, alüminyum takviyeli
Geniş açıklıklar ya da kapalı garajlar veya katlı
otoparklar gibi kapı hareketi (açma/kapama)
yoğun olan yerler için uygun. Kepenk Alu-boyasız,
yine boyasız paslanmaz çelikten V2A mamul
güçlendirilmiş eklem bağlantıları ile birlikte. Hafif ve
stabil, aynı zamanda da geniş açıklıklar için (bakınız
tablo).
HG-S, sağlam ve hesaplı çelik
Büyük açıklıklar ve kapı hareketi (açma/kapama)
yoğun olan yerler için hesaplı çözüm. Kepenk ve
eklem bağlantıları seri olarak galvaniz kaplamalı
çelikten mamul. İsteğe bağlı olarak, önerilen renk gri
beyaz (RAL 9002’ye benzer) veya RAL ve NCS’den
renk tonlarında yüksek vasıflı toz boyalı olabilir.
Daha yüksek istemler için paslanmaz çelik
Kepenk ve eklem bağlantıları, boyasız paslanmaz
çelikten V2A mamul. Daha asil görünmesi için V2A
polisajlı olabilir.
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Kepenk Sistemi classic HG-A
Aluminyum, standart

Kepenk Sistemi classic HG-S
Galvaniz kaplamalı sac

Kepenk Sistemi classic HG-E
Paslanmaz çelik V2A

Otomatik kapı işletiminde giriş ve sıkışma emniyetleri, yaralanmaları ve kapıda
hasar oluşmasını engeller. Kapalı garajlarda ve fork-lift kullanımında, opsiyonel
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bir ara geçiş fotoselinin kullanılması önerilir.
Teknik özellikleri
HG-L, aluminyumdan mamul, hafif ve pratik
Estetik görünümlü ve yer tasarrufu sağlayan
model dükkan kapıları için idealdir.
Aluminyumdan mamul kepenk ve baklava
şeklindeki bağlantıları, ayrıca aradan geçen
yatay çubuklar ilave olarak içeriye dalma
konusunda emniyet sağlar. Talep üzerine
RAL ve NCS renklerinde, veya eloksallı
naturel tonda (E6/EV1) temin edilebilir.

Büyüklük alanları
Kepenk Sistemi classic HG-A
Genişlik
8000 mm’ye kadar
Yükseklik 8000 mm’ye kadar
Kepenk Sistemi classic HG-V
Genişlik
11750 mm’ye kadar
Yükseklik 8000 mm’ye kadar
Kepenk Sistemi classic HG-S
Genişlik
11750 mm’ye kadar
Yükseklik 8000 mm’ye kadar
Kepenk Sistemi classic HG-E
Genişlik
11750 mm’ye kadar
Yükseklik 8000 mm’ye kadar
Kepenk Sistemi basic HG-L
Genişlik
9000 mm’ye kadar
Yükseklik 5500 mm’ye kadar
Sarmal kapı zırhı ağırlığı
HG-A
yaklaşık 7,0 kg/m²
HG-V
yaklaşık 8,0 kg/m²
HG-S
yaklaşık 14,0 kg/m²
HG-E
yaklaşık 14,0 kg/m²
HG-L
yaklaşık 6,5 kg/m²

Kepenk Sistemi basic HG-L
Aluminyum

EN 13241-1’e uygun güvenlik özellikleri ve verim
kriterleri, bakınız sayfa 30-33
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Renkli kapılar güçlü bir çekicilik oluşturur
Ve kurumsal dizaynınızı muhafaza eder
Modern endüstri ve hol mimarilerinde renkli kapılar, daima
daha fazla şekilsel elemanlar olarak kullanılmaktadır. Kapılar
önemli oranda – aslında sarmal kapıların kendi ölçülerinden
dolayı – ön cephe görünümünü belirlemektedir.
Bu nedenle Hörmann sarmal kapıları ve kepenk sistemleri,
RAL ve NCS skalalarına uygun olarak 1000’in üzerinde renk
alternatifi sunmaktadır.
Boyalı kısımlar:
Sarmal kapılarda sarmal kapı zırhı, alt lastiği hariç
Kepenk sistemlerinde komple kepenk, alt lastiği ile
birlikte.
Gösterilmiş olan renk tonları baskı tekniğinden dolayı
bağlayıcı değildir.
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Standart renkler
RAL 9002
RAL 9006
Önerilen renk tonları

Özel renk tonları

RAL 3000
RAL 5009
RAL 5010
RAL 6002
RAL 7032*
RAL 8028
RAL 9007
RAL’a uygun 7 adet öncelikli renk
tonu seçeneği. Fiyat avantajını
kullanınız! *Decotherm® için
geçerli değildir.

Ayrıca 1000 adet farklı renk tonu
seçeneği mevcuttur.
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Sarmal kapı/kepenk
sistemi classic

Mafsallı fırtına kancası
Fırtına kancasının mafsal
tekniği sayesinde sarmal kapı,
yüksek rüzgar yüklerine karşı
dayanıklıdır.
Hareket rayları
Bir Hörmann buluşu:
Çok stabil, 2 mm kalınlıkta,
galvaniz kaplamalı çelikten
mamul. Kapının sakin çalışması
için fırçalı alt lastik ve yüksek
izolasyonlu.
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Değişken tesbit kavramaları
için montaj alt parça sistemi
Sadece Hörmann’da!
30 mm’lik değişken aralıklarda,
montaj ve servis kolaylığı
sağlayan cıvatalı bağlantılar,
iyi izolasyonlu. Optik ve termik
açıdan temiz çözüm.

Detaylarına kadar kendini
kanıtlamış kapı tekniği kalitesi

Çelik konstrüksiyon yapılar
için kaynak tekniği ile
uygulanan montaj alt parçası
Montaj alt parçası doğrudan
çelik konstrüksiyonun üzerine
kaynatılır. Çelik konstrüksiyon
tarzında yapılmış hollerde
kaynak tekniği ile uygulanan
montaj alt parçaları montaj
alt parça sistemini ideal bir
şekilde tamamlar.

Eğilmeye karşı dayanıklı alt
lastik
Sarmal kapı zırhını güçlendiren
stabil bir Alüminyum profil.
Dış hava koşullarına karşı
dayanıklı, sürekli elastik bir
EPDM-havalı fitil, kirin ve
yağmurun girişini engeller ve
hafif yüzey dalgalanmalarını
dengeler ve son konumda
sessizce oturmayı sağlar.

Hörmann ZAK® Sistemi
Direk akuple motorlu tüm sarmal kapı
classic için, cebri yönlendirilen hareket
konsolu. Patentli ZAK® sistemi ile ilgili
detaylar için, bakınız sayfa 25.
Yüksekliği ayarlanabilir konsollar
Galvaniz kaplanmış, montaj plakalı çelik
konstrüksiyon. Yüksekliği ayarlanabilir ve
montaj sırasında ayar pozisyonlarına çok
iyi uyum sağlar.
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Sarmal kapı/kepenk
sistemi classic

Kişiye özel talepler ve kolay montaj için özel donanımlar

WPS® (Wind Protection
System)
WPS®, rüzgar yüküne karşı
kapı direncini yükseltir ve
açılma sırasında eşik profilinin
arkasında kayarak yerleşir.
Rüzgar sınıfı 2 ve daha yukarısı,
büyük kapılarda da kesinlikle
sorun değildir.

Mütiş montaj yardımı – patentli ve sadece Hörmann’dan
Vinç veya fork-lift kullanmaksızın Hörmann sarmal kapıları ve
kepenk sistemleri, küçük montaj ekipleri tarafından da hızlı ve
güvenli olarak monte edilebilir. Entegre edilmiş olan enerji kaynağı,
şantiyenin elektrik sisteminden bağımsız kılar. Zeminin bitmemiş
olması da önemli olmadığından dolayı, henüz kaba inşaat sırasında
da kapı montajına başlanabilir. Montaj terminleri böylece daha iyi
planlanabilir.
Kullanım özellikleri:
• Direk akuple motor ve 		
standart konsollar.
• Kapı ağırlığı maksimum
600 kg.
• Kapı yüksekliği maksimum
5000 mm.
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Montaja hazır ve güvenli
ambalajlanmış
Sarmal kapı zırhları ve kepenk
sistemleri, montaja hazır şekilde
sarmal milinin üzerine monte
edilmiştir; tüm komponentler özel
paletler üzerinde güvenli nakliye
edilecek şekilde ambalajlanmıştır.
Alt nakil koruması, şantiyeden
kullanım yerine taşınmasını
kolaylaştırır.

ZAK® Sistemi
ZAK® sistemi sarımı konsollar üzerinde
duruma göre yönlendirmeli olarak yürütür
ve sarmal kapı zırhını, hareket raylarının
içinde daima dikey durumda hareket edecek
şekilde, hassas olarak yönlendirir.
ZAK® Sisteminin avantajları
• Sarmal kapı zırhı ile üst eşik arasındaki
boşluk daima kapalıdır, kapı sürekli 		
izolelidir.
• Sarmal kapı zırhında daha az sürtünme ve
aşınma, kapı uzun süre güzel kalır.
• Önemli derecede azaltılmış çalışma
gürültüleri.
Direk akuple motorlar için ZAK® Sistemi
• Kepenk sistemlerinde seri olarak.
• Sarmal kapılar için özel donanımlar.
• 80 mm daha düşük üst eşik gereksinimi.
Zincirli tahrik motorlu büyük kapılar için
ZAK® XL-Sistemi
• ZAK® XL-Sistemi, yaklaşma milinin yerine
geçer, üst eşik gereksinimini 180 mm azaltır.

Hörmann’ın ZAK® XL-Sistemleri
Kapı daha iyi kapanır ve korunur

YENİ®
L
ZAK -X
Hörmann ZAK® Sistemi ile
Her iki taraftaki ZAK®
Redüktörleri sarımı hassas bir
şekilde yürütür
• Açılma sırasında üst eşikten
açığa.
• Kapanma sırasında üst eşiğe
doğru.

Yürütme sistemi olmaksızın
Sarmal mili pozisyonunu
değiştirmez. Bu da eğik çekme
anlamına gelir ve sonuçları:
• Daha fazla sürtünme ve
aşınma.
• Daha yüksek çalışma
gürültüleri.
• Belirgin şekilde daha fazla üst
eşik gereksinimi.

Duruma göre yönlendirmesiz
yürütme sistemi
Kapı işletimi sırasında sarım
yönlendirmesiz olarak salınır. Bu
da düşmeyle sonuçlanabilir.

Eğik çekme nedeniyle yay parçası
şeklindeki aralık, hatta rüzgar yükü
olmasa da.

Daha düşük eğik çekme, üst eşik
bölgesindeki aralık dikdörtgen değil:
Biraz daha iyi sızdırmazlık.

Eğik çekme yok, üst eşik bölgesinde
aralık yok: iyi sızdırmazlık.

Rüzgar yükü nedeniyle büyük yay
parçası şeklinde aralık ve kötü
sızdırmazlık.

Rüzgar yükünde sarım mili sapıyor:
kötü sızdırmazlık.

Sarım mili rüzgar yükünü karşılıyor.
Böylece kapı sızdırmaz olarak kalıyor.

Sarmal kapı hareket rayı
içerisinde daima dikey
olarak hareket eder.
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Sarmal Kapı basic
Lojistik şirketleri için ideal

Konsol 400
Galvaniz kaplamalı çelik
sacdan mamul, ve yanlardaki
motorlu ve motorsuz tarafdaki
yer gereksinimleri azaltır.

Kepenk Sistemi basic
Dükkan girişi kepenki olarak ideal

Konsol 400
Galvaniz kaplamalı çelik sacdan
mamul, ve yanlardaki motorlu
ve motorsuz tarafdaki yer
gereksinimleri azaltır.

Kayış Sistemi
Kapı zırhını, galvaniz
kaplamalı, altı köşeli sarım
miline bağlar ve ihtiyaç
duyulmayan yerlerde kapı
profilinden tasarruf sağlar.
Yeni sarmal kapı yapısı
budur!

Hareket Rayı FS 73
basic modelde
Galvaniz kaplamalı sacdan
mamul sağlam konstrüksiyon
doğrudan yapının üzerine
monte edilir. Bu hem yer
tasarrufu sağlar hem de
montaj süresini kısaltır.

26

Hareket Rayı FS 70
Boyasız aluminyumdan (hadde
sac parlaklığı) mamul estetik
görünümlü konstrüksiyon ve
siyah sürtünme profili. 40 mm
gibi düşük montaj yüksekliği
nedeniyle binanızın tasarımına
uyar.
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Manuel sarmal
kapı

Küçük açıklıklar için en 			
ekonomik çözüm
Kolay kullanılır
Elektrik bağlantısı olmayan ve kapı hareketi (açma/kapama)
yoğun olmayan, basit donanımlı holler için tavsiye edilir. Örnek
olarak küçük yedek parça depolarında, marketlerin içecek
depolarında veya kırsal kesimdeki alet depoları ile küçük
soğuk hollerde. 1800 mm kapı yüksekliğinden itibaren seri
olarak, açılan kapının sardırılması için bir el çubuğu veriyoruz.

Hırsızlığı önleyici kilitleme
Manuel sarmal kapı HR 120 seri olarak, çift tarafa hareketli
kilitli, sürgü çubuklu bir kilitleme sistemine sahiptir
(iki anahtarıyla birlikte).
Kapının kullanımı tercihen içeriden veya dışarıdan veya
sadece içeridendir.

Spiral sarımlı yaylar, kapının
kolaylıkla kullanılabilmesi için,
sarmal kapı zırh ağırlığını dengeler.

Dayama yayları, sarmal kapı zırhını
üst son konumda yumuşak bir
şekilde yakalar ve kapıyı korur.
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Binanızın güvenliğini hırsızlığı önleyen kilit sistemleri ile arttırın.
Tüm modellerde taban lastiği hareket rayı içerisinde kilitlenir.

ız.
naks
a
l
o
ası
kün
açılm
k
a
müm
r
a
a
n
d
a
Zorl
larda
kapı
u
l
r
Moto
ldir.
deği

Kumandaya iletilen sinyal kapının açılmasını engeller.

İç taraftan kilitlenebilir taban profili
İç taraftan kilitlenebilir taban profili
Kilit göbeği (yarım) ile, doğrudan anahtar ile
Pano kilidi ile, hareketli kol ile kullanılır.
kullanılır. Genişliği 4000 mm'ye kadar olan kapılar Genişliği 4000 mm'den fazla olan kapılar için.
için.

Sürgülü Kilit
İsteğe göre hareket rayının sağ veya sol tarafına
takılır. Bu kilitler asma kilit ile emniyete alınabilir.
Dış sarmal kapılar için uygun değildir.

Dış taraftan kilitlenebilir taban profili
Kilit göbeği (yarım) ile, iç kısımdan
anahtarsız kilitlenebilir. Dış taraftan gömülü
olan tutamak üzerinden, iç taraftan ise
iç tutamak vasıtasıyla kullanılır. Tüm kapı
genişlikleri için uygundur.

Elektromanyetik Kilit
Anahtarlı buton üzerinden kumanda edilir.
"Kapı Kapalı" pozisyonunda otomatik kilitleme
ve merkezi kumandaya bağlantı olanağı.
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Hörmann sarmal kapılarında ve kepenk sistemlerinde
güvenlik tasdiklenmiştir
Düşme emniyeti

Geçmeli motorlarda entegre
edilmiş kilit tertibatı
Özellikle iyi bir sönümleme,
büyük güç rezervleri sunar ve
güvenilir bir şekilde sarmal
kapı zırhının düşmesini
engeller.
Zincir tahrikli motorlarda
münferit kilit tertibatı
Entegre edilmiş kilit tertibatı
gibi çok güçlüdür ve sınır
dönme sayısının henüz çok az
miktarda aşılması durumunda
devreye girer.
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Mesafe burcu
Sarmal kapı classic’de, mil
uçlarındaki sabit mesafe
burçları, sarım milini eksenel
olarak sabitler. Böylece mil,
yataklama yerlerinden dışarı
çıkamaz.

Güvenli sarım mili
DIN 18073’e uygun olarak
doğru şekilde ölçülendirilmiştir
(eğilme miktarı, bağlantı ara
mesafesinin 500’debirinden
daha düşük). Sarmal kapı
classic’de, kaynaklanmış olan
iç disk, dış kaynak dikişindeki
yorulma kırılmalarının önüne
geçer.

Tesbit malzemesi
Yapı gövdesine güvenli şekilde
bağlantı için. Yüklenmelere
uygun olarak ölçülendirilmiştir
ve herbir çeşit yapı gövdesi
için onaylanmıştır. Harici sarmal
kapılarda Hörmann, konsol
tesbit malzemelerini, şart
koşulduğu üzere paslanmaz
çelik V4A’dan imal etmektedir.

Avrupa Standardı 13241-1’e uygun güvenlik özellikleri
1 Mayıs 2005’den itibaren geçerli
Hörmann’da şimdiden test edilmiş ve onaylanmıştır:

Düşmeye karşı güvenlik
Sıkıştırmaya karşı güvenlik
Hörmann sarmal kapıları ve kepenk sistemleri, açılma
ve kapanmanın her aşamasında güvenlidir. İster elle
ister güç uygulanarak kullanılır olsun.
İmpuls kumandalı motorlar ile kullanılan kapılarda,
dinamik kapatma kuvvetlerinin güven ortamı içinde
tutulabilmesi için bir opto-elektronik sıkışma emniyeti
görev yapmaktadır.
Hörmann'da kapı ve motorlar yüzde yüz birbiriyle
uyumludur.
Ayrıca ürünlerimiz güvenliğiniz için Alman Teknik
Güvenlik ve Kalite Denetim Mercihi'nden onaylı ve
normlara uygun test edilmiştir.

Kapılar Avrupa Normu 13241-1'e göre güvenlik kriterlerine
uygun olmalıdır. Diğer üreticilerden onay belgelerini
göstermelerini talep ediniz.

Sıkıştırmaya karşı koruma

Hareket rayları
Uyarı rengindeki sentetik fitiller, hareket raylarının
kenarlarında kesme yaralanmalarına karşı korur.

Yıllık kontrol
yükümlülüğü

Sıkışma emniyeti

Güvenlik donanımları
Sıkışma emniyeti, sürme güvenliği ve ara geçiş
fotoseli, kapının hareketi öncesinde ve sırasında kendi
kendilerini kontrol eder. Sadece tek bir birimin bile
arızası durumunda kapı kumandası otomatik olarak
deadman-işletimine geçer.

Talimata uygun güvenlik
Güç uygulanarak kullanılan kapılar için
yıllık kontrol yükümlülüklerine dikkat
ediniz.
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Çarpıcı hizmet özellikleriyle birlikte hassas
değerlendirilmiş konstrüksiyonlar
Isı izolasyonu/ses izolasyonu

Decotherm®

WPS® (Wind Protection System) Tip 1
Isı izolasyonu
Yeni »full hard« çelik paneller ile birlikte poliüretan sert
köpük, stabilite ve ısı izolasyonunu sağlar.

Ses izolasyonu
Tüm kapı boyunca kullanılan örtü sistemi ve izolasyon
tekniği sayesinde dışarıdan ve içeriden ses geçişleri
azaltılır.
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Rüzgar yükü

Rüzgar yükü
Her bir kapı tipine bağlı olarak fırtına kancaları uç
parçaları, eğilmeye karşı mukavemetli kapanma kenar
profilleri ve tercihli olarak WPS®, yüksek stabiliteyi sağlar.

Avrupa Standardı 13241-1’e göre verim kriterleri
1 Mayıs 2005’den itibaren geçerli

Isı izolasyonu
Ses izolasyonu
Sızdırmazlık
Rüzgar yükü
Hörmann sarmal kapı üretimi, sürekli yapılan yeni
buluşlar ve geliştirmeler sayesinde, yıllardan beri kendi
zamanının ilersindedir.
Europa-Normu’na göre verim kriterleri, dikkat çekici
değerleriyle bu gelişmelerin içinde yer almaktadır.
Aradaki kalite farkı görülmeye değer!

Sızdırmazlık

Üst lento lastiği

Kasa fitili

Sızdırmazlık
Tüm çift cidarlı classic sarmal kapıları çepeçevre izole
edilmiştir: Zeminde donmaya karşı güvenli alt panel
contası, üst eşikte flok kaplı bir özel lento lastiği ve
hareket raylarının içinde kasa fitilleri yardımıyla.
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Özel çözümler
için uzmana danışılır

Paneller ve sabit alanlar
Paneller, üst eşiği ve açılma
genişliğini dengeler. Bu durum
revizyonlarda belirleyici olabilir.
“Frankfurt Fuarı” resminde
de görüldüğü gibi, yapısal
nedenlerle kaçış yolu üzerinde
sadece bir sarmal kapı
bulunuyorsa, üzerinde personel
kapısı bulunan bir sabit alan
tesis edilir.
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Yan kapılı yan kenar bölümü
Personel için münferit bir geçişin bulunmadığı yerlerde yan kapılı
sabit alanların kullanılması uygundur.
Üzerinde yan kapı bulunan dönebilir bir kenar bölümü, üç avantajlı
fonksiyonu birbiriyle bağdaştırmış olur:
1. Net hol giriş açıklığının maksimum değerde kullanımı.
2. Sarmal kapının kapalı olduğu hallerde kaçış yolu olarak yan
kapının kullanımı.
3. Personel giriş-çıkışlarında sarmal kapının açılma zorunluluğunun
bulunmaması.

Dış sarmal kapılar
Dış sarmal kapılar, iç dayamanın
olmaması durumunda monte
edilir. Dış tarafından korunmalı
hollerde, iç kısımda kalan tahrik
sistemleriyle karşılaştırıldığında,
önemli ölçüde güvenlik
tedbirinden tasarruf etmiş
olursunuz. Çatı korumasının
olmadığı hallerde Hörmann,
tercihe bağlı olarak çinko kaplı
çelik sacdan veya paslanmaz
çelik sacdan mamul bir sarmal
kapı zırhı muhafazası da sunar.

Çok özel montaj şekilleri ve kullanım durumları için çözümler Hörmann’da,
yüksek uzmanlaşma seviyesi nedeniyle, çoğunlukla günlük standartlara dahildir.
Yerine getirilemeden kalmış istemler için bile Hörmann’da doğru yanıt bulunur.

Eğik kapanma profili
Eğimli arazilerde bile Hörmann
sarmal kapıları problemsiz
olarak tesis edilebilir. Bu
durumda, eğik bir kapanma
profili söz konusu dengelemeyi
sağlar. Kademelerde
bile uyumun sağlanması
mümkündür.

Kapı-kombinasyonları
Esnek hızlı açılan kapılarla
bağlantılı olarak sarmal kapılar,
daima iyi birer yatırımdır. Gün
boyunca, yüksek açılma ve
kapanma sürati sayesinde, hızlı
açılan kapıyla enerji tasarrufu
sağlanır, malzeme akışı
optimize olur ve hava geçişi
minimize edilir. Gece boyunca
ise sarmal kapı, hırsızlığa karşı
koruyucu kapatma görevini
yerine getirir.

Örnek olarak özel çözümlerde
Önde tesis edilmiş kepenk
sistemleri ile birlikte 11 adet
Alüminyum sarmal kapı,
yeni saha “AufSchalke”’deki
tüm çim döşemeyi, çimlerin
bakımlarının yapılması
veya gösteriler sırasında
korunmaları amacıyla dışarıya
çıkartılabilmeleri için, yaklaşık
80 m büyüklükte bir açıklığı
serbest hale getirmektedir. Bu
eşsiz bir uygulamadır ve
Know-how ile uzmanlığını
kanıtlar.

ATEX Sertifikalı
Hörmann Sarmal Kapıları ve
Motorları ATEX sertifikalı olarak
temin edilir ve bu ürünler
böylece patlama tehlikesi olan
alanlarda da kullanılabilir.
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İlgili mükemmel konsept sayesinde tam
kullanım
Hörmann sarmal kapıları ve kepenk
sistemleri uygulamaya dayanan ekonomik
bir konzepttir. Değişken işletim koşulları
ile uzun ve güvenli fonksiyonellik için
donatılmıştır.
Direk akuple motor ve zincir tahrikli motora
sahip tüm kapılarda motor ve kumandası,
kolay monte edilebilir münferit komponentler
şeklindedir ve sadece fişe takılacak şekilde
hazırlanmıştır.

Birbiriyle uyum içerisinde
Kapı, motor ve kumanda

Direk akuple motor
Küçükten orta boya kadar olan sarmal
kapılar ve kepenk sistemleri için ideal
bir motordur. Entegre edilmiş kilit
tertibatı ile donatılmıştır. Önerimiz:
Sarmal kapı classic’te direk akuple
motoru avantajlı Hörmann ZAK®
Sistemi ile kombine ediniz. Bakınız
sayfa 25.

Zincir tahrikli motor
Büyük sarmal kapılar için güçlü motor.
Şebeke kabloları ve kumanda hatları için
geçme bağlantılarla donatılmıştır. Seri
olarak münferit kilit tertibatı ile birlikte.
Bakınız sayfa 30.

Tüp motor
Özellikle yanlarda fazla montaj boşluğu ve
günde fazla açılıp kapatılmayan küçük kapılar
için uygun çözüm. Seri olarak münferit kilit
tertibatı ile birlikte. Bakınız sayfa 30.

Kullanım / kumanda olanakları

İpli Sviç
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Harici Buton/Mantar Buton Metal Dedektörü

Radar Hareket
Dedektörü,
İnfraruj Hareket
Dedektörü

Telsiz Uzaktan
Kumandalar

Uyarı Lambası
360 Derece Uyarı
Lambası
Flaş

ı
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e
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i
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t
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Endü aları
d
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Kumandalar

Deadman kumanda 420R (400/230 V)

İmpuls kumanda 445R (400/230 V)

Konfor kumanda 460R (400/230 V)

 umanda, motordan ayrı olarak monte
zK
edilir.
z Kumanda ve kapı kanadı
komponentlerinde koruma sınıfı 		
IP 65 (püskürtme su korumalı). CEE-fişli
bağlantının koruma sınıfı IP 44.

 umanda, motordan ayrı olarak monte
zK
edilir.
 umanda ve kapı kanadı
zK
komponentlerinde koruma sınıfı 		
IP 65 (püskürtme su korumalı). CEE-fişli
bağlantının koruma sınıfı IP 44.
 enü oku işlemi dışarıdan, entegre edilmiş
zM
olan 2 katlı ve 7 basamaklı gösterge
sayesinde, gövde kapağı sökülmeksizin
yapılır.
 otorda ayar işlemi gereksizdir, bunun
zM
yerine rahatça kumanda üzerinden dijital
son konum sviçleri yardımıyla yapılır.
 akım, sirkülasyon ve işletim saati
zB
sayaçlarıyla birlikte hata analizi de içeren
servis menüsü.
 apının kullanıcılarının tercih etmiş
zY
oldukları sisteme bağlı toplu arıza bildirimi
(akustik, optik veya örneğin cep telefonu
üzerinden).
 inyatür kilitli fonksiyon engelleyici (kilit
zM
göbeği (yarım) ile değiştirilebilir).
z Komple değişiklik yapılmaksızın 460R
kumandasına dönüştürülebilir.

z Kumanda, motordan ayrı olarak monte
edilir.
z Gövde kapağı üzerinde, ikinci açılma
yüksekliği için ekstra düğme ve ilave
komut vericiler için entegre edilmiş
bağlantı klemensleri.
z Kumanda ve kapı kanadı
komponentlerinde koruma sınıfı IP 65
(sıçrayan suya karşı korunmuştur). CEEfişli bir bağlantının koruma sınıfı IP 44.
z Menü oku işlemi dışarıdan, entegre
edilmiş olan 2 katlı ve 7 basamaklı
gösterge sayesinde, gövde kapağı
sökülmeksizin yapılır.
z Motorda ayar işlemi gereksizdir, bunun
yerine rahatça kumanda üzerinden dijital
son konum sviçleri yardımıyla yapılır.
z Bakım, sirkülasyon ve işletim saati
sayaçlarıyla birlikte hata analizi de içeren
servis menüsü.

Ayaklı kolon STI 1
İlave gövde yardımıyla
maksimum 2 kumandanın
montajı için.
Renk: RAL 9006
(beyaz aluminyum)
Ölçüler: 200 x 60 mm,
Yükseklik 1660 mm.

Kilit göbeği (yarım)
445R ve 460R kumandalar için
opsiyonel.

z Yapının kullanıcılarının tercih etmiş
oldukları sisteme bağlı toplu arıza
bildirimi (akustik, optik veya örneğin cep
telefonu üzerinden).
z Minyatür kilitli fonksiyon engelleyici (kilit
göbeği (yarım) ile değiştirilebilir).

Ana şalter
Tüm kumandalar için.
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Alıcılar

1-kanallı
alıcı HEI 1
Münferit gövdesinde, 7,0 m’lik
3 damarlı bağlantı kablosuyla
birlikte.
Fonksiyon: İmpuls
Frekans:		
868,3 MHz
Koruma sınıfı:
IP 65

1-kanallı röleli
alıcı HER 1
Münferit gövdesinde, potansiyelsiz röle çıkışlı, bağlantı kablosuz.
Münferit gövdesinde, 7,0 m’lik 3 damarlı bağlantı kablosuyla
birlikte.
Fonksiyonlar:		
İmpuls, 3-dakika ışığı, açma/kapama.
Frekans:		
868,3 MHz
Koruma sınıfı:		
IP 65
İşletme gerilimi:
24 V DC/230 V AC
Kontak yükleri:
24 V DC: 2,5 A/50 W
		
230 V AC: 2,5 A/500 W

2-kanallı
alıcı HEI 2
Münferit gövdesinde, 7,0 m’lik
4 damarlı bağlantı kablosuyla
birlikte.
Fonksiyon: İmpuls veya açma/
kapama (her kanal için).
Frekans:
868,3 MHz
Koruma sınıfı: IP 65

2-kanallı
röleli alıcı HER 2
Teknik olarak HER 1 gibi, ancak 2 potansiyelsiz kontaklı.
Bu sayede 2 adet kullanıcı ile irtibatlandırılabilir.
Harici kullanımlar için münferit anteni, sabote edilmeye karşı korunmuş
aluminyum gövdesi içinde, 7,0 m’lik 3 damarlı bağlantı kablosuyla
birlikte. İç bölümler için değerlendirme birimi.

4-kanallı
röleli alıcı HER 4
Teknik olarak HER 1 gibi, ancak
4 potansiyelsiz kontaklı.
Bu sayede 4 adete kadar olan
kullanıcı kumanda edilebilir.

Burada belirtilen tüm
alıcılar, 445R ve 460R
kumandalar ile birlikte
kullanım için uygundur.

İmpuls kumanda için uzaktan kumandalar

4 butonlu uzaktan
kumanda HS 4
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4 butonlu uzaktan
kumanda HSM 4

2 butonlu uzaktan
kumanda HSE 2
Anahtarlık şeklinde

Tek butonlu
uzaktan kumanda
HS1

4 butonlu güvenlikli
uzaktan kumanda
HSS 4
İlave fonksiyon:
Uzaktan kumanda
kodunun
kopyalanmasına karşı
koruma.

16 butonlu uzaktan
kumanda HS 16
16 fonksiyon için,
çantası ekstra
aksesuar olarak
mevcut.

Harici Butonlar

Harici Buton DT 02
Açma veya kapama işlemi bir
kumanda butonu üzerinden,
münferit stop butonu.
Ebatlar: 65 x 112 x 68 mm
(G x Y x D)
Koruma sınıfı:IP 65
445R, 460R kumandalar için.

Harici Buton DT 03
Her iki çalışma yönünü ayrı
kumanda edebilmek için,
münferit stop butonu ile birlikte.
Ebatlar: 66 x 145 x 68 mm
(G x Y x D)
Koruma sınıfı: IP 65
420R, 445R, 460R
kumandalar için.

Harici Buton DT 04
Her iki çalışma yönünü ayrı
kumanda edebilmek için,
münferit stop butonu ile birlikte.
Kapının tamamen veya kısmen
açılması için (münferit stop
butonu yardımıyla).
Ebatlar: 69 x 185 x 91 mm
(G x Y x D)
Koruma sınıfı: IP 65
460R kumanda için.

Harici Buton DTNA 30
Her iki çalışma yönünü ayrı
kumanda edebilmek için.
Stop butonu üzerine
basıldığında, üçüncu kişilerin
kullanmasını engellemek
için, basılı kalır. Stop butonu
kullanımı ancak anahtar
yardımıyla kilidinin açılmasıyla
tekrar mümkün olur (sevkiyat
paketinde iki adet anahtar yer
almaktadır).
Ebatlar: 66 x 145 x 85 mm
(G x Y x D)
Koruma sınıfı:IP 65
420R, 445R, 460R
kumandalar için.

Acil-Stop-Butonu DTN 10
Kapı sisteminin süratle devre
dışında bırakılması için.
Buton (mantar buton) basılı
kalır.
Sıva üstü montajlı
Ebatlar: 93 x 93 x 95 mm
(G x Y x D)
Koruma sınıfı: IP 65
420R, 445R, 460R
kumandalar için.

Acil-Stop-Butonu DTNG 10
Kapı sisteminin süratle devre
dışında bırakılması için.
Buton basılı kalır.
Sıva üstü montajlı
Ebatlar: 93 x 93 x 95 mm
(G x Y x D)
Koruma sınıfı: IP 65
420R, 445R, 460R
kumandalar için.

Kapatma fonksiyonu, kumanda geriliminin kesilmesi anlamına
gelir ve kumanda cihazlarının fonksiyonunu devre dışı bırakır.
Kilit göbeği (yarım), stop butonun sevkiyat paketinde dahil
değildir.

Harici Buton DTP 2
Açma veya kapama işlemi bir
kumanda butonu üzerinden,
münferit stop butonu ve
kumanda gerilimi için işletim
kontrol lambası.
Kilit göbeği (yarım) ile
kilitlenebilir, aksesuar olarak
tedarik edilebilir.
Ebatlar: 86 x 260 x 85 mm
(G x Y x D)
Koruma sınıfı: IP 44
445R, 460R kumandalar için.

Harici Buton DTP 03
Her iki çalışma yönünü ayrı
kumanda edebilmek için.
Münferit stop butonu ve
kumanda gerilimi için işletim
kontrol lambası.
Kilit göbeği (yarım) ile
kilitlenebilir, aksesuar olarak
tedarik edilebilir.
Ebatlar: 68 x 290 x 74 mm
(G x Y x D)
Koruma sınıfı: IP 44
420R, 445R, 460R
kumandalar için.
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Anahtarlı Butonlar, Ayaklı Kolonlar

Anahtarlı Buton ESA 30
2 anahtarla birlikte, sıva üstü
montajlı
İmpuls veya açma/kapama
fonksiyonu seçilebilir.
Ebatlar: 73 x 73 x 50 mm
(G x Y x D)
Koruma sınıfı: IP 54

Anahtarlı Buton ESU 30
2 anahtarla birlikte, sıva altı
montajlı
İmpuls veya açma/kapama
fonksiyonu seçilebilir.
Buton priz ebatları: 60 x 58 mm
(Ø x D)
Ön yüz ebatı: 90 x 100 mm
(G x Y)
Duvar oyuk ebatı: 65 x 60 mm
(Ø x D)
Koruma sınıfı: IP 54

Anahtarlı Buton STAP
2 anahtarla birlikte, sıva
üstü montajlı
İmpuls veya açma/kapama
fonksiyonu seçilebilir.
Ebatlar: 80 x 110 x 68 mm
(G x Y x D)
Koruma sınıfı:IP 54

Ayaklı kolon STS 1
TTR 1, FCT 10b, CTR 1/CTR 3 veya STUP’ın montajı için adaptörlü.
Kumanda cihazları münferit sipariş edilmelidir.
Kolon başlığı ve ayağı RAL 7015 (arduvaz grisi).
Kolon borusu RAL 9006 (beyaz aluminyum) parlak boyalı.
Ebatlar: 300 x 1250 mm (Ø x Y)
Koruma sınıfı: IP 44

Fotosel Tipleri , İpli Sviçleri

Fotosel RL 50
Verici/alıcı elemanlı ve
reflektörlü, yansıtmalı fotosel.
Fotosel, her aşağı yönde
hareketten önce kumanda
tarafından test edilir.
Bağlantısı sistem kablosu
üzerinden (boyu 2,0 m).
Menzili maksimum 6,0 m.
Ebatlar : 68 x 97 x 33 mm
(G x Y x D)
Reflektör: 85 x 85 mm (G x Y)
Koruma sınıfı: IP 65
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Tek Yönlü Fotosel EL 51
Münferit vericili ve alıcılı fotosel.
Fotosel, her aşağı yönde
hareketten önce kumanda
tarafından test edilir.
Bağlantısı sistem kablosu
üzerinden.
Menzili maksimum 8,0 m.
Montaj köşebenti ile birlikte
ebatları: 60 x 165 x 43 mm
(G x Y x D)
Koruma sınıfı: IP 65

İpli Sviç ZT 1, İpli
Açma ve kapama için impuls
aktarımı.
Ebatlar: 60 x 90 x 55 mm
(G x Y x D)
Çekme ipinin boyu: 3,5 m
Koruma sınıfı:IP 65

İpli Sviç Kolu kolu KA 1
(resimsiz)
Kol uzunluğu 1680 – 3080 mm,
ZT 1 ile birlikte kullanılır.

Anahtarlı Buton STUP
2 anahtarla birlikte, sıva altı
montajlı
İmpuls veya açma/kapama
fonksiyonu seçilebilir.
Buton priz ebatları: 60 x 58 mm
(Ø x D)
Ön yüz ebatı: 80 x 100 mm
(G x Y)
Duvar oyuk ebatı: 65 x 65 mm
(Ø x D)
Koruma sınıfı: IP 54

Resimde anahtarlı buton
STUP (aksesuar olarak)
monte edilmiş şekilde
görülmektedir.

Kodlama Üniteleri

Telsiz kodlama ünitesi FCT 10 b
ile, 10 adede kadar telsiz kodu
gönderebilirsiniz (868,3 MHz).
Kablo kullanılması gerekmez.
Tuşlara ilk dokunuş ile birlikte
aydınlatılmış tuş takımı.

Telsiz Kodlama Ünitesi
FCT 10 b
Ebatlar: 80 x 110 x 39 mm
(G x Y x D)
Koruma sınıfı:
Tuş takımı:IP 65

Kodlama üniteleri CTR 1b ve
CTR 3b, kapının istenmeyen
üçüncü kişiler tarafından
açılmasına kadar büyük güvenlik
sağlar. Sadece sayılardan oluşan
özel kodunuzu girersiniz ve
anahtara gereksiniminiz olmaz.

Açık Dekoderli Telsiz Kodlama
Ünitesi CTR 1b
Ebatlar:
80 x 110 x 17 mm (G x Y x D)
Dekoder gövdesi (kapalı halde):
140 x 130 x 50 mm (G x Y x D)
Koruma sınıfı:
Tuş takımı:
IP 65
Dekoder gövdesi: IP 54
Çalıştırma gücü: 2,5 A/30 V DC
500 W/250 V AC

Konfor modeli CTR 3b ile ikinci
bir kapıyı açabilir ve harici bir
aydınlatmanızı devreye		
sokabilirsiniz, veya bir kapıya
yön seçimli olarak kumanda
edebilirsiniz.

Açık Dekoderli Telsiz Kodlama
Ünitesi CTR 3b
Ebatlar:
80 x 110 x 17 mm (G x Y x D)
Dekoder gövdesi (kapalı halde):
140 x 130 x 50 mm (G x Y x D)
Koruma sınıfı:
Tuş takımı:
IP 65
Dekoder gövdesi: IP 54
Çalıştırma gücü: 2,5 A/30 V DC
500 W/250 V AC

Eğer çok sayıda personel
hole giriş yapıyorsa, en
konforlu modeldir. Siz sadece,
özel kodunuz ile yüklenmiş
olan transponder anahtarını
okuma cihazına yaklaşık 2 cm
önüne tutun. Temassız! Bu
özellikle karanlıkta büyük bir
avantajdır. Sevkiyat paketinde
standart olarak 2 adet anahtar
bulunmaktadır. Maksimum
100 adet transponder anahtarı
ile (TTR 1), veya 1000 adet
transponder anahtarı ile
(TTR 1000) birlikte kullanıma
uygundur.

Açık Dekoderli TTR 1, TTR 1000
Transponder Üniteleri
Ebatlar:
80 x 110 x 17 mm (G x Y x D)
Dekoder gövdesi (kapalı halde):
140 x 130 x 50 mm (G x Y x D)
Koruma sınıfı:
Transponder bölgesi: IP 65
Dekoder gövdesi:
IP 54
Çalıştırma gücü: 2,5 A/30 V DC
500 W/250 V AC
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Sinyal Lambası Bağlantıları

Sinyal Lambası Bağlantısı, 2 adet
sinyal lambası ile birlikte, oranj
445R ve 460R kumandaları için ilave
donanım. Sinyal lambası bağlantısı,
kapının hareketi sırasında optik uyarı
sağlamak için kullanılır (resim: haftalık
otomatik hareket kurma saati ile birlikte,
opsiyonel).
Kullanım olanakları:
-Hareket başlangıcı uyarısı
(445R ve 460R için)
-Otomatik kapanma (460R için)
Ayarlanabilen açık durma süresinin
(0-480 saniye) bitimiyle birlikte sinyal
lambaları, yine ayarlanabilen ön uyarı
süresi (0-70 saniye) boyunca yanıp
sönerler.
Lambaların ebatları:
180 x 250 x 290 mm (G x Y x D)
İlave gövdelerin ebatları:
202 x 164 x 130 mm (G x Y x D)
Kontak yükü: 250 V AC: 2,5 A/500 W
Koruma sınıfı: IP 65
Lambaların malzemesi: yüksek kaliteli
alüminyum gövde, toz boyalı.

Trafik lambası, 2 adet sinyal lambası
ile birlikte, kırmızı/yeşil
460R kumandasının geliştirilmesi için.
Sinyal lambası bağlantısı, araç giriş ve
çıkışları sırasında optik uyarı sağlamak
için kullanılır (haftalık otomatik hareket
kurma saati opsiyonel olarak).
Yeşil ışık süresi: 0-480 saniye arasında
ayarlanabilir.
Geçiş periyodu süresi: 0-70 saniye
arasında ayarlanabilir.
Lambaların ebatları:
180 x 410 x 290 mm (G x Y x D)
İlave gövdelerin ebatları:
202 x 164 x 130 mm (G x Y x D)
Kontak yükü: 250 V AC: 2,5 A/500 W
Koruma sınıfı: IP 65
Lambaların malzemesi: yüksek kaliteli
alüminyum gövde, toz boyalı.
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İlave donanımlar/özel kumandalar

İlave fonksiyon kartı, münferit
ilave gövde içinde veya
mevcut gövdenin içine monte
edilmek üzere
Son açılma-kapanma konumu
uyarısı, silme-impulsu, toplu
arıza uyarısı.
445R ve 460R kumandaları için
geliştirme ünitesi.
İlave gövdenin ebatları:
202 x 164 x 130 mm (G x Y x D)
Koruma sınıfı: IP 65
Bir kart opsiyonel olarak
kumandanın içine monte
edilebilir.

Digital haftalık otomatik
hareket kurma saati, münferit
ilave gövde içinde
Kumanda saati, bir
potansiyelsiz kontak üzerinden,
kumanda edilecek cihazları
devreden çıkarabilir veya
devreye sokabilir.
460R kumandası için geliştirme
ünitesi. Çalıştırma gücü: 250 V
AC: 2,5 A/500 W
Yaz saatine/kış saatine
ayarlanabilir. Manuel kumanda:
Otomatik çalışma, çalıştırma
ön seçimi “sürekli AÇIK/sürekli
KAPALI”. İlave gövdenin
ebatları: 202 x 164 x 130 mm
(G x Y x D) Koruma sınıfı: IP 65

Radar hareket dedektörü
Radar hareket dedektörü için
RBM 1
uzaktan kumanda, opsiyonel
“Kapı açık” impulsu için, yön
445R, 460R kumandaları için
tanımlamasıyla birlikte.
Maksimum montaj yüksekliği: 6 m.
Ebatlar: 155 x 132 x 58 mm
(G x Y x D)
Kontak yükü: 24 V AC/DC,
omajlı yükte 1 A
Koruma sınıfı: IP 65

Bağlantı birimi yaz/kış, ilave
gövde içinde
Komple kapı açıklığı fonksiyonu
ve serbestçe programlanabilir
ara son açılma-kapanma
konumlar için.
460R kumandası için geliştirme
ünitesi.
İlave gövdenin ebatları:
202 x 164 x 130 mm (G x Y x D)
Koruma sınıfı: IP 65

Metal dedektörü DI 1, münferit
ilave gövde içinde
Bir adet metal dedektörü için.
Dedektör bir kapatıcı ve bir
dönüştürücü üzerinden çalışır.
Metal dedektörü DI 2 (resimsiz),
münferit ilave gövde içinde
İki adet ayrı metal dedektörü için.
Dedektör iki adet potansiyelsiz
kapatma kontağı üzerinden
çalışır.
Yön algılaması mümkündür.
İlave gövdenin ebatları:
202 x 164 x 130 mm (G x Y x D)
Çalıştırma gücü:
DI 1:düşük gerilim 2 A,
125 VA/60 W
DI 2: 250 V AC, 4 A, 1000 VA,
(omajlı yük AC)
Sevk şekli: tarayıcı kablosu hariç
Kumandalar: 445R, 460R

Metal dedektörü için kablo
Herbiri 50 m’lik makaralar
halinde
Kablo tanımlaması: SIAF
Kesit: 1,5 mm²
Renk: Kahverengi

Müşteri isteğine bağlı
olarak özel donanımlar
talep üzerine
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Kapı Tiplerine Genel Bakış
Teknik Detaylar
Konstrüksiyon ve kalite işaretleri
P = standart
p = isteğe bağlı olarak
			
r = paslanmaz çelik

Decotherm®

HR 116

HR 120

HR 120 aero®

8000

9500

7000

5000

Daha yüksek rüzgar yükü sınıfları talep üzerine

p

p

p

p

EN 717-1’e göre ses izolasyonu

R = . . . dB

19

21

-

-

Isı izolasyonu

EN 12428 Ek B’ye göre kapı elemanı tekil (U = W/m2K)

3,8

4,5 Fe / 5,3 Al

-

-

Kapı 4 x 4 m, monteli (U = W/m2K)

4,3

5,0 Fe / 5,8 Al

-

-

DIN 4102 yangın dayanıklılığı

Yapı malzemesi sınıfı A2 (yanmaz)

-

-

P

P

EN 12424’e göre rüzgar yükü direnci

Kapı genişliği …..mm’ye kadar sınıf 2

Sarmal kapılar classic
								

Kapı gövdesi malzemesi

Yapı malzemeleri sınıfı B2 (alevlenebilir)

P

P

-

-

Kapı ölçüleri

Genişlik, maks. mm

8000

11750

15000

11750

Yükseklik, maks. mm*

8000

9000

9000

8000
-

Yer gereksinimi
Malzeme, kapı örtüsü

Çelik, tek cidarlı			
-

-

P

Alüminyum tek cidarlı

P

P

-

-

Aluminium einwandig

-

-

P

P

-

P
P

-

-

P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P
P
P
p

P
P
P

Çelik çift cidarlı

Alüminyum çift cidarlı
Kapı yüzey, hareket mekaniz. hariç

Galv. kapl. çelik, boyasız
Galv. kapl. çelik, boyalı RAL 9002
Galv. kapl. çelik, boyalı RAL 9006
Galv. kapl. çelik, boyalı RAL isteğe bağlı olarak
Alüminyum boyalı RAL 9002

-

Alüminyum boyalı RAL 9006

-

Alüminyum boyalı RAL isteğe bağlı olarak

-

P
P
P
p

Alüminyum, eloksallı E6/EV1

-

-

-

-

10

19 Fe / 10 Al

15 Fe / 6 Al

5,5

Alu boyasız (hadde sac parlaklığı)

Kapı, hareket mekanizması hariç

yaklaşık kg/m2

Personel kapısı

Eşikli

Yan kapı

Kapıyla eş görünümlü

Camlar

Dikdörtgen pencere
Üçgen pencere
Baklava düzeni yerleşim
Lojistik yerleşim

Contalar

4-taraflı çepeçevre
Kapı elemanları arasında ara conta

Kilitleme sistemleri

İçten kilit
Dıştan / içten kilit

İterek açmaya karşı emniyet		
Güvenlik donanımları

Parmak sıkıştırmaya karşı güvenlik
Yanal tutma güvenliği
Düşmeye karşı güvenlik

Montaj yüzeyi malzemeleri

Beton
Çelik
Örme duvar
Diğerleri talep üzerine

* İç bölümde kullanım durumunda 11750 mm’ye kadar
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P
P
P
p
-

-

-

-

-

-

p
p
p
p
p
P

p
p

p
p

p

-

-

-

-

-

-

-

-

P

p
P

-

-

-

-

p
p

p
p

p
p

p
p

-

-

-

-

-

-

P
p
P
P
P
P

P
p
P
P
P
P

P
p
P
P
P
P

P
p
P
P
P
P

Sarmal Kapılar basic
Manuel Sarmal Kapılar
Kepenk Sistemleri classic			
								
Decotherm®

HR 120

HR 120 aero®

HR 120

HR 120 aero®

HG-A

HG-V

HG-S

Kepenk		
Sistemleri basic
HG-E

HG-L

5000

4500

4500

3500

3500

-

-

-

-

-

p

p

p

p

p

-

-

-

-

-

19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5000

4500

4500

3500

3500

8000

11750

11750

11750

9000

4500

4500

4500

3500

3500

8000

8000

8000

8000

5500

-

-

-

-

-

-

-

P

r

-

P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P

P

P

P

P

P

-

-

P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P
P
P
p

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P
p

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

p

-

-

-

P
P
P

P
p

P

-

-

P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P
P
P
p

P
P
P

-

P
P
P
p

-

-

-

p

-

-

-

-

p
p

-

-

-

-

-

-

10

6

5,5

6

5,5

7

8

14

14

6,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

p
p

p
p

p

p

p

p

p

p

p

-

p
p

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

p
p

p
p

-

-

-

-

-

-

-

-

p
P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

p
p

p
p

p
p

P
p

P
p

p
p
P

p
p
P

p
p
P

p
p
P

p
p
P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P
P
P
P

P
P
P
P

P
P
P
P

P
P
P
P

P
P
P
P

-

-

-

-

-

P
p
P
p
P
p

P
p
P
p
P
p

P
p
P
p
P
p

P
p
P
P
P
P

P
p
P
P
P
P
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Güçlü bir partner ile
güvenli planlama

Hörmann Seksiyonel Kapılar
Çelikten ve aluminyumdan mamul, tek cidarlı ve çift cidarlı.
Hızlı seksiyonel ve T30 yangına dayanıklı kapı da mevcuttur.

Hörmann Sarmal Kapılar
Çelikten ve aluminyumdan mamul, tek cidarlı ve çift cidarlı,
seri olarak motorlu. Hızlı sarmal kapı da mevcuttur.

Hörmann Yükleme Tekniği
Yükleme rampaları, körükler ve yükleme kabinleri.

Hörmann Hızlı Kapılar
Esnek örtülü, dikey veya yatay açılan.

46

Hörmann, her proje için ekonomik
çözüm olarak, doğru kapı ve
yükleme sistemini sunar.

Hörmann Kepenk Sistemleri
Çelik, paslanmaz çelik ve aluminyumdan mamul.
Seri olarak motorlu.

Hörmann Akordeon Kapılar
Çelikten ve aluminyumdan mamul, tek cidarlı ve çift cidarlı.
Aluminyum hızlı akordeon kapı da mevcuttur.

Hörmann Yangına Dayanıklı Kapılar
Sürme kapılar T30 ve T90, tek ve çift kanatlı ve seksiyonel kapı T30.

Hörmann Saha Sürme Giriş
Kapıları
Çelikten mamul, kendi kendini
taşır. Eş görünümlü yan kapılar ve
çit parçaları da yapılmaktadır.

Bunların dışında ürün yelpazesinde
sürme kapılar, çarpma kapılar ve şerit
perdeler yer almaktadır.
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Hörmann KG Amshausen

Hörmann KG Antriebstechnik

Hörmann KG Brandis

Hörmann KG Brockhagen

Hörmann KG Dissen

Hörmann KG Eckelhausen

Hörmann KG Freisen

Hörmann KG Ichtershausen

Hörmann KG Werne

Hörmann Genk NV, Belçika

Hörmann Beijing, Çin

Hörmann Gadco LLC, Vonore TN, ABD

Hörmann, uluslararası pazarda, bütün önemli yapı elemanlarını kendisi üreten

GARAJ KAPILARI

tek firmadır. Bu yapı elemanları en çağdaş teknolojilerin uygulandığı fabrikalarda

GARAJ KAPISI MOTORLARI

üretilmektedir. Avrupa pazarının bütününü kapsayan satış ve servis ağı ve
Amerika ve Çin pazarlarındaki varlığı sayesinde Hörmann yüksek kaliteli yapı

(Baskı 02.07) 84 555 TR/P - - Basım tarihi 03.07

Hörmann: Koşulsuz Kalite

ENDÜSTRİYEL KAPILAR
YÜKLEME TEKNOLOJİSİ

elemanları için uluslararası arenada güçlü bir ortağınızdır.
ÇELİK KAPILAR
KAPI KASALARI

www.hoermann.com

Ödün vermeyen kalitesi ile birlikte…

