// YENİ: Yüksek ısı yalıtımlı, alüminyum cam çerçeveli DPU-Kapılar

Seksiyonel Sanayi Kapıları
Ne kadar güvenli o kadar iyi: Yenilikçi şekliyle eşiksiz personel kapısı
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Uzmanlık ve teknolojinin mükemmel
birlikteliği ile her zaman güvenilir kapılar

Ürün geliştirme
Hörmann’ın yeni ürünlerinde,
sürekli gelişim ve detaylarda
dahi iyileştirme, uzman
ekibimizin çalışma temelini
oluşturmaktadır. Bu temel
ise, bir çok yeni uygulamanın
patentini almamızı ve piyasada
özel bir yere sahip olmamızı
sağlamaktadır.

Uzman personel
Üretim süreci ve kalitegüvence görevlerinde kalite
güvenliği için Hörmann’da
tüm bilgisayar destekli üretim
süreçlerinde sorumluluk sahibi
elemanlar da aynı önemi
taşımaktadır.

Hörmann’ın kendi bünyesinde ürettiği kapı ve motor sistemleri
Panel, kasa, kızaklar, motor ve kumanda gibi tüm esaslı kapı ve
motor komponentleri, Hörmann’ın kendi bünyesinde geliştirilir ve
üretilir. Bu da kapı, motor ve kumanda arasındaki büyük uyumu
garanti eder.
Üretimde daima aynı yüksek seviyeyi korumak için özellikle kendi
tasarımlarımız doğrultusunda üretim sistemlerine yatırım yapılır.
Ürünlerimizin geliştirme süreçlerinde kapı ve motorun birbiriyle
tamamen uyumlu olmasına özen gösterilir. Gerçek uygulama
alanlarında yapılan uzun süreli testler ile güvenilir seri ürünleri elde
edilir.
Hörmann kalitesi - Almanya’da üretilmektedir.



Kırk yılı aşkın bir süredir, Hörmann, bugünden yarına standartları
belirleyen benzersiz çeşitler oluşturmak üzere endüstriyel seksiyonel
kapılar imal etmektedir.

Kalite Yönetim Sistemi
DIN EN ISO 9001 : 2000
Sicil. No.: 791 7031727

Modern renkli kaplama
Kapıların rengi, bina dizaynında
son derece önemli bir role
sahiptir. Yaratıcılık teşvik edilmeli,
ancak yüzey kalitesinden taviz
verilmeyip, teslim süreleri
uzatılmamalıdır. Hörmann için
de bunlar taviz kabul etmez
noktalardır. Ultra modern
kaplama sistemi sayesinde,
maksimum parlaklıkta renkleri,
olası en kısa sürelerde teslim
edebilmeyi garantilemekteyiz.

Test edilmiş köpük işlemi
Yüksek seviyede stabilite
ve termal yalıtımı sağlamak
amacıyla, çift cidarlı paneller,
kesintisiz olarak bilgisayar
kontrolü altındaki bir işlem
üzerinden, CFC içermeyen
poliüretan sert köpükle son
derece düzgün bir şekilde
doldurulmaktadır.
Bu ise, RAL-testini geçmiş bir
kalitede, oldukça sert sandviç
elementlerin elde edilmesini
sağlamaktadır.

Çevrenin korunması
Hörmann, çevreye saygılı
bir kuruluştur. Çevreye
saygısını ise, yalnızca %100
CFC’siz poliüretan sert
köpük uygulaması ile değil,
aynı zamanda kullandığı
renkli kaplamalarla da
göstermektedir. Son derece
modern, yenileyici egzoz
hava temizleme sistemi
sayesinde, enerji tüketimi
önceden kullanılan işlemlere
göre oldukça azalmış, bunun
yanı sıra, geleceğin daha da
yüksek limit değerlerine daha
bugünden uyum sağlanmıştır.

Kalite yönetimi
Birinci kalite ürünler, endüstriyel
sürecin her aşamasında
optimum şartlar gerektirir.
Onaylı Kalite Yönetim Sistemi
ise, geliştirmeden üretime,
üretimden sevkiyata kadar bütün
aşamalarda en yüksek kaliteyi
garanti etmektedir.



Mekandan tasarruf sağlayan
kapı sistemi.
Seksiyonel kapılar, yukarı
doğru dikey açılarak, kapının
ön ve arkasının kullanımı
için mekandan tasarruf
sağlarlar. Binada da, kapı
bölmelerinin tavan altına,
tavana paralel veya duvara
dik olarak konulması nedeniyle
kullanım alanından tasarruf
sağlanmaktadır. Kapıların
açıklığın arkasına takılması
nedeniyle, net geçiş genişliği
tam olarak kullanılabilmektedir.
Bu ise hasar riskini hemen
hemen yok etmektedir.
En iyi kapı dizaynı
Son derece zengin çeşitlerin
bulunması, gerek fonksiyon
gerekse de dizayn açısından,
Hörmann seksiyonel kapıların,
modern endüstriyel mimari
ile birleşerek muhteşem bir
bütün oluşturması anlamına
gelmektedir. Üstelik her amaca
yönelik standart salonlardan,
son derece özelleştirilmiş
tasarımcı-stilinde binalara kadar
tümünde.

Hörmann Endüstriyel Seksiyonel Kapılar
Tek Kelimeyle Mükemmel!

Uzman danışma
Müşteri odaklı satış organizasyonumuzdaki deneyimli uzmanlar,
planlama aşamasından, teknik açıklamaya ve son inşaat
aşamasına kadar bütün aşamalarda sizin yanınızda olacaktır.
Bütün çalışma belgeleri basılı formda edinilebileceği gibi, her
zaman için www.hoermann.com’dan edinilip güncelleştirilebilir.

Sağduyulu planlama
Ray uygulamalarının çok çeşitli olması nedeniyle, Hörmann
seksiyonel kapıları, eski veya yeni herhangi bir bina türüne adapte
edilebilir. Hörman ile birlikte akıllı planlama yapabilirsiniz.

Hızlı teslimat, güvenli paketleme
Kapı ve motor sistemleri montaj için en uygun şekilde hazırlanmıştır,
nakliyeye uygun ve düzenli paketlenmiştir. En kısa zamanda
kapınızın şantiyede olması için gerekli tüm düzenlemeler yapılmıştır.



En gelişmiş motor teknolojisi
Hörmann’ın sunduğu motor ve
kumanda panolarının geliştirme
ve üretim aşamaları kendi
bünyesinde gerçekleşmektedir.
Uzun süre dayanıklılık testine
tabi tutulmuş, mükemmel uyum
içindeki parçalar, kapınızın
sürekli kullanımda mükemmel
performans vereceğinin
garantisidir. Tek tip çalışma
konsepti ve genel 7-haneli ekranı
bulunan kontrol sistemi günlük
kullanımı kolaylaştırmaktadır.
Mahfaza boylarının ve kablo
setlerinin aynı olması montajı
kolaylaştırmakla kalmayıp,
gelecekte başka fonksiyonların
eklenebilmesini de mümkün
kılmaktadır.

İleriye yönelik teknoloji, ayrıntılı kalite ve güvenilir uzun süreli fonksiyonellik
temel öneme sahiptir. Hörmann endüstriyel seksiyonel kapılar, başından beri
aradığınız güvenceyi size tam olarak vermektedir.

Kapı montajı
Kapı montajı, eğitimli uzman personel tarafından gerçekleştirilir.
Bu ise, her Hörmann endüstriyel kapı sisteminin, kesin
güvenilirlik içinde çalışması için bir garanti oluşturmaktadır.

Etkili servis
Bölgesel servis ağımız sayesinde her zaman
yakınınızdayız. Bu durum, size test, bakım ve onarım
için çok büyük bir avantaj sağlar.

10 Yil

B OY U N C A PA R Ç A B U L M A G A R A N T İ S İ

Kapı, motor ve kumandaların 10 yıl
boyunca orijinal Hörmann yedek
parça temin garantisi.



STE 40

Zorlu Gündelik Kullanım için
Tek Cidarlı Sağlam Çelik Kapı

Isıtmayı gerektirmeyen binalar için
düşük maliyetli opsiyon
Tek cidarlı çelik panellerden oluşan bu
sağlam kapı, makine parkları, depolar,
tarımsal binalar ve ısıtmayı gerektirmeyen
benzeri tesisler için uygun bir seçenek
oluşturmaktadır. Bu kapılar, her iki tarafından
polyester astarla kaplanmış ve sıva
kabartmalı yüzeyi ile son derece dayanıklı
hale getirilmiş galvanizli malzeme sayesinde
hava geçirmez niteliktedir. İç ve dış yüzeyi,
standart olarak: Gri Beyaz (RAL 9002’ye
uygun) RAL kapsamındaki diğer renkler
talep üzerine temin edilebilir.

Düzgün aralıklı bölmeler
STE 40 tipi tek cidarlı sanayi kapısı 125 mm’lik
standart çizgi ölçü aralıkları ile çift cidarlı SPU 40
çelik kapı ile aynı dış görünüme sahiptir.
Takviyeli profiller sayesinde yüksek stabilite
Tek cidarlı çelik bölmeler, özel bir yapıştırma
tekniği kullanılarak son derece sağlam profillerle
takviye edilmiştir. Bu ise, yüzeyin hasar görmesini
engellemekte, ses izolasyon özelliği ise kapının
sessiz bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır.

Özel olarak monte
edilmiş panel
takviyesi
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Teknik Veriler
Mevcut boylar
7000 mm’ye kadar genişlik
7000 mm’ye kadar yükseklik

Kapı versiyonları (örnekler)

52

91

Rüzgar yükü
Sınıf 2

1)

Su geçirmezlik
Sınıf 0

2)

Hava geçirgenliği
Sınıf 0

3)

Ses izolasyonu
R = 20 dB

4)

EN 13241, ek B EN 12428’ye uygun termal yalıtım
U = 6,2 W/m 2K*
**bu değer, yaklaşık 25 m2’lik bir kapı alanı için geçerlidir.
1)

Camsız kapı versiyonu
Bölme yükseklikleri: 375, 500 mm

Aluminyum cam çerçeveli
Çerçeve yüksekliği: 375, 500 mm
İnce çerçeveli N Modeli, geniş
çerçeveli B Modeli

EN 12424; 2) EN 12425; 3) EN 12426; 4) EN 717-1

EN-13241-1’e uygun güvenlik
ve verim kriterleri, 36. sayfadan itibaren
Diğer bilgileri Teknik Katalog’dan edinebilirsiniz.

A tipi bölmeli pencerelerle
Pencere ebadı: 635 x 245 mm
Bölme yüksekliği: 500 mm



SPU 40

İyi ısı yalıtımlı çift cidarlı
çelik kapı

Isıtılmış binalar için doğru karar
SPU 40 kapılarında, çift cidarlı paneller tamamen
42 mm kalınlığında kaplanmıştır. %100 CFC’siz
poliüretan sert köpükten güçlü yalıtkan göbek
kısmı, üstün seviyede yalıtım değeri üretmektedir.

Her aşamada kalite
Kapı bölmelerinin yapısı, azami stabilite ve
sağlamlığı sağlayacak şekilde yapılmıştır.
Güçlü yalıtım çekirdeğini oluşturan yüksek
nitelikli poliüretan sert köpük, bilgisayar kontrollü
tezgahlarda homojen olarak kesintisiz üretim
sistemi ile uygulanmaktadır.
Sonuç: uzun kullanım ömrünü garanti
eden kompozit bir malzeme

Mükemmel, uzun ömürlü koruma sağlayan
kapı bölmeleri
Sıcak galvanizli malzeme ve yapışkan polyester
astar katı, elementlerin olumsuz etkilerine karşı
olası en iyi korumayı sağlamaktadır. Yüzeye
ayrıca sıva kabartması yapılması ise, kapı
bölmelerinin hasardan ve yıpranmalardan, düz
bir yüzeye nazaran daha az etkilenmesine yol
açmaktadır.
Yüzey: İç ve Dış Gri Beyaz
(RAL 9002’ye uygun).
Diğer RAL renkleri talep üzerine temin edilebilir.

Poliüretan (CFC’siz)
Yapıştırma maddesi
Galvanizli tabaka
Çelik sac
Galvanizli tabaka
Astar kat

10

©
42 mm

Özellikle Lojistik Firmaları ve Büyük
Depo İnşaatçıları için Uygun
Kapı versiyonları (örnekler)

CFCiçermez
çevre
dostudur

Teknik Veriler
Mevcut boylar
8000 mm’ye kadar genişlikte
7000 mm’ye kadar yükseklik
52

Camsız kapı versiyonu
Kapı bölme yükseklikleri:
625 ve 750 mm

91

Aluminyum cam çerçeveli
Çerçeve yüksekliği: 625, 750 mm
İnce çerçeveli N Modeli, geniş
çerçeveli B Modeli

Rüzgar basıncına mukavemet
Sınıf 3

1)

Su geçirmezlik
Sınıf 3 (70 Pa)

2)

Hava geçirgenliği
Sınıf 2 (küçük kapılı Sınıf 1)

3)

Ses yalıtımı
R = 22 dB

4)

EN 13241, ek B EN 12428’ye uygun termal yalıtım
U = 1,0 W/m 2K*
(küçük kapılı U = 1,2 W/m 2K*, Lamelle U = 0,5 W/m 2K)
*Değerler, yaklaşık 25 m2’lik bir kapı alanı için geçerlidir.
1)

Birleşik pencere tipi D ile
Pencere ebadı: 602 x 132 mm
kapı bölme yükseklikleri: 625, 750 mm

Birleşik pencere tipi A ile
Pencere ebadı: 635 x 245 mm
kapı bölme yükseklikleri: 625, 750 mm

EN 12424; 2) EN 12425; 3) EN 12426; 4) EN 717-1

EN-13241-1’e uygun güvenlik
ve verim kriterleri, 36. sayfadan itibaren
Diğer bilgileri Teknik Katalog’dan edinebilirsiniz.

Birleşik pencere tip E ile
E-Pencere ebadı: 725 x 370 mm kapı bölme
yükseklikleri: 625, 750 mm
7000 mm kapı genişliğine kadar eşiksiz personel kapılı
kapılar üretilmektedir.
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DPU

Taze gıda lojistiği için
80 mm ısı izolasyonu

©
©

Gıdalarınızın taze kalmasını sağlar ve
işletme giderlerinizi düşük tutar.
Meyve, sebze, et veya balık gibi taze gıdalar
üreticiden tüketiciye birbirini takip eden sevkiyat
zinciri ile taşınmalıdır. Buna, bu tür ürünlerin,
yüksek oranda enerji gereksinimi olan soğuk hava
depolarıda saklanması durumu da dahildir. DPU
kapısı bu tür depoların kapı açılma bölgesindeki
ısı kaybının minimuma indirgenmesini sağlar.
Böylece işletme masraflarınızdan tasarruf
edersiniz. Soğuk hava depolarında kullanmak
üzere hızlı PVC kapı Iso Speed Cold ile ilgili lütfen
Hörmann yetkili satıcısından bilgi alınız.

Çift üst lastik

©
80 mm

Çift conta daha iyi yalıtım sağlar
Çift cidarlı, PU dolgulu, 80 mm kalınlığındaki kapı
panelleri yüksek nitelikte ısı yalıtımı sağlar. Çift
alt ve üst lastik kapının sızdırmazlığını arttırır ve
böylece enerji kaybını indirger.

ISI YALITIMI

©
©

Is yalıtımı
Çift cidarlı çelik panellerde iç ve dış taraftan ısı
yalıtımı sağlanır. Bu özellik sayesinde 0,7 W/m2K
oranına varan ısı direnç değeri oluşur ve kapının iç
kısmında su yoğunlaşması oluşumu engellenir.
Çift alt lastik

©
DAR ÇİZGİ
ARALIĞI*

* STE, SPU, APU
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ve TAP ile aynı
dış görüntüye
sahip değildir.
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Enerji bilançonuz ve
işletme giderleriniz için olumlu
Kapı Modelleri (Örnekler)

Teknik Veriler
Ölçü Aralıkları
Genişliği 			 6000 mm’ye kadar olan (torsiyon yayı)
Yüksekliği 5000 mm’ye kadar olan (torsiyon yayı)
Genişliği 10000 mm’ye kadar olan (direk akuple motor)
Yüksekliği 8000 mm’ye kadar olan (direk akuple motor)

Camsız kapı modeli

Tip A sandviç pencere ile

91

Rüzgar Yükü Direnci
Sınıf 4

1)

Su Sızdırmazlığı
Sınıf 3 (70 Pa)

2)

Hava Geçirgenliği
Sınıf 3

3)

Ses Yalıtımı
R = 22 dB*

4)

*3770 x 3250 mm ölçülerdeki kapı bu değer için dikkate alınmıştır.

Alüminyum cam çerçeveli

Isı yalıtımı, EN 13241’e göre, Ek B EN 12428
U = 0,7 W/m 2K*
(Panel U = 0,3 W/m 2K)
*Yakl. 25 m2’lik kapı alanı bu değer için dikkate alınmıştır.
1)

Gün ışığından faydalanın
Alüminyum cam çerçeveler, sadece soğuk hava deponuza daha
fazla gün ışığı sağlamakla kalmaz, termik olarak birbirinden ayrı
cam elyafla güçlendirilmiş poliamit bölmeli profiller ayrıca yüksek
oranda ısı yalıtımı da sağlar. DPU seksiyonel sanayi kapılarını
uygun iki, üç veya dört katlı sandviç tip pencereli olarak temin
edebilirsiniz.

EN 12424; 2) EN 12425; 3) EN 12426; 4) EN 717-1

EN-13241-1’e uygun güvenlik
ve verim kriterleri, 36. sayfadan itibaren
Diğer bilgileri Teknik Katalog’dan edinebilirsiniz.
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APU 40

Maksimum Hafiflik ve Stabilite için
Çelik/Alüminyum Kombinasyonu

Bu kapının gücü kombinasyonunda
yatmaktadır
Uygulamada, çelikten yapılma çift kaplamalı
alt bölme ve anotlanmış alüminyumdan
yapılma camlı kasa, dayanıklılık için
tasarlanmış mükemmel bir kombinasyondur.
Çift cam, termal yalıtımın gücünü daha da
artırmaktadır.
Modern bina mimarisi için renk harmonisi
Hörmann’la, kapı bölme elemanları,
standart renklerde dahi mükemmel uyum
göstermektedir: Çelikten yapılma alt bölme
için Beyaz Alüminyum (RAL 9006’ya uygun),
alüminyum ekstrüzyonlar için doğal bir renkle
(E6/EV1) boyanmış ve DIN 17611’e uygun
olarak anotlanmıştır. Talep üzerine RAL’e
uygun özel renkler temin edilebilir.

Alt bölme: kapının yüksek stabiliteli temeli
APU 40’ın yüksek seviyedeki stabilitesi, standart
bir özellik olan 750 mm yükseklikte ve 42 mm
kalınlıktaki alt panel üzerine inşa edilmiştir.
%100 CFC-siz poliüretan sert köpükten yapılmış
kalın yalıtım göbeği, örnek bir sağlamlık özelliği
vermektedir. Dış ve iç çelik sacı, pasa ve
olumsuz çevre etkilerine karşı korunmak amacıyla
galvanizlenmiş, polyester bir astarla kaplanmış
ve üzerine kabartma sıva vurulmuştur. Bir diğer
olumlu özelliği ise, çarpmadan kaynaklanan
bir hasar durumunda, düşük maliyetli alt panel
kolaylıkla değiştirilebilmektedir.
Çekici dış görünüm
Alt panelin üzerindeki camlı paneller daima eşit
olarak bölünür. APU 40 kapıların alt panelleri 500,
750, 1000 veya 1500 mm yüksekliğindeki çift cidarlı
panellerden oluşur.

Sağlam alt
bölme
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Aydınlık ve Sempatik Atölye Salonları
İnce N çerçeveli kapı modeli (örnekler)
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Teknik Veriler
Mevcut boylar
8000 mm’ye kadar genişlik
7000 mm’ye kadar yükseklik

52

Genişliği 5500 mm’ye kadar olan kapılar standart olarak 52 mm cam
çerçeve profilli

91

Rüzgar basıncına mukavemet
Sınıf 3

1)

Su geçirmezlik
Sınıf 3

2)

Hava geçirgenliği
Sınıf 2 (küçük kapılı Sınıf 1)

3)

Ses yalıtımı
R = 19 dB

4)

EN 13241, ek B EN 12428’ye uygun termal yalıtım
U = 3,8 W/m 2K*
(küçük kapılı U = 4,0 W/m 2K*)
*Değerler, yaklaşık 25 m2’lik bir kapı alanı için geçerlidir.2
1)

Genişliği 5510 mm’den başlayan kapılarda standart olarak 91 mm cam çerçeve
profili mevcuttur, talep üzerine genişliği 5500 mm olan kapılar da 91 mm cam
çerçeve profilli olarak elde edebilir

Geniş B çerçeveli kapı modeli (örnekler)

EN 12424; 2) EN 12425; 3) EN 12426; 4) EN 717-1

EN-13241-1’e uygun güvenlik
ve verim kriterleri, 36. sayfadan itibaren
Diğer bilgileri Teknik Katalog’dan edinebilirsiniz.

91

Standart olarak 91 mm cam çerçeve profilli, uygun personel kapıları; dar N
cam çerçeve ve 91 mm cam çerçeve profilli olarak teslim edilebilir
7000 mm kapı genişliğine kadar eşiksiz personel kapılı kapılar üretilmektedir.
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TAP 40

İzolasyon Camlı Çelik/Alüminyum
Termal Kapı
Daha fazla stabilite ve termal yalıtım için:
Termal ekstrüzyon:
Alüminyum ekstrüzyon, 42 mm’lik bir genel
kalınlığa sahiptir. Dış ve iç kabuklar, cam elyaf
takviyeli poliamit damarları bulunan termal
aralıklara sahip olup, aynı zamanda tam olarak
yapıştırılmıştır. Bu ise, yüksek bir stabilite
sağlamakta ve yapısal dokuyu korumaktadır.

TAP 40 kapılarında bütün önemli faktörler
mevcut
Gün ışığının azami kullanımı, iyi termal yalıtım
ve yüksek seviyede stabilitenin istenmesi
halinde, TAP kapıları, bu üç şartın tümünü
yerine getirebilmektedir:
Soğuğu püskürtme yeteneğine sahip 16 mm
kalınlığında çift cam, termal aralıklı alüminyum
ekstrüzyonlar ve (%100 CFC’siz) çift kaplamalı
PU köpük-yalıtımlı çelik alt bölme. İşte bu
kombinasyon, önemli bir termal yalıtım değeri
sağlamaktadır.

120 mm

Doğru kombinasyonla doğru renk
Çelik alt bölüm: Beyaz- Alüminyum
(RAL 9006’ya uygun).
Alüminyumdan yapılma cam kasaları:
Anotlanmış DIN 17611, doğal bir renkle boyalı
halde (E6/EV1). Bu standart yüzey kaplamasının
yanı sıra, elbette ki RAL’a uygun özel renklerde
kapılar da temin edebilmekteyiz.
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Gün Işığının İyi Termal
Yalıtımla Azami Kullanımı
Kapı versiyonları (örnekler)

Teknik Veriler
Mevcut boylar
7000 mm’ye kadar genişlik
7000 mm’ye kadar yükseklik

52

Rüzgar basıncına mukavemet
Sınıf 3
Su geçirmezlik
Sınıf 3 (70 Pa)

Genişliği 5500 mm’ye kadar olan kapılar standart olarak 52 mm cam çerçeve profilli

91

1)

2)

Hava geçirgenliği
Sınıf 2 (küçük kapılı Sınıf 1)

3)

Ses yalıtımı
R = 19 dB

4)

EN 13241, ek B EN 12428’ye uygun termal yalıtım
U = 3,3 W/m 2K*
(küçük kapılı U = 3,5 W/m 2K*)
*Değerler, yaklaşık 25 m2’lik bir kapı alanı için geçerlidir.
1)

Genişliği 5510 mm’den başlayan kapılarda standart olarak 91 mm cam çerçeve
profili mevcuttur, talep üzerine genişliği 5500 mm olan kapılar da 91 mm cam
çerçeve profilli olarak elde edebilir

EN 12424; 2) EN 12425; 3) EN 12426; 4) EN 717-1

EN-13241-1’e uygun güvenlik
ve verim kriterleri, 36. sayfadan itibaren
Diğer bilgileri Teknik Katalog’dan edinebilirsiniz.

91

Alt panel yüksekliği standart olarak 750 mm’dir, talep üzerine 500, 1000 ve
1500 mm olarak da temin edilebilir.
7000 mm kapı genişliğine kadar eşiksiz personel kapılı kapılar üretilmektedir.
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ALR 40

Doğru İmajı Yaratmak İçin
Alüminyum Zerafeti

Üstün kaliteli alüminyum kapıların
görüntüsü işte böyle olur
Şeffaflık dizaynı tayin eder: Alüminyumdan
yapılma hafif ekstrüzyonlar, bol bölmeli camlar.
İşte, günümüzün endüstriyel binalarının mimari
stilini gösteren bir tasarım.
Her kapı bir göz ziyafeti
Doğal bir renkle (E6/EV1) boyanmış alüminyum
yüzeyler, son derece şık bir görünüm
sağlamaktadır. Her şirketin kendi dizaynına
uygun özel RAL renkleri kullanılabilir. Kapı
bölmeleri için, DIN 117611’e uygun anotlanmış
alüminyum ekstrüzyonlar kullanmaktayız.
Alt panel 16 mm kalınlığında PU sandviç dolgu
(%100 FCKW içermez) stucco kabartmalı
aluminyum sacdan mamuldur.
Diğer bölümlere, 16 mm kalınlıkta sentetik çift
cam takılmıştır.

Hafif, fakat son derece sağlam ve hava
şartlarına dayanıklı
Ekstrüzyonlar son derece dar olmakla birlikte,
120 mm profil yükseklik sayesinde azami
stabilite sağlanabilmiştir. Güvenilir ve uzun
ömürlü işlevselliği sağlamak için bu özellik
önemlidir. Bu özelliğin yanı sıra, hava şartlarına
dayanıklı yüzey kullanılmaktadır. Zira, kapıların
yalnızca iyi görünmesi yetmez, uzun ömürlü
olması da gereklidir.
Hörmann’la her şey tam olarak yerinde!
Her kapının bölmeleri en üstten en alta kadar
düzgün aralıklarla yerleştirilmiştir. Ve tabii ki,
pencere çubukları yüksek kaliteli alüminyum
ekstrüzyondan yapılmıştır. Burada hiçbir şey
sentetik değildir!

İçeriden
görünüm
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Modern Mimariye
Sade Optik ile Saydamlık
İnce N çerçeveli kapı modeli (örnekler)

Teknik Veriler
Mevcut boylar
8000 mm’ye kadar genişlik
7000 mm’ye kadar yükseklik

52

Genişliği 5500 mm’ye kadar olan kapılar standart olarak 52 mm cam çerçeve profilli

91

Rüzgar basıncına mukavemet
Sınıf 3

1)

Su geçirmezlik
Sınıf 3 (70 Pa)

2)

Hava geçirgenliği
Sınıf 2 (küçük kapılı Sınıf 1)

3)

Ses yalıtımı
R = 19 dB

4)

EN 13241, ek B EN 12428’ye uygun termal yalıtım
U = 4,2 W/m 2K*
(küçük kapılı U = 4,4 W/m 2K*)
*Değerler, yaklaşık 25 m2’lik bir kapı alanı için geçerlidir.
1)

Genişliği 5510 mm’den başlayan kapılarda standart olarak 91 mm cam çerçeve
profili mevcuttur, talep üzerine genişliği 5500 mm olan kapılar da 91 mm cam
çerçeve profilli olarak elde edebilir

Geniş B çerçeveli kapı modeli (örnekler)

EN 12424; 2) EN 12425; 3) EN 12426; 4) EN 717-1

EN-13241-1’e uygun güvenlik
ve verim kriterleri, 36. sayfadan itibaren
Diğer bilgileri Teknik Katalog’dan edinebilirsiniz.
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Bireysel talep doğrultusunda cam ve panel dolgu ya da tamamı cam dar ve
geniş çerçeveli cam alanların düzenlemesi mümkündür.
Standart olarak 91 mm cam çerçeve profilli, uygun personel kapıları; dar N cam
çerçeve ve 91 mm cam çerçeve profilli olarak teslim edilebilir
7000 mm kapı genişliğine kadar eşiksiz personel kapılı kapılar üretilmektedir.
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ALS 40

Maksimum Görülebilirlik İçin
Alüminyum Kapı

Büyük cam alanlar, sizi daha yakından
bakmaya çağırır. İçeride neler olduğunu
gösteren bu kapılar, aydınlık ve havalı bir
showroom’un cazibesiyle birleştirilebilir. Bunlar,
ince hatlı alüminyum profilleri ve bol bölmeli
camları bulunan Hörmann “vitrin pencereleri”nin
sunduğu avantajlardan yalnızca bir kaçıdır.
Örneğin, otomobil showroom’larında, yat ve
gemi tersanelerinde kullanım için, ayrıca kamp
aracı ve karavan satıcıları için son derece
uygundur.
Alüminyum, uzun yıllar boyunca iyi
görünümünü koruyacaktır
DIN 17611’e uygun anotlanmış alüminyum
ekstrüzoynlardan yapılma kapı bölmeleri, doğal
bir renkte (E6/EV1) boyanmış olup, talep üzerine
RAL renklerinde, örneğin, şirketinizin dizaynını
tamamlayacak renklerde temin edilebilir.
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Orijinal tavlı güvenlik camıyla yapılmış eşit
yükseklikte dolgular
İyi bir vitrin kapısı, bir showroom penceresi
ile aynı etkiye sahip olmalıdır. Hörmann, bu
izlenimi, tamamen aynı yükseklikte büyük
cam bölmeleri kullanarak elde etmektedir. Bu
amaçla, 6 mm laminatlı cam kullanmaktayız.
Zira, bir teşhire yönelik bir yerdeki “showroom
penceresi”nin temizlenmesi kolay olmalı ve
her zaman tertemiz görülmelidir. Talep üzerine,
kapılarımız 16 mm kalınlıkta “Sekurit” güvenlik
camlarına sahip çift cam bölmeli olarak temin
edilebilir.
İnce alüminyum ekstrüzyonlu sağlam bir
yapı
42 mm’lik bir dış kalınlığa ve 120 mm’lik
bir profil görünümüne sahip konstrüksiyon,
emniyetli ve güvenilir bir şekilde işlev görmesi
amacıyla kesin bir stabilite sunmaktadır.
Stabilitenin sağlanması amacıyla, genişliği
3330 mm’yi aşan kapılar, ortadan 91 mm
genişliğinde bir dikey rayla bölünmüştür.

Bu Vitrinli Kapı, Müşterileri
Tesislerinize Çekecektir.
Kapı versiyonları (örnekler)

Teknik Veriler
Mevcut boylar
5500 mm’ye kadar genişlik
4000 mm’ye kadar yükseklik

3330 mm genişliğe
kadar kapı versiyonu

Rüzgar basıncına mukavemet
Sınıf 3

1)

Su geçirmezlik
Sınıf 3 (70 Pa)

2)

Hava geçirgenliği
Sınıf 2

3)

Ses yalıtımı
R = 19 dB

4)

EN 13241, ek B EN 12428’ye uygun termal yalıtım
U = 6,2 W/m 2K*
*bu değer, yaklaşık 25 m2’lik bir kapı alanı için geçerlidir.2
1)

EN 12424; 2) EN 12425; 3) EN 12426; 4) EN 717-1

91

EN-13241-1’e uygun güvenlik
ve verim kriterleri, 36. sayfadan itibaren
Diğer bilgileri Teknik Katalog’dan edinebilirsiniz.

Genişliği 3330 mm’nin üstünde, dikey raylı (91 mm)
Kapı versiyonu
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TAR 40

En Yüksek Standartta Alüminyum
Termal Kapılar

Davetkâr estetik ve termal yalıtım rahatlığı
Yüksek seviyede şeffaflık, ses stabilitesi,
iyi termal yalıtım ve modern dizaynın tümü,
bu birinci sınıf alüminyum kapıyı anlatan
avantajlardır.

120 mm

Uzun ömürlü iyi bir yatırım
Alüminyum, iklim şartlarına dayanıklı, iyi
görünümlü ve bu özelliklerini onlarca yıl
boyunca koruyacak bir yüzey için en iyi garantiyi
vermektedir.
Kapı bölümleri, DIN 17611’e uygun doğal bir
renkte (E6/EV1) anotlanmıştır. Talep üzerine
RAL’e uygun özel renkler temin edilebilir.
Alt bölüm:
26 mm kalınlığındaki (%100 CFC’siz) PU sanviç
dolguların üzerine, her iki yanda sıva kabartmalı
alüminyum levhalar giydirilmiştir. Üst kapı
bölmeleri ise 16 mm kalınlığında sentetik çift
camlarla kaplanmış olup, bu termal elemanlar
iyi bir termal yalıtım değeri vermektedir.

Güçlü termal ekstrüzyon
Cam elyaf takviyeli poliamid damarlar, dış ve
iç tabakalar arasında etkili bir termal aralık
sağlamakta, böylece soğuk hava köprülerini
ortadan kaldırmaktadır. Tam kompozit malzeme
(toplam kalınlık 42 mm, profil yüksekliği 120 mm),
uzun bir kullanım ömrü için yüksek seviyede stabilite
sağlamaktadır. Bu termal-aralıklı kapı, bina yapısını
da korumaktadır.

22
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Birinci Sınıf Sunum için
En İyi Kriterler
Kapı versiyonları (örnekler)

52

Genişliği 5500 mm’ye kadar olan kapılar standart olarak 52 mm cam çerçeve profilli

91

Işık, l yalıtım
a
term
Teknik Veriler
Mevcut boylar
7000 mm’ye kadar genişlik
7000 mm’ye kadar yükseklik
Rüzgar basıncına mukavemet
Sınıf 3

1)

Su geçirmezlik
Sınıf 3 (70 Pa)

2)

Hava geçirgenliği
Sınıf 2 (küçük kapılı sınıf 1)

3)

Ses yalıtımı
R = 19 dB

4)

EN 13241, ek B EN 12428’ye uygun termal yalıtım
U = 3,6 W/m 2K*
(küçük kapılı U = 3,8 W/m 2K*)
*Değerler, yaklaşık 25 m2’lik bir kapı alanı için geçerlidir.
1)

Genişliği 5510 mm’den başlayan kapılarda standart olarak 91 mm cam çerçeve
profili mevcuttur, talep üzerine genişliği 5500 mm olan kapılar da 91 mm cam
çerçeve profilli olarak elde edebilir

EN 12424; 2) EN 12425; 3) EN 12426; 4) EN 717-1

EN-13241-1’e uygun güvenlik
ve verim kriterleri, 36. sayfadan itibaren
Diğer bilgileri Teknik Katalog’dan edinebilirsiniz.

Tamamı cam olarak veya bireysel talep doğrultusunda cam ve panel dolgu
düzenlemesi mümkündür.
7000 mm kapı genişliğine kadar eşiksiz personel kapılı kapılar üretilmektedir.
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Seksiyonel kapılarda eşiksiz
personel kapısı
Eşiksiz personel kapısı
Personel kapıları, personel geçişleri için ana kapının tamamen
açılıp kapanmaması için pratik bir çözümdür. Eşiksiz Hörmann
personel kapısı tökezleme riskini azaltır ve tekerleklerle üzerinden
geçmeyi kolaylaştırır.

ç
ç
ç
ç

5500 mm’ye kadar olan eşiksiz personel kapılı Hörmann
kapıları belirli şartlar altında acil çıkış kapısı görevini yerine
getirir.

Çift alt lastik
Kapının alt kenarı ve zemin - kapı kanadı ve eşik araları çift contalı.

ç

Ana kapı ve personel kapının
açılma alanında zeminin
eğimli olduğu yerlerde de eşikli
personel kapısı önermekteyiz.

ç

Mevcut kapılar olan yerlerde
binaların dış cephelerinin
ve kapılarının görüntüsünün
korunabilmesi için eşikli
personel kapısını sunmaya
devam ediyoruz.

Büyük ve küçük kapının ayrı ayrı ayarlanabilen alt lastiği
Bu sayede zemin üzerindeki hafif engebeler dengelenebilmektedir.
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Motorlu kapılarda VL2 öncü fotosel tarafından 2 sensör ile
engellerde temas gerçekleşmeden kapı hareketinin ters yönünde
bir hareket sağlanır.

Ortası 10 mm ve kenarları 5 mm yassı paslanmaz çelikten mamul
eşiğe sahip eşiksiz personel kapısı. 5510 mm’den geniş olan
kapılarda eşik kalınlığı yassı olarak 13 mm’dir.

Personel kapıları standart olarak sürme kollu üst kapı kapatıcısı ile

Ana kapıyla aynı görünüme sahip yan kapılar
Ana kapının yanında yeterli miktarda yer bulunması
durumunda ana kapı ile aynı görünüme sahip olan
yan kapı, personel ve taşıt giriş çıkışını birbirinden
güvenli ve ekonomik olarak birbirinden ayırma
olanağı sunar. Güvenliğiniz için yan kapıyı acil çıkış
kapısı olarak da kullanabilirsiniz. Yan kapı içeriye
veya dışarıya açılabilir. Talep üzerine 3 yerden
kilitlenebilir. Bu özellik sonradan eklenemez.

Personel kapısı ve yan kapı ekipmanları
Bütün kapı kasaları, alüminyum ekstrüzyondan
yapılmış ve DIN 17611’e uygun olarak anotlanmış,
doğal bir renkte (E6/EV1) renklendirilmiştir.
Standart olarak, bütün yuvarlak contalar
aşınmayan, iklim şartlarına dayanıklı EPDM’den

ç

ç

yapılmıştır.

Aksesuarlar
Barelli gömme kilit. Siyah PVC’den mamul iki tarafı
kapı kollu, oval rozetli. Talep üzerine kapı kolutokmak takımı da kullanılabilir.
Naturel tonda aluminyum, parlak veya mat
paslanmaz çelik seçenekleri de mevcuttur.

Üst kapı kapatıcısı
Personel kapılarında sürme kollu üst kapı
kapatıcısı standart bir donanımdır. Yan kapılarda
ise opsiyoneldir.
Kanat sabitleme noktaları
Kapının sarkmasını veya
esnemesini engeller.

Parmak sıkıştırma emniyeti
Personel kapısı çerçevesinde
iç ve dış kısmında standart
olarak mevcuttur.

Kesintisiz şerit menteşe
Görünmeyecek şekilde
kapı çerçevesine
yerleştirilmiştir. Böylece
parmakların sıkıştırılması
önlenir.
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RAL 9016 Trafik beyazı

RAL 9010 Saf beyaz

RAL 9007 Gri aluminyum

RAL 9006 Beyaz aluminyum

RAL 9002 Gri beyaz

RAL 8028 Toprak rengi

RAL 7016 Antrazit grisi

RA
RAL 6005 Yosun yeşili
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14 öncelikli renk:
Çift cidarlı çelik panellerde
ekstra ücret ödemeden.
Fiyat avantajından yararlanın!

RAL 6002 Yaprak yeşili

Renkli Kapılar, Şirket
Kurumsallığını da Temsil
Etmektedir

Renkler şirket tanıtımlarında gün geçtikce daha çok ön plana
çıkmaktadır. Bu konuda, renkli depo kapıları da ideal bir araç
oluşturmaktadır. Hörmann tüm seksiyonel sanayi kapılarını
RAL renk kartelasının 200 farklı renginde sunmaktadır.
Sedef görünümlü, fosforlu ve metalik renkler bunun dışındadır.
Güneş ışınlarına doğrudan mağruz kalan çift cidarlı çelik ve termik
olarak birbirinden ayrı kapılarda koyu dış yüzey renklerinin tercih
edilmesinden kaçınılmalıdır, çünkü olası panel eğilmeleri kapının
işlevseliğini kısıtlayabilir.

RAL 5010 Kantaron mavisi

Bölmelerin cam çerçeveleri ve
birleşik pencereler genellikle
siyahtır.
RAL 5009 Azur mavisi

RAL 5002 Deniz mavisi

RAL 3000 Alev kırmızısı

RAL 1021 Kolza sarısı
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İşlem yapılmamış, ham olarak:
Galvaniz kaplamalı kasa
çerçeveleri, personel kapısının
eloksallı profilleri, panel takviyesi
ve tüm aksesuarlar.
Hafif renk sapmaları
mümkündür. Resimlerde
gösterilen renkler, baskı
tekniğinden kaynaklanan
sebeplerden dolayı bağlayıcı
değildir. Renkli kapılar
hakkında lütfen yetkili Hörmann
Satıcınızdan bilgi alınız.
Bütün renkler RAL renklerine
uygundur.

Çift cidarlı çelik kapılar, iç kısmı gri
beyaz olarak 14 öncelikli renkte
(RAL 9002’ye uygun) temin edilebilir.
DPU kapıların dış ve iç kısmı aynı renk
ile boyalıdır.
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Sandviç pencere tip D
SPU için

Sandviç pencere tip A
STE, SPU, DPU için

Sandviç pencere tip E
SPU için

Net görüş alanı:
Sentetik çerçeve:
Cam kalınlığı:
Panel yükseklikleri:

Net görüş alan:
635 x 245 mm
Sentetik çerçeve:
siyah
Cam kalınlığı:
33 mm (SPU)
Çinko pres
döküm çerçeve:		 siyah
Cam kalınlığı: 	3 mm (STE)
29 mm (SPU)
43 mm (DPU)
Panel yükseklikleri:	500 mm (STE, DPU)
500, 625, 750 mm
(SPU)

Net görüş alan:
Sentetik çerçeve:
Cam kalınlığı:
Panel yükseklikleri:

602 x 132 mm
siyah
16 mm
500, 625, 750 mm

725 x 370 mm
siyah
33 mm
625, 750 mm

Işığı görüntü elemanı olarak kullanın
Aluminyum cam döşeme
çerçevelerinin cam çıtaları
aluminyum ekstrüzyon
profillerinden oluşmaktadır.
Başka yerlerde olduğu
gibi sentetik malzemeden
yapılmazlar.

Plaka seçimiyle, daha çok veya daha az ışık geçirgenliği
ve görüş olanağı tercihleri yapabilirsiniz.

Çift kanatlı güvenlik camı 6 mm
Şeffaf
Aluminyum cam çerçeve
(normal profiller) için
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16 mm güvenlik camı, çift cam
şeffaf
Aluminyum cam çerçeve
(normal profiller) için

Sentetik cam
şeffaf 3 mm
Lamelli pencere tip A
(Çinko döküm çerçeve)
Alüminyum cam çerçeve
(normal profil)

Sentetik cam
buzlu cam 3 mm
Alüminyum cam çerçeve
(normal profil)

Ara takviyeli çift cam 16 mm
(çok dayanıklı camlar)
Aluminyum cam çerçeve (normal ve
termo profiller) için.

Gerdirme ızgara
Galvaniz kaplamalı çelik, toz boyalı
Havalandırma kesiti: döşeme
alanının %58’i
Aluminyum cam çerçeve
(normal profil) için.

52 mm çerçeve profili

Sandviç pencere tip C
SPU için

Aluminyum cam döşeme çerçeveleri
STE, SPU, DPU, APU, TAP, ALR, ALS ve TAR için

Net görüş alanı:
Sentetik çerçeve:
Cam kalınlığı:
Panel
yükseklikleri:

Net görüş alanı:
Modele göre
Cam döşeme
çerçeveleri: 	Normal profil (DPU değil),
dolayısıyla eloksallı
termo profil E6/EV1
Cam kalınlığı: 	3 mm (STE, SPU, APU, ALR)
6 mm (STE, SPU, APU, ALR, ALS)
16 mm (STE, SPU, APU, TAP,
ALR, ALS, TAR)
45 mm (DPU)
Çerçeve profilleri: 	52/91 mm
100 mm (DPU)

Ø 244 mm
siyah
31 mm
500, 625, 750 mm

91 mm çerçeve profili

Talep edilen profile ve aynı zamanda sizin isteklerinize bağlı olarak
Hörmann endüstriyel seksiyonel kapıları, şekillerde gösterilen pencere
tipleriyle üretilebilir.

Sentetik çiftli plakalar
şeffaf
Lamelli pencere tip D, A, E, C
(Sentetik veya çinko döküm çerçeve)
Alüminyum cam çerçeve
(normal profil)

Sentetik çiftli plakalar
buzlu cam
Alüminyum cam çerçeve
(normal veya termo profiller)

Polikarbonat plaka
şeffaf 6 mm
Darbeye dayanıklı, hırsızlığı önleyici
Aluminyum cam çerçeve
(normal profil) için.

Polikarbonat çiftli plakalar
şeffaf
Darbeye dayanıklı, hırsızlığı önleyici
Lamelli pencere tip A
(Çinko döküm çerçeve)
Alüminyum cam çerçeve
(normal veya termo profiller)

Delikli sac
Paslanmaz çelik, düz
Havalandırma kesiti: döşenme
alanının %40’ı
Aluminyum cam çerçeve
(normal profil) için.

Aluminyum sac kaplama
Stucco-kabartma 1,5 mm
Aluminyum cam çerçeve
(normal profil) için.

Poliüretan sandviç kaplama
Aluminyum sac giydirilmiş
Her iki tarafı da eloksallı,
düz 16 mm
Darbeye dayanıklı, hırsızlığı önleyici
Aluminyum cam çerçeve
(normal profil) için.

Poliüretan sandviç kaplama
Aluminyum sac giydirilmiş
Her iki tarafı da stucco-kabartma
16 veya 26 mm
Aluminyum cam çerçeve
(normal veya termo profiller) için.

Hörmann endüstriyel seksiyonel kapılarını, yukardaki şekillerde yer alan kaplamaların
yanı sıra, isteğinize bağlı olarak özel kaplamalarla da temin edebilirsiniz.
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Yeni ve eski yapılarda
güvenli planlama
Kapı kızağının cinsi,
çalışmayı hiçbir şekilde
engellememelidir. Bu nedenle
doğru kızak modelinin seçimi
henüz planlama aşamasında
çok önemlidir. Hörmann tüm
kapı tiplerini aşağıdaki kızak
çeşitleriyle üretmektedir.
Mümkün olan tüm kızak
tiplerini geçerli teknik
kataloglardan görebilirsiniz.

Hörmann seksiyonel kapılar her türlü hole uyum sağlar
Mümkün olan kızak tiplerine örnekler

N /NB* Kızak
ND Kızak
NH Kızak
Normal kızak
Tavan eğimi ile
Az miktar yükseltilmiş
			

NS Kızak
Normal kızak
2x45°lik dönüş radyuslu

H / HB* Kızak
Yüksek kızak

HU / RB* Kızak
Yüksek kızak		
Yay mili aşağıda

L Kızak
Alçak kızak
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HD Kızak
Yüksek kızak
Tavan eğimi ile

HS Kızak
Yüksek kızak
2x45°lik dönüş radyuslu

LD Kızak
V / VB* Kızak
VU / WB* Kızak
Alçak kızak
Giyotin kızak		Giyotin kızak
Tavan eğimi ile		
Yay mili aşağıda
* DPU tip kapıda

Optimize edilmiş makara yönlendirmesi
Kapı kılavuzlaması da en uygun şekilde çözülmüştür. Bu da
10°’nin altındaki eğimlerde bile tavana uyumlu kısa eşikli kızakları
mümkün kılmaktadır.

©

Tavan yüksekliği düşük
yerler için kızak tipi
Motor ve zincir, ait oldukları yerde
Tüm kumanda elemanları kapının ön tarafındadır. Böylece
bölmenin orta yerinde aşağıya doğru sallanan bir zincir
rahatsız etmez. Diğerleriyle karşılaştırın !

Rahatsız edici montaj

Hörmann çözümü

Minimum eşik gereksinimi
Manuel kullanımda	200 mm
WA 400 motorlu kullanımda	200 mm
ITO 400 motorlu kullanımda	260 mm
Minimum yan montaj mesafesi
Manuel kullanımda, halat ile

125 mm

Manuel kullanımda, caraskal zincir ile

165 mm

WA 400 motorlu kullanımda	200 mm
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En iyi kalite kanıtı:
Detaylara kadar geliştirilmiş teknik

Düşük sesli kapı hareketi
Ayarlanabilir, bilyalı yataklamalı
plastik yürüme makaraları ile,
galvaniz kaplamalı çelikten
mamul menteşeli makara
tutucuları, hassas ve düşük
sesli kapı hareketini sağlarlar.
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Ayrılmaya karşı dayanıklı
bağlantılar
Galvaniz kaplamalı çelikten
mamul rijit orta menteşeler,
herbir kapı elemanını birbiriyle
uyum içinde birleştirirler. Kapı
elemanlarının kenar profilleri,
dört adet cıvata ile, kopmaya
karşı dayanıklı bir şekilde
direkt olarak saca uygulanacak
şekilde monte edilmişlerdir.
Çok sağlamdır!

Önceden hazırlanmış askılı
bağlantılar
Sürme raylarının tavan askılı
bağlantıları, uzun delikli
galvaniz kaplamalı çelikten
mamul özel ankrajlarla yapılır.
Bunlar herbir montaj tarzına
uygun şekilde önceden
hazırlanırlar.

Özellikle servis dostu
Kasa bölgesindeki herhangi
bir hasarlanma durumunda
cıvata bağlantılı sürme rayları,
kolaylıkla ve ekonomik şekilde
değiştirilebilirler.

Bağlantı konsollu üst kasa
kapağı
Yay mili konsolunun sabit
belirlenmiş pozisyonları,
tüm yay milinin montajını
kolaylaştırır.

Esnek mil kaplini
Düşük eksen farklılıkları, mil
kaplininin esnekliği sayesinde
dengelenirler.

Yay milinin halat makarasına
bağlantısı
Ayrıca bir gupilya veya
segman kullanılmaksızın,
dökümden yapılmış güvenli
bir bağlantı elemanı, fonksiyon
güvenliğini yükseltir ve montaj
kolaylığı yaratır.

Katlanabilir tekerlek tutucusu
Bu sayede eşik yüksekliği
azalır ve kapının açılmış
halinde üst kapı elemanının
kırılması veya çatlaması
önlenmiş olur.
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Yeterince kilitlenemeyen
kapılar ne işe yarar?
En başta güvenli kilitleme sistemleri, değerleri güvenilir şekilde korurlar.
Bu nedenle Hörmann endüstriyel seksiyonel kapıları, genel olarak
hırsızlığa karşı emniyetli kilitlemelerle teçhiz edilmişlerdir. Ve bu
standart olarak yapılmaktadır!
İster elle kumandalı, ister kuvvet uygulanarak.

İçten kilit sistemleri
Her kapı seri olarak, kullanıcının isteğine bağlı olarak
tercih edilebilen bir içerden kilitleme düzeneğine sahiptir.

Yerden kilit
Kapıların sıklıkla kullanıldığı durumlarda
çok pratiktir. Ayakla basılarak rahatlıkla
çözülebilir, hızlı ve güvenli şekilde kilitlenir.
Kilitleme işlemi duyarak emin olacağınız
şekilde, sesli olarak gerçekleşir.
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Sürgülü kilit
Güvenli bir gece kilitlemesi olarak, kullanıcı
tarafından takılacak bir asma kilit için
hazırlanmıştır. Motorlu kapılarda sürgülü
kilit, kilitlenmiş durumdaki kapıda motorun
çalışmasını engelleyecek bir elektrikli
kesici kontak ile teçhiz edilmiştir.

Topuzlu kilit
Sustalı disk (Avrupa Patenti) yardımıyla
kendi kendine kilitlenebilen kapı kilidi.
VU/RB ve HU/WB kızaklı (yayı aşağıda olan)
kapılar için uygun değildir.

Yukarı itme emniyeti:
Mil tahrikli motora sahip ve 5 m
yüksekliğe kadar olan kapılarda
Bu yüksek emniyet donanımı her
üretici tarafından standart olarak
sağlanmaz. Yukarı kaldırılma
emniyeti olmayan hafif kapılar çok
küçük bir kuvvet uygulamasıyla
yukarı doğru kaldırılabilirler. Ancak
Hörmann’da bu mümkün değildir.
Rakipleriyle karşılaştırın!

ƒ

5 m’nin üzerindeki yüksekliklerdeki
kapılar zaten kendi ağırlıkları
itibariyle hırsızlığa karşı güvenlik
içindedirler. Ve zincir motorlu kapılar,
kendi kendine kilitlemeli redüktörleri
sayesinde yine yukarı doğru
kaldırılamazlar.

ek
nem
e
d
eyle
y
v
e
L
sız larda da
m
a
l
an lu kapı
r
Moto

Dıştan ve içten kilit sistemleri
Kapılar dışarıdan da kumanda edilmek zorundaysalar,
ilave bir harici tutamak garnitürü ve profil silindirik
göbekli kilit içeren bu kilitleme düzenekleri önerilir.

Tutamak garnitürleri
Siyah plastik malzemeden mamul,
ergonomik olarak tasarlanmış tutamak
garnitürleri. Kilidi çözme tutamağı ve profil
silindirik kilit göbeği dış tarafta, çapraz
tutamak ve güvenlik çubuğu iç tarafta yer
almaktadır. Silindirik kilit göbeği aynı
zamanda merkezi kapatma sistemlerine
de entegre edilebilmektedir.

Sürgülü kilit
Sürgülü kilit bu durumda dış taraftan da
profil silindirik göbekli kilit ve el tutamağı
yardımıyla açma ve kapama için kumanda
edilebilir.

Topuzlu kilit
Topuzlu kilit bu durumda dış taraftan da
profil silindirik göbekli kilit ve el tutamağı
yardımıyla açma ve kapama için kumanda
edilebilir. VU/RB ve HU/WB kızaklı (yayı
aşağıda olan) kapılar için uygun değildir.
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Havalandırma için germeli
ızgara, örneğin kapalı
garajlarda

Sizin için en yüksek güvenlik. Düşmeye karşı emniyet
altına alınmış – sıkıştırmaya karşı korunmuş
Düşme emniyeti

ƒ
Güvenli tekerlek
kılavuzlaması
Tekerlek, Hörmann tarafından
geliştirilmiş olan güvenli sürme
rayları içinde hassas bir
şekilde kılavuzlanmışlardır. Bu
nedenle kapı kanadı ne yön
değiştirme sırasında ne de
tavan bölgesinde hareketsiz
duruyorken yerinden
kurtulamaz.

Yıllık Test
Yükümlülüğü
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En uygun ağırlık
dengelemesi
Kamalı yay mili ile birlikte
torklandırılmış yay aparatı, en
uygun ağırlık dengelemesini
sağlarlar. Bu sayede kapı,
açılma ve kapanma işlemlerinin
her aşamasında hafifçe hareket
eder. Mil galvaniz kaplamalıdır,
yaylar ise kumlanmış ve
boyanmışlardır. Diğer tüm
parçalar çinko pres dökümden
yapılmışlardır.
Talimata bağlı güvenlik
Lütfen motorla açılan kapılarda
yıllık test yükümlülüğüne dikkat
ediniz

Avrupa Patenti
Yakalama düzeneği
Taşıyıcı sistemde entegre
edilmiş olan ve yüke bağlı
olarak çalışan bir mandallı
düzenek, halat kopmasına ve
yay kırılmasına karşı görev
yapar.

ƒ
Avrupa Patenti
Yay kırılma emniyeti
Torklandırılmış yay milini yay
kırılması sırasında durdurur
ve kapıyı güvenli bir şekilde
bulunduğu konumda tutar.

Avrupa Standartı 13241-1’e göre güvenlik kriterleri
1 Mayıs 2005’den itibaren geçerli
Hörmann’da test edildi ve onaylandı:

Düşmeye karşı emniyet
Sıkıştırma emniyeti
Hörmann endüstriyel seksiyonel kapıları açma ve
kapama işleminin her aşamasında güvenlidir. İster
manuel ister motorlu kullanılsın. İmpulsif kumandalı motor
sistemli kapılarda bir opto-elektronik kapama kenarı
emniyeti ve mekanizmaya bağlı olarak bir hız ayarlayıcısı,
dinamik kapatma kuvvetlerinin (maksimum 400 N)
güvenlik içinde tutulmasını sağlarlar.
Engellerde temas gerçekleşmeden kapı hareketinin
ters yönünde bir hareket sağlanması için opsiyonel
olarak öncü fotosel ilave edilebilir. Kapının açılma
hareketi sırasında bir mikroprosesör ayrıca açma ve
kapama kuvveti sınırını denetler ve izin verilmeyen
kuvvetler oluştuğunda motoru otomatik olarak durdurur.
Hörmann’da kapı ve motor birbiriyle yüzde yüz
uyumludur ve güvenliğiniz için yetkili merciler tarafından
test edilmiştir. Rakiplerle karşılaştırın!

Kapılar Avrupa’nın 13241-1 sayılı normuna uygun olmalıdır!
Diğer üreticilerden belgelerini ibraz etmelerini isteyin!

Sıkıştırma koruması

ç
Parmak sıkıştırma emniyeti
Kapı elemanlarının özel
formu (Avrupa Patenti)
sayesinde kıstırma yerleri
bulunmamaktadır. Ne dış
tarafta ne de iç tarafta. Bu
aynı zamanda menteşeler
için de geçerlidir. Bu güvenli
parmak sıkıştırma korumasını
bu şekilde sadece Hörmann
sunmaktadır.

©
Yanal tutma koruması
Yanal kasalar tamamen
kapatılmış durumdadırlar.
Aşağıdan yukarıya kadar.
Bu da güvenli, yanal tutma
korumasıdır.

©
Dahili halat kılavuzlaması
Taşıyıcı halatlar içeride kalacak
şekilde kapı kanadı ile kasa
arasında kılavuzlanmışlardır.
Hiçbir yapı elemanı görünür
durumda değildir. Bu da
yaralanmaları önleyici tedbirdir.
Düşük eşik kızaklı kapılarda
taşıyıcı sistem, taşıyıcı zincir/
taşıyıcı halattan oluşmaktadır.

İşletim Emniyeti
Kapının kapanan kenarının
emniyetli bir şekilde kontrol
edilebilmesini öncü fotoseller
sağlar. Engeller daha henüz
kapıya temas etmeden önce
tespit edilir. Kapının alt kenarını
kontrol eden sensörler, tehlike
algıladıklarında kapının
durmasını ve geriye doğru
hareket etmesini sağlar. Bir
adet (VL1) veya iki adet (VL2)
sensoru, önceden harekete
geçen hareketli bir kol
konstrüksiyonun içinde bulunur.
İmpulsif kumandalı motora
sahip DPU kapılar için öncü
fotosel VL2 gerekmektedir.
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Dikkat çekici hizmet özelliklerine sahip,
Çok ince tasarlanmış konstrüksiyonlar
Isı izolasyonu

© ©
80 mm

42 mm

Ses izolasyonu

©
©

Isı izolasyonu
Hörmann endüstriyel seksiyonel kapıları yüksek ısı
izolasyonu özelliklerini, hep aynı özellikte dolguları
yapılmış olan poliüretan çelik lamelleri ve termik olarak
ayrılmış aluminyum boru profilleri sayesinde elde
etmektedirler.
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© ©
80 mm

42 mm

Ses izolasyonu
Çelik-sert köpük-çelik şeklindeki sandöviç yapı
tarzındaki sıkı malzeme bağlantısı sayesinde,
dış taraftan veya iç taraftan gelen ses etkileri
engellenmiştir.

Avrupa Standartı 13241-1’e göre verim kriterleri
1 Mayıs 2005’den itibaren geçerli
Hörmann’da test edildi ve onaylandı:

Isı izolasyonu
Ses izolasyonu
Sızdırmazlık
Rüzgar yükü
Hörmann, Avrupa Normu 13241-1’in ön gördüğü verim
kriterlerine uygun olarak kendini kanıtlamıştır.
Bunu şüpheye yer bırakmayacak şekilde aynı zamanda
test edilmiş değerleri destekleyen onaylanmış
sertifikalarımız ile de ispatlamaktayız.
Karşılaştırmasını yapınız. Bakınız sayfa 52-53.

Rüzgar yükü

ç

Sızdırmazlık

Eşik contası

Yanal contalar, zemin contası

Sızdırmazlık
Yüksek kaliteli contalar sürekli elastikdir ve dış hava
koşullarına karşı dayanıklıdırlar. Zeminde kire ve
yağmura karşı alt panel contası.
Dayanma çıtasıyla birlikte yanal contalarla bağlantılı
olarak eşik contası ve kapı elemanlarının arasındaki ara
contalar, yüksek sızdırmazlık değerleri taşırlar.

Güçlendirme profilleri

Kapı kanadı güçlendirmesi

Rüzgar yükü
Kapı tipine bağlı olarak güçlendirme profilleri,
çift cidarlı lameller, geniş kapılardaki aluminyum
boru profilleri veya kapı kanadı güçlendirmeleri,
yüksek stabiliteyi sağlarlar.
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Sistem çözümleri kendilerini kanıtlıyor:
İşletme aşamalarında, güvenlikte

Manuel kumanda edilen
kapılarda kullanım olanakları
Seri olarak iple veya çekme
çubuğuyla. İsteğe bağlı olarak:
İp/çelik telden zincir ile elle
çekmeli olarak veya kollu
zincir mekanizması ile, zincir
gerdirmesiyle birlikte.

Zincir gerdirmesi
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Aktarmalı motor
WA 400 aktarmalı motoru
yanlarda az yer bulunan
kapı yüksekliği 7000 mm’ye
kadar olan tüm kapı tipleri için
önermekteyiz.
Kızak tipleri L, LD, H8’de
aktarmalı motor kullanılmalıdır.
Endirekt kuvvet iletimi
sayesinde özellikle kapı için
korumalıdır.
Stardart montaj konumu:
dikey, alternatif yatay.

Direk akuple motor
Bu patentli direk akuple
motor hızlı ve basit olarak yay
miline monte edilir ve diğer
üreticilerinkine oranla oldukça
düşük bir yanal bağlantı yerine
gereksinim duyar.
Standart montaj konumu:
yatay, alternatif dikey.

Temassız otomatik
durdurma sistemi
insan ve malzemeyi
korur.

İlgili mükemmel konsept sayesinde tam kullanım.
Motor, kumanda ve impuls vericiler kapsamında
geniş bir ürün yelpazesinde sahipiz.

Öncü fotosel ile daha
fazla emniyet ve
yüksek hız
1.

Ortaya montaj için motor sistemi
Bu model, yay milinin ortasında monte edilir, böylece ilave olarak
bir yan dayanmaya gerek kalmaz. Eşik yüksekliklerine dikkat
ediniz! WA 400 M seri olarak emniyetli kilit çözücü ile birlikte
sevkedilir ve hemen hemen tüm mekanizma cinsleri için uygundur.
Kapının açılma ve kapanma hızları (WA 400 / WA 400 M)
Motorlar
		

Açılma hızı
m/s		

Zincir tahrikli motor ITO 400		

0,15		

0,15

0,19-0,23		
0,19-0,30		

0,19-0,23
0,19-0,30

Mil tahrikli motor WA 400 FU 		
normal tekerlekli		

0,3		

0,2-0,3

Mil tahrikli motor WA 400 FU 		
Tandem tekerlekli*

0,3-0,54		

0,2-0,54

Mil tahrikli motor WA 400
(kızak tipine göre)

OPTO
VL

Kapanma hızı
m/s

* V -kızaklı kapılar hariç
Net kapı açılma ve kapanma hızlarını geçerli teknik kataloglardan alabilirsiniz.
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2.

3.

Öncü fotosel
Hörmann seksiyonel sanayi kapılarında opsiyonel olarak
temin edilebilen VL öncü fotosel ile daha fazla güvenlik. Öncü
fotoselde normalde kullanılan optosensör sıkışma emniyeti
(OPTO)’nun tersine kapının alt kısmını bir sensör denetler.
Engeller veya kişiler temas gerçekleşmeden farkedilir ve kapı
hareketinin ters yönünde bir hareket sağlanır. Hörmann
seksiyonel kapıları bu teknik sayesinde kısa açılma ve
kapanma süreleri ile işletime alınabilir, onaylanan açılma
ve kapanma kuvvetleri çerçevesinde.
Eşiksiz personel kapısına sahip motorlu kapılarda kapının alt
kenarı VL2 öncü fotosel tarafından 2 sensör ile denetlenir. Yan
çarpma emniyeti kapanma yönü hareketinde manivela kolunun
hasar görmesini engeller.
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Güçlü Motorlar
orlarda:
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Tüm doğr ma rahatlığı
alış
• Büyük ç lıştırma ömrü
ça
• Yüksek açılımı
pı
• Hızlı ka

Standart montaj konumu: dikey

Mil tahrikli motor WA 400
Caraskal zinciri ile birlikte direk akuple motor
bağlantısı için (aşağıdan kullanılabilir)
A/B 440, A/B 445, A/B 460, B 460 FU kumandalar
ile kombine edilebilir.

Mil tahrikli motor WA 400
Caraskal zinciri ile birlikte aktarmalı motor
bağlantısı için (aşağıdan kullanılabilir)
A/B 440, A/B 445, A/B 460, B 460 FU kumandalar
ile kombine edilebilir.

Hörmann’da seri olarak

• Sağlam metal konstrüksiyonu		
• Bakım için kilit çözme sistemi		
Seri olarak bakım kilidini açma sistemi
Talimatlarca öngörülmüş olan yıllık bakım
zamanlarında motor sistemi, kapı milinin
üzerinden sökülmek zorunda değildir.
Bu durum zamandan ve paradan tasarruf
sağlar. Bakım için kilit çözme sistemi her
zaman için güvenli bir kilit çözme moduna
dönüştürülebilir.
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• 5000 mm kapı yüksekliğine kadar yukarı itme emniyeti
• genel olarak FU-varyasyonu şeklinde elde edilebilme
Güvenli kilit açma sistemi
Böylece motor sisteminin
kilidini rahatlıkla yerden
çözebilirsiniz
(Hörmann-Patenti).
Standart olarak caraskal
zinciri yardımıyla
(WA 400 M hariç).

Manuel kullanımda acil durum tertibatları için alternatifler
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Caraskal zincir ile güvenli
kilit açma sistemi
Bu patentli sistem
zeminden çözülebilir ve
kullanılabilir.
EN 14092’ye göre itfaiyeler,
acil yardım istasyonları, vb.
için.

Manivela kolu ile bakım
kilidini açma sistemi
Ekonomik varyasyon, iki
model şeklinde yapılabilir.
Sabit kol veya esnek
mafsallı acil durum-kolu

Mil tahrikli motor WA 400 M
Güvenli kilit açma sistemiyle
birlikte ortaya monte edilebilir.
A/B 445, A/B 460, B 460 FU
kumandalarıyla kombine edilebilir.

•
•

IP 65 (su sıçramasına karşı korunmuş)
Halat kopma sviçi
Güvenli kilit açma sistemi, dış
taraftan ASE
Kapı kilidinin dış taraftan
çözülebilmesi için (ikinci bir girişi
olmayan holler için gerekli).
Profil yarım silindirik kilit göbeği
ile birlikte monte edilebilir çinko
pres döküm gövde.
Ebatlar: 83 x 133 x 50 mm
(G x Y x D)

Muhafaza kapak ile bakım
kilidini açma sistemi
Acil durum el-zinciri veya
acil durum-kolu olmaksızın
en ekonomik çözüm.
Motor sisteminin kilidinin
çözülmesini takiben kapı
elle açılabilmelidir. Bu
nedenle sistemi maksimum
3000 mm kapı yüksekliğine
kadar öneriyoruz.
Sonradan caraskal zincirli
kullanım için uygun hale
getirilebilir.

Teleskopik çubuk
Yüksekliği 3000 mm’den
itibaren olan kapılar ve
ayrıca acil durum işletimi
için, özellikle itfaiye kapılara.
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Yerden tasarruf sağlayan motor sistemi
Raydan kılavuzlu zincir tahrikli
motor ITO 400
A/B 445, A/B 460 kumandalarıyla
kombine edilebilir.
 Yanal dayanma gerekli 		
değildir.
 Kılavuzlama kızağındaki yaylı
mandal yardımıyla acil durum
kilit çözme sistemi.
 Dış taraftan da kilit çözme
mümkündür.
 IP 65 (su sıçramasına karşı
koruma).
 Normal mekanizma ve düşük
eşikli mekanizma için.
 F
 U varyasyonu da mevcuttur.

Garaj kapısı motoru
SupraMatic H // YENİ
	Günde maks. 100 kapı
hareketi (açma/kapama)
yapan park yerleri için
uygundur.
	Çekme ve basma kuvveti
1000 N, kısa süreli maksimum
kuvvet 1200 N, açılma hızı
yaklaşık 22 cm/s
	Acil açma mekanizması,
kullanımı iç taraftan
 Euro fişli bağlantı kablosu,
hareket rayı FS 60 ve FS 6 için
ikinci askı düzeneği
	Entegre edilmiş garaj
aydınlatması, fabrika ayarı
2 dakika
	Güvenlik sistemi olarak yukarı
itme emniyeti
	Ek birimlerle genişletilebilir
	Kullanım alanı:
Yay kırılma emniyetli kapılar
Maks. genişlik: 5500 mm
Maks. yükseklik: 3000 mm
Maks. panel yüksekliği:
500 mm
Kızak tipi: N ve L kızak
Personel kapılı, gerçek camlı
kapılar veya DPU kapıları için
uygun değildir.
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Uyarı lambaları kumandaları için
genişleme üniteleri, bkz sayfa 50

llanım

den ku
Tek birim
konsepti

Kumandalar

Deadman kumanda A/B 440
(400/230 V)

İmpuls kumanda A/B 445
(400/230 V)

Konfor kumandası A/B 460
(400/230 V)

Frekans dönüştürücü kumanda
B 460 FU (230 V)

 Kumanda, motordan ayrı
olarak monte edilir.
 Kumanda ve kapı kanadı 		
komponentleri IP 65 koruma
sınıfına (su sıçramasına karşı
koruma) dahil. CEE-fişli bir
bağlantı IP 44 koruma sınıfına
aittir.
 Dışarıdan görülebilen 7 		
basamaklı gösterge ekranı.
 Minyatür kilitli fonksiyon
engelleyici (kilit
göbeği (yarım) ile
değiştirilebilir).
 İmpuls kumanda A/B 445,
A/B 460’a dönüştürülebilir.

 Kumanda, motordan ayrı
olarak monte edilir.
 Kumanda ve kapı kanadı 		
komponentleri IP 65 koruma
sınıfına (su sıçramasına karşı
koruma) dahil. CEE-fişli
bir bağlantı IP 44 koruma
sınıfına aittir.
 Menü okuma işlemi
dışarıdan, entegre edilmiş
olan 2 katlı ve 7 basamaklı
gösterge sayesinde, gövde
kapağı sökülmeksizin 		
yapılır.
 Motorda ayar işlem
gereksizdir, bunun yerine
rahatça kumanda üzerinden
dijital son konum sviçleri
yardımıyla yapılır.
 Bakım, sirkülasyon ve
işletim saati sayaçlarıyla
birlikte hata analizi de
içeren servis menüsü.
 Yapının kullanıcılarının
tercih etmiş oldukları
sisteme bağlı toplu arıza
bildirimi (akustik, optik
veya örneğin cep telefonu
üzerinden).
 Minyatür kilitli fonksiyon
engelleyici (kilit
göbeği(yarım) ile 		
değiştirilebilir).
 Komple değiştirme yerine
impuls kumanda A/B 445,
A/B 460’a dönüştürülebilir.

 Kumanda, motordan ayrı
olarak monte edilir.
 Gövde kapağı üzerinde ikinci
açılma yüksekliği için ekstra
düğme ve başka komut 		
vericiler için entegre edilmiş
bağlantı klemensleri.
 Kumanda ve kapı kanadı 		
komponentleri IP 65 koruma
sınıfına (su sıçramasına karşı
koruma) dahil. CEE-fişli bir
bağlantı IP 44 koruma sınıfına
aittir.
 Menü okuma işlemi
dışarıdan, entegre edilmiş
olan 2 katlı ve 7 basamaklı
gösterge sayesinde, gövde
kapağı sökülmeksizin 		
yapılır.
 Motorda ayar işlem
gereksizdir, bunun yerine
rahatça kumanda üzerinden
dijital son konum sviçleri
yardımıyla yapılır.
 Bakım, sirkülasyon ve
işletim saati sayaçlarıyla
birlikte hata analizi de
içeren servis menüsü.
 Yapının kullanıcılarının tercih
etmiş oldukları sisteme bağlı
toplu arıza bildirimi (akustik,
optik veya örneğin cep
telefonu üzerinden).
 Minyatür kilitli fonksiyon
engelleyici (kilit
göbeği (yarım) ile
değiştirilebilir).

 Kumanda, motordan ayrı
olarak monte edilir.
 Gövde kapağı üzerinde ikinci
açılma yüksekliği için ekstra
düğme ve başka komut 		
vericiler için entegre edilmiş
bağlantı klemensleri.
 Kumanda ve kapı kanadı 		
komponentleri IP 65 koruma
sınıfına (su sıçramasına karşı
koruma) dahil. CEE-fişli bir
bağlantı IP 44 koruma
sınıfına aittir.
 Menü okuma işlemi
dışarıdan, entegre edilmiş
olan 2 katlı ve 7 basamaklı
gösterge sayesinde, gövde
kapağı sökülmeksizin
yapılır.
 Motorda ayar işlem
gereksizdir, bunun yerine
rahatça kumanda üzerinden
dijital son konum sviçleri
yardımıyla yapılır.
 Bakım, sirkülasyon ve
işletim saati sayaçlarıyla
birlikte hata analizi de
içeren servis menüsü.
 Yapının kullanıcılarının
tercih etmiş oldukları
sisteme bağlı toplu arıza
bildirimi (akustik, optik
veya örneğin cep telefonu
üzerinden).
 Minyatür kilitli fonksiyon
engelleyici (kilit
göbeği (yarım) ile
değiştirilebilir).
 Yumuşak çalıştırma ve 		
durdurma sayesinde kapıyı
koruyucu özellik.
 Hızlı çalışmaya ayarlanabilir
(mekanizmaya bağlı olarak).

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.

Tüm kumandalar
için opsiyonel:
Kilit göbeği (yarım)
veya ana şalter.

İtfaiye Yönergesi
EN 14092 kriterlerine
uygundur.
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Alıcılar

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

2-kanallı alıcı HEI 2
Müstakil gövdesinde, 7,0 m’lik
4 damarlı bağlantı kablosuyla
birlikte.
Fonksiyon: İmpuls 			
veya aç/kapa
(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 müstakil anteni, sabote edilmeye karşı korunmuş
aluminyum gövdesi içinde, 7,0 m’lik 3 damarlı bağlantı kablosuyla
birlikte. İç bölümler için değerlendirme birimi.

1-kanallı röleli alıcı HER 1
Müstakil gövdesinde, potansiyelsiz röle çıkışlı, bağlantı
kablosuz.
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.

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, A/B 445, A/B 460,
B 460 FU 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

1 butonlu
uzaktan
kumanda HS 1

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

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

Push buton

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

Harici Buton DT 03
Her iki çalışma yönünü ayrı
kumanda edebilmek için,
müstakil stop butonu ile
birlikte.
Ebatlar:		
66 x 145 x 68 mm (G x Y x D)
Koruma sınıfı:IP 65
A/B 440, A/B 445, A/B 460,
B 460 FU kumandalar için.

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

Harici Buton DTP 2
Açma veya kapama işlemi
bir komut butonu üzerinden,
müstakil stop butonu ve
kumanda gerilimi için işletme
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
A/B 445, A/B 460, B460 FU
kumandalar için.

Harici Buton DTP 03
Her iki çalışma yönüne ayrı
kumanda edebilmek için.
Müstakil stop butonu ve
kumanda gerilimi için işletme
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
A/B 440, A/B 445, A/B 460,
B 460 FU kumandalar için.

Harici Buton DT 04
Her iki çalışma yönüne ayrı
kumanda edebilmek için,
müstakil push buton.
Kapının tamamen veya kısmen
açılması için (müstakil buton
yardımıyla).
Ebatlar:		
69 x 185 x 91 mm (G x Y x D)
Koruma sınıfı:IP 65
A/B 460, B 460 FU
kumanda için.

Harici Buton DTNA 30
Her iki çalışma yönüne ayrı
kumanda edebilmek için.
Push buton kilitlemeli olarak
yapılmıştır ve düğmeye bir kere
basıldıktan sonra, sistemin
arzu edilmeyen kişilerce tekrar
çalıştırılamaması için, bir daha
basılamayacak duruma gelir.
Düğmenin tekrar kullanılabilmesi,
ancak düğme kilidinin anahtar
yardımıyla tekrar çözülmesiyle
mümkün olabilir (sevkiyat
paketinde iki adet anahtar yer
almaktadır).
Ebatlar:		
66 x 145 x 85 mm (G x Y x D)
Koruma sınıfı:IP 65
A/B 440, A/B 445, A/B 460,
B 460 FU kumandalar için.

Acil-Stop-Butonu DTN 10
Kapı sisteminin süratle devre
dışı 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
A/B 440, A/B 445, A/B 460,
B 460 FU kumandalar için.

Acil-Stop-Butonu
DTNG 10
Kapı sisteminin süratle devre
dışı bırakılması için.
Buton basılı kalır.
Sıva üstü montajlı
Ebatlar: 93 x 93 x 95 mm
(G x Y x D)
Koruma sınıfı:IP 65
A/B 440, A/B 445, A/B 460,
B 460 FU 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 montajı için adaptörlü.
Kumanda cihazları müstakilen sipariş edilmelidir.
Kolon başlığı ve ayağı RAL 7015 (arduvaz grisi).
Kolon borusu RAL 9006 (beyaz alüminyum) parlak boyalı.
Ebatlar:
300 x 1250 mm (Ø x Y)
Koruma sınıfı:IP 44

Optik sensor, ipli sviç

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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Fotosel (alıcı + verici) EL 51
Müstakil 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
Ebatlar:
60 x 165 x 43 mm (G x Y x D)
Koruma sınıfı:IP 65

İpli sviç ZT 1
Açma ve kapama için impuls
aktarımı.
Ebatlar:		
60 x 90 x 55 mm (G x Y x D)
Çekme ipinin boyu:3,2 m
Koruma sınıfı:IP 65

İpli Sviç 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 ölçüsü:
65 x 65 mm (Ø x D)
Koruma sınıfı:IP 54

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

Kodlama üniteleri

Telsiz kodlama ünitesi
FCT 10 b
Telsiz kodlama ünitesi
FCT 10 b ile, 10 adede kadar telsiz
kodu gönderebilirsiniz (868,3 MHz).
Kablo kullanılması gereksizdir.
Işıklandırılmış tuş takımı sayesinde
karanlıkta bile yanılmazsınız.

Kodlama ünitesi CTR 1b, CTR 3b
Kodlama üniteleri CTR 1b ve
CTR 3b,istenmeyen açışlara karşı
size büyük bir güvenlik sağlar.
Sadece sayılardan oluşan özel
kodunuzu girersiniz ve anahtara
gereksiniminiz olmaz.
Konfor modeli CTR 3b ile
ikinci bir kapıyı açabilir ve harici
aydınlatmanızı devreye
sokabilirsiniz, veya bir kapıya yön
seçimli olarak kumanda edebilirsiniz.		

Parmak izi okuyucu FL 12, FL 100
// YENİ
Garaj kapınızı güvenli ve konforlu
bir şekilde açabilmeniz için sadece
parmak iziniz yeterli.
Parmak izi okuyucusunun
2 varyasyonu mevcuttur. Bunlar, 12
parmak izi kaydedebilen FL 12 ile
100 parmak izi kaydedebilen FL 100
versiyonlarıdır.

Transponder üniteleri
TTR 1, TTR 1000
Eğer çok sayıda personel
hole giriş yapıyorsa,en
konforlu model. Siz sadece,
kişisel kodunuz yüklenmiş
olan transponder anahtarını
okuma cihazına yaklaşık 2 cm
yaklaştırıyorsunuz.
Temassız olarak! Bu özellikle
karanlıkta büyük bir avantajdır.
Sevkiyat paketinde 2 adet
anahtar bulunmaktadır.
Maks. 100 transponder
anahtarı (TTR 1) veya 1000
transponder anahtarı (TTR)
için uygundur.

Ebatlar:				
80 x 110 x 39 mm (G x Y x D)
Koruma sınıfı:
Tuş takımı: IP 65

Ebatlar:
80 x 110 x 17 mm (G x Y x D)
Dekoder gövdesi:
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

Ebatlar:
80 x 110 x 39 mm (G x Y x D)
Dekoder gövdesi:
70 x 275 x 50 mm (G x Y x D)
Koruma sınıfı:
Okuma birimi: IP 65
Dekoder gövdesi: IP 56
Çalıştırma gücü: 2,0 A/30V DC

Ebatlar:
80 x 110 x 17 mm (G x Y x D)
Dekoder gövdesi:
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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Uyarı lambası bağlabtıları
Uyarı lambası, müstakil ilave gövde içinde veya mevcut
gövdenin içine monte edilmek üzere
2 adet uyarı lambası ile birlikte, turuncu
A/B 445, A/B 460, B 460 FU kumandaları için ilave donanım.
Uyarı lambası bağlantısı, kapının hareketi sırasında görsel uyarı
olması için kullanılır(resimler: haftalık otomatik hareket kurma
saati ile birlikte, opsiyonel). Kullanım olanakları:
-Hareket başlangıcı uyarısı (A/B 445,A/B 460, B 460 FU için)
-Otomatik kapanma (A/B 460, B 460 FU 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 vasıflı aluminyum gövde, toz boyalı.
Trafik lambası, müstakil ilave gövde içinde veya mevcut
gövdenin içine monte edilmek üzere
2 adet uyarı lambası ile birlikte, kırmızı/yeşil
A/B 460, B 460 FU kumandalarının geliştirilmesi için. Uyarı
lambası bağlantısı, araç giriş ve çıkışları sırasında optik uyarı
olması için kullanılır (haftalık zaman saati opsiyonel).
Yeşil ışık süresi: 0-480 saniye arasında ayarlanabilir.
Ön uyarı 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 vasıflı aluminyum gövde, toz boyalı.
Uyarı lambası bağlantıları SupraMatic H // YENİ
Genişleme ünitesi uyarı lambaları ES1
Ayrı mahfazada, uyarı lambalarının kumanda edilmesi için iki
röle, ışıklandırma kontrolü için opsiyon röleleri (silme impulsu),
impuls girişi, açık kalma süresi kısaltılabilir, Acil durdurma butonu
bağlanabilir, SupraMatıc H tuş takımından kapatılabilir, otomatik
kapama kapatılabilir (örn: ZSU 2) 2 turuncu uyarı lambası dahil.

Genişleme ünitesi uyarı lambaları ES2
Teknik açıdan ES 1 gibi, ayrıca SupraMatic H’nın genişleme
ünitesi üzerinden programlanabilmesi mümkün, alt kenar
sıkışma emniyeti ve araç geçişi fotoseli veya emniyet fotoselinin
bağlanması mümkün. Alt sıkışma emniyetinin bağlanması.
Açık kalma süresi 5 – 480 saniye arasında ayarlanabilir, ön uyarı
süresi 1 – 170 saniye, 2 adet turuncu uyarı lambası dahil.

Genişleme ünitesi trafik lambası EF 1
Teknik açıdan ES 2 gibi, ayrıca impuls komutu, araç girişi ve
çıkışı, araç girişi önceliği fonksiyonu, kapının son
açılma-kapanma konum bildirisi entegre röle üzerinden,
2 adet lamba dahil (kırmızı/yeşil).
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İlave donanımlar/özel kumandalar

Son konum kartı, müstakil
ilave gövdesi içinde veya
mevcut gövdenin içine monte
edilmek üzere
A/B 440 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.

İlave fonksiyon kartı,
müstakil ilave gövdesi içinde
veya mevcut gövdenin içine
monte edilmek üzere
Son konum uyarısı, silmeimpulsu, toplu arıza uyarısı.
A/B 445,A/B 460, B 460 FU
kumandalarının geliştirilmeleri
için.
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.

Harekete duyarlı radar
dedektörü RBM 2
“Kapı açık” impulsu için, yön
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
Radar hareket dedektörü
için uzaktan kumanda,
opsiyonel

Digital haftalık zaman saati,
müstakil ilave gövdesi içinde
Saat, bir potansiyelsiz kontak
üzerinden, kumanda edilecek
cihazları devreden çıkarabilir
veya devreye sokabilir.
A/B 460, B 460 FU
kumandasının geliştirilmesi
için.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
Metal dedektörü DI 1, müstakil
ilave gövdesi içinde
Bir adet metal dedektörü için.
Dedektör bir kapatıcı ve bir
dönüştürücü üzerinden çalışır.
Metal dedektörü DI 2
(resimsiz), müstakil ilave
gövdesi içinde
İki adet ayrı metal dedektörü
için. Dedektör iki adet
potansiyelsiz kapatma kontağı
üzerinden çalışır. İmpulsif
veya sürekli kontak durumuna
ayarlanabilir.
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
WDI 2:250 V AC, 4 A, 1000 VA,
(omajlı yük AC)
Sevk şekli:		
Metal dedektörü kablosu hariç

Bağlantı birimi yaz/kış ilave
gövdesi içinde
Komple kapı açıklığı fonksiyonu
ve serbestçe programlanabilir
ara-son konumlar için.
A/B 460, B 460 FU
kumandasının geliştirilmesi için.
İlave gövdenin ölçüleri:
202 x 164 x 130 mm (G x Y x D)
Koruma sınıfı:IP 65

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
istek üzerine
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Kapı tiplerine genel bakış
Teknik detaylar
Konstrüksiyon ve kalite işaretleri
= standart
 = isteğe bağlı olarak
Daha üst sınıflar ve daha iyi ısı izolasyonu ve ses izolasyonu
değerleri istek üzerine!
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91

STE
EN 12424’e göre rüzgar yüküne karşı direnç

Çok iyi 		2

EN 12425’e göre su sızdırmazlığı

Personel kapısı olmayan kapılar		

EN 12426’ya göre

Personel kapısı olmayan kapılar		

EN 717-1’e göre ses izolasyonu

0	3
0	2	3	2	2	2	2	2
Personel kapılı kapılar		
–
R = . . . dB		20	22	22	

EN 13241’e göre ısı izolasyonu

Kapı yaklaşık 25 m², personel kapısıyla birlikte monte edilmiş

EN 12428 Ek B’ye göre

(U = W/m2K)		

hava geçirgenliği

Kapı yaklaşık 25 m², personel kapısız monte edilmiş
(U = W/m2K)		
Ek B EN 12428

Kapı elemanı tekil olarak (U=W/m²K)		

Konstrüksiyon

Kendi kendini taşır		

–
6,2	

İterek açılmaya karşı emniyet

–

Montaj derinliği, mm		42	42	8
Genişlik (LZ), maksimum mm		7000	8
Yükseklik(RM), maksimum mm *		7000	7
bakınız Montaj Ölçüleri			
Çelik, tek cidarlı		

Çelik, çift cidarlı 42 mm		
–
Çelik, çift cidarlı 80 mm		
–
Aluminyum, (normal profil)		
–
Aluminyum, (termo profil)		
–
Galvaniz kaplamalı çelik, boyalı RAL 9002		

Galvaniz kaplamalı çelik, boyalı RAL 9006		

Galvaniz kaplamalı çelik, boyalı RAL isteğe bağlı olarak		

Aluminyum, eloksallı E6/EV1		

Aluminyum, boyalı RAL isteğe bağlı olarak		

eşiksiz		
–
Kapıyla eş görünümlü		

Pencere tip A		

Pencere tip C		
–
Pencere tip D		
–
Pencere tip E		
–
Aluminyum cam çerçeve		

4-taraflı çepeçevre		

Kapı elemanları arasında ara conta		
–
İçten kilit		

Dıştan / içten kilit		

5 m yüksekliğe kadar olan kapılarda mil tahrikli motor ile		


Güvenlik donanımları

Parmak sıkıştırmaya karşı güvenlik		

Kapı ölçüleri
Yer gereksinimi
Malzeme, kapı örtüsü

Yüzey, kapı örtüsü

Personel kapısı
Yan kapı
Camlar

Contalar
Kilitleme sistemleri

Yanal tutma güvenliği		
Elle kumandada yay kırılmasına karşı güvenlik		
Mil tahrikli motorlu kapılarda düşmeye karşı güvenlik		
Montaj yüzeyi malzemeleri

Beton		
Çelik		
Duvar		
Diğerleri sipariş üzerine
*6000 mm’nin üzerindeki kapı yükseklikleri istek üzerine (kapı tipi ALS 40 hariç)
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SPU
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DPU
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APU

TAP

ALR

ALS

TAR

3
3
3
3
3
3
3
	3 (70 Pa)	3 (70 Pa)	3 (70 Pa)	3 (70 Pa)	3 (70 Pa)	3 (70 Pa)	3 (70 Pa)
	2	3	2	2	2	2	2
1
–
1
1
1
–
1
	22	22	
19	
19	
19	
19	
19
1,2	
1,0

–	4,0	3,5	4,4	

–	3,8

0,7	3,8	3,3 	4,2	6,2	3,6

0,5	
0,3	
–
–
–
–
–







		42	42	80	42	42	42	42	42
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1 Seksiyonel kapılar

2 Sarmal kapılar ve kepenk
sistemleri

 elik ve alüminyum
3 Ç
akordeon kapılar

4 Hızlı kapılar

Obje inşaatınız için: Her şey tek elden.
1 Seksiyonel kapılar
Çeşitli mekanizma
modellerine sahip olan ve
yer tasarrufu sağlayan kapı
sistemleri, her endüstriyel
yapıya uyum sağlar. Bu
sistemler, yeni inşaat ve
tadilat planlarının güvenli bir
şekilde yapılabilmesini sağlar.
Hörmann, size, her uygulama
için ısmarlama ölçülerde
çözümler sunuyor: Örneğin: İç
mekanların buharsız ve net bir
şekilde görülebilmesi için tam
cam döşemeli ALS-Seksiyonel
Kapılar veya yüksek ısı yalıtımlı,
çift cidarlı ve stabil ısılar
sağlayan 80 mm kalınlığında
DPU-kapılar.
2 Sarmal kapılar ve kepenk
sistemleri
Sadece çok az sayıda
bileşene sahip olan sarmal
kapılar, basit konstrüksiyonları
sayesinde özellikle ekonomik
ve sağlamdır. Hörmann,
11,75 m genişlik ve 9 m
yüksekliğe kadar olan sarmal
kapıları özel kapılar şeklinde
teslim ettiği gibi daha yüksek
olarak da teslim edebilir.
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Çok sayıda pencere ve renk
çeşitleri, objeniz için size daha
geniş bir tasarım yelpazesi
sunar.
3 Çelik ve alüminyum 		
akordeon kapılar
Hörmann’ın çelik ve alüminyum
mamul katlanan kapıları, çok
fazla giriş çıkış yapılmayan
alçak eşikli mekanlar için ve
tavan yükleri oluşmaması
durumunda önerilir. Katlanan
kapılar, az sayıda aşınır
parçaya sahip olmalarından
dolayı, tamir ve bakımları çok
kolaydır.
4 Hızlı kapılar
İç ve dış mekanlarda trafik
akışının ve ortam sıcaklığının
optimizasyonunda, mekan
hava şartlandırmasında ve
enerji tasarrufunda çok etkindir.
Hörmann programı, dikey
ve yatay açılan, esnek örtülü
şeffaf kapıların, seksiyonel ve
sarmal kapılı kombinasyonlarını
da kapsıyor. Avantajınız:
Çarpma koruma sistemi
entegreli SoftEdge teknolojisi,
hızlı açılıp kapanan kapıların
özellikle emniyetli ve ekonomik
olmalarını sağlıyor.

5 Yükleme teknolojisi
Hörmann, size, lojistik
alanlarınız için komple
yükleme sistemleri sunuyor.
Avantajlarınız: Tam olarak
birbirine uyarlanmış bileşenler
sayesinde, emniyetli planlama,
inşaatın güvenilir bir şekilde
tamamlanması ve yüksek
işlevsellik. Hem münferit
yükleme köprülerinde, hem
de mevcut yapılara yükleme
köprüsü ve kapı izolasyonları
ile birlikte komple bir birim
şeklinde sonradan da enstale
edilebilen ön yükleme
odalarında.
6 Sürme yangın kapıları
Bütün obje alanlarınız ve
talep edilen yangın koruma
sınıflarına göre, tek ve iki kanatlı
sürme kapı çözümlerinizi, istek
üzerine servis kapılı ve kaçma
yolları için duman korumalı
olarak da elde edebilirsiniz.

	Çok işlevli kapılar ve iç
7
mekan kapıları
Hörmann’ın çok işlevli kapıları
ve iç mekan kapıları, hem
iç hem de dış alanlarda çok
amaçlı kullanım için uygundur.
Bir veya iki kanatlı kapılar,
dayanıklı ve sağlam kapı
elemanlarına ihtiyaç duyulan
her yerde kullanılabilir.
Hörmann, bu noktada,
endüstriyel inşaatlarda
neredeyse bütün münferit
gereksinimlere cevap verebilen
çözümler sunuyor.
8 Yangın ve dumana karşı
boru çerçeve elemanları
Örneğin: İşyerinizin yönetim
binası gibi görsel açıdan iddialı
olan alanlar için, Hörmann’dan
çelik ve alüminyum mamul
kapılar ve cam döşemeler elde
edebilirsiniz. Yangın sınıfı ne
olursa olsun – sistemlerin kendi
içlerinde % 100 oranda hakim
olan aynı görüntü – bütünsel bir
görüntüyü garanti eder.

5 Yükleme teknolojisi

6 Sürme yangın kapıları

 ok işlevli kapılar 		
7 Ç
ve iç mekan kapıları

 angın ve dumana karşı
8 Y
boru çerçeve elemanları

Yapı elemanları uzmanı Hörmann ile planlarınızı en iyi şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
İtinalı bir şekilde birbirine uyarlanan çözümler, size ve her alana yüksek
fonksiyonelliğe sahip mükemmel ürünler sunuyor.

2
3

1
8

7
7

7
6
8

7

1
4
5

55

Hörmann KG Amshausen

Hörmann KG Motor Fabrikası

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 03.07) 84 857 TR/P - 0.8 - Basım tarihi 04.07

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…

