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ThermoPro bejárati ajtók / ThermoPro Plus házbejárati ajtók
Új dizájnmotívumok nemesacél hatású betétekkel

ThermoPro ajtók nemesacél 
hatású betétekkel

TPS 015

• HB 14-2 jelű nemesacél fogantyú  
a nemesacél hatású betétekkel ellátott 
acél ajtólapon

• UD-érték akár 1,1 W/ (m²·K)*

• ThermoPro Plus ajtóként is kapható

• Azonnal szállítható

TPS 025

• HB 14-2 nemesacél fogantyú  
a nemesacél hatású betétekkel ellátott 
acél ajtólapon; a végigfutó üvegezés: 
2-rétegű, hőszigetelt üveg, kívül VSG, 
belül ESG, Mastercarre

• UD-értéke akár 1,4 W/ (m²·K)*

• Azonnal szállítható

ThermoPro Plus  
ajtó négyszögletes 
üvegezésekkel  
és nemesacél keretekkel

TPS Plus 800 jelű motívum

• HB 38-2 nemesacél fogantyú,  
az acélbetétre szerelve

• 4 db négyszögletes üvegezés, 
nemesacél kerettel: 3-rétegű 
hőszigetelt üveg, kívül VSG, középen 
homokszórt Float, belül átlátszó VSG

• UD-értéke akár 0,88 W/ (m²·K)*

• Azonnal szállítható

TPS Plus 810 jelű motívum

• HB 38-2 nemesacél fogantyú,  
az acélbetétre szerelve

• 3 db négyszögletes üvegezés, 
körbefutó átlátszó csíkokkal  
és nemesacél kerettel: 3-rétegű 
hőszigetelt üveg, kívül VSG, középen 
homokszórt Float, belül átlátszó ESG

• UD-értéke akár 0,96 W/ (m²·K)*

• Azonnal szállítható

TPS 015 TPS 025

TPS Plus 800 TPS Plus 810* Ajtómérettől függően; a megadott  
értékek 1230 × 2180 mm keretkülméretre 
(RAM) vonatkoznak
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Az új komfortzárak révén egyszerűbb  
a ThermoPro Plus házbejárati ajtók nyitása

Komfortzárak ThermoPro 
Plus ajtókhoz

Kéziadóval nyitható több  
pontos reteszelés

• Az ajtó automatikusan reteszelődik 
(mechanikusan) a csukást követően

• Az ajtó kívülről kéziadóval vagy 
hengerzárral nyitható

• Az ajtó belülről kéziadóval, 
kaputelefonnal, hengerzárral vagy 
kilinccsel nyitható

• A főretesz hengerzárral történő 
lezárásával deaktiválható  
a motoros nyitás

• 2015 nyarától szállítható

Forgatógombos hengerzár 
elektronikus beléptető rendszerrel

• A külső oldalon szabadon mozgó 
forgató gomb, a transzponderkulcs 
elé tartására, korlátozott időre 
összekapcsolódik a hengerzárral

• Az ajtó kívülről való kireteszelése  
a hengerzár forgatásával történik

• Az ajtó belső oldali kireteszelése 
forgató gombbal történik

• 2015 nyarától szállítható

HSE 2 BS kéziadó
Fekete strukturált,  
műanyag kupakkal

Beléptető 
transzponderkulcs
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ThermoSafe alumínium házbejárati ajtók
Új, a szekcionált garázskapukhoz illeszkedő ajtómotívumok

Új ThermoSafe házbejárati 
ajtómotívumok

• 6 új, hornyokkal és üvegezésekkel 
ellátott motívum

• M-, L- és D-bordás szekcionált 
garázskapukhoz hasonló megjelenés

• 2015 tavaszától szállítható

• Az 514 jelű motívum 2015  
nyarától szállítható

Kifelé nyíló kivitel

• Opcionálisan az összes ThermoSafe 
házbejárati ajtóhoz

• 2015 nyarától szállítható
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189 jelű motívum862 jelű motívum 867 jelű motívum

872 jelű motívum 514 jelű motívum871 jelű motívum
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Kiegészítő harmadik tömítés

• Kiegészítve bolyhos tömítéssel a tokkeretben

• Alapkivitelben 2015.02.01-jétől az összes 
ThermoSafe házbejárati ajtónál

Új ujjlenyomat-olvasó

• Elegáns módon az ajtófogantyúba integrálva

• Opcionálisan az összes ThermoSafe 
házbejárati ajtóhoz

• 2015 nyarától szállítható

ThermoSafe alumínium házbejárati ajtók
Több kényelem, jobb konstrukció

 4-oldali ütköző tömítés

 új, bolyhos tömítés

 3-oldali ütköző tömítés
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1 m

2 m

3 m

Mennyezetig érő házbejárati ajtók

• ThermoSafe XXL házbejárati ajtók,  
2500 mm-es magasságig

• ThermoCarbon XXL házbejárati ajtók,  
3000 mm-es magasságig

• 2015 tavaszától szállítható

ThermoCarbon XXL ThermoSafe XXL

ThermoSafe / ThermoCarbon alumínium házbejárati ajtók
Kényelmesen használható nagy méretű bejáratok kialakításához

S5 / S7 Smart automata zár

• A házbejárati ajtó állapota lekérdezhető  
(reteszelt vagy nem reteszelt)

• Működtetés és állapotlekérdezés opcionálisan 
történhet HS 5 BS kéziadóval vagy a BiSecur App 
alkalmazással is

• ThermoSafe házbejárati ajtókhoz 
azonnal szállítható

• ThermoCarbon házbejárati ajtókhoz 
2015 tavaszától szállítható

7



Szekcionált garázskapuk
Új kapukialakítások D- és T-bordás motívumokkal
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D-bordás és T-bordás 
LPU szekcionált 
garázskapuk

• D-bordás: 2-bordás dizájnnal

• T-bordás: 3-bordás dizájnnal

• Silkgrain felület az összes preferált 
és egyedi RAL-színű változatban

• Négy motívum nemesacél  
vagy fahatású betétekkel  
a T-bordás változathoz

• 2015 nyarától szállítható

D-bordás T-bordás

T-bordás, végigfutó nemesacél hatású betétekkel T-bordás, végigfutó fahatású betétekkel

T-bordás, részben nemesacél hatású betétekkel T-bordás, részben fahatású betétekkel
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Garázs-mellékajtók
Praktikus ajtó a kapuhoz

NT 60 mellékajtó

• 60 mm-es alumínium keretszerkezet

• A betét rögzítése  
üvegezőlécekkel történik

• Alapkivitelben görgős pántokkal

• Szekcionált garázskapukhoz  
és RollMatic garázs-redőnykapukhoz

• 2015 nyarától szállítható

NT 60 mellékajtó szekcionált garázskapukhoz

NT 60 mellékajtó RollMatic garázs-redőnykapuhoz

Külső nézet

Belső nézet

Külső nézet

Standard kilincsgarnitúra

Belső nézet

Standard kilincsgarnitúra
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VersaMatic P  
udvarikapu-meghajtás

• Magasság max. 2000 mm

• Szélesség max. 3000 mm

• Súly max. 300 kg

• Nyitásszög max. 120°

• Stand-by < 1 Watt

• 2015 nyarától szállítható

A meghajtásház 3-féle  
módon szerelhető

• különböző építészeti adottságokhoz

• Meghatározott meghajtás-
megjelenéshez

• A szükségkireteszelés optimális 
működtetéséhez

• Helytakarékos szereléshez

Udvarikapu-meghajtások
Különleges beépítési szituációkhoz

I. szerelési mód

II. szerelési mód

Egyszerűen működtethető szükségkireteszelés

III. szerelési mód
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BiSecur rádiós technológiával ellátott kezelőelemek
Több kényelem és exkluzív dizájn otthonában

Exkluzív rádiós belső 
nyomógomb és 
konnektoros vevőegység

• Exkluzív dizájn a modern  
belső megjelenéshez

• Letisztult formák harmonikusan 
lekerekített sarkokkal

• Magasfényű, fehér felület, RAL 9016

• Csekély mélységű ház

• Integrált elem, nincs semmilyen 
vezetékezés

• BiSecur rádiós technológia, 
különösen nagy hatótávolsággal

• Hörmann meghajtások  
és konnektoros vevőegységek 
működtetése (lásd   )

• 2015 nyarától szállítható
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1-gombos rádiós belső nyomógomb 

• 1 gombfunkció, nagy nyomógombbal  
az egyszerű működtetéshez

• 2015 nyarától szállítható

4-gombos rádiós belső nyomógomb 

• 4 gombfunkció

• 2015 nyarától szállítható

5-gombos rádiós belső nyomógomb 

• 4 gombfunkció plusz lekérdező gomb

• 2015 nyarától szállítható

1-csatornás konnektoros vevőegység 

• Impulzusos vezérlés: áram BE / áram KI

• Legfeljebb 2500 W-os elektromos 
eszközökhöz

• HS 5 BS kéziadóval vagy BiSecur App 
alkalmazással lekérdezhető állapot-
visszajelzéssel

• Az összes Hörmann kéziadóval,  
rádiós kezelőegységgel, rádiós belső 
nyomógombbal vagy BiSecur App 
alkalmazással vezérelhető

• 2015 őszétől szállítható

2-csatornás konnektoros vevőegység 

• Úgy működik, mint az 1-csatornás

• Kiegészítő potenciálmentes kimenet 
más gyártó garázskapu-meghajtásának 
impulzusos működtetéséhez 
(visszajelzés nélkül)

• 2015 őszétől szállítható
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Ajtószárny-meghajtások
Ideális az akadálymentes otthonokhoz

PortaMatic beltéri 
ajtószárny-meghajtás

• Utólagosan is lehetséges,  
max. 80 kg-os ajtólapsúlyig és max. 
1100 mm-es ajtólap-szélességig

• Méretek (Ma × Mé × Sz) 
60 mm × 78 mm × 560 mm,  
súly 2,9 kg

• Dugaszolható, 3 m-es vezeték

• Ezüstszínű (nemesacél színre eloxált) 
vagy RAL 9016

• Teljesen vagy félig automata, 
AutoClose (ajtócsukó-funkció),  
Push üzemmód, Tartós nyitás, 
szellőzőállás (kézi)

• Integrált BiSecur rádiós egység,  
az ajtó pozíciójának lekérdezésével

• BiSecur App alkalmazással vagy 
HS 5 BS kéziadóval történő 
ajtóvezérlés és kontroll

• Irányváltó funkció

• Választható akusztikus szignál  
az ajtó mozgása előtt és / vagy alatt

• Közvetlen vagy indirekt LED-es 
megvilágítás, mely az ajtó mozgása 
előtt és / vagy alatt hallható 
figyelmeztető hangjelzés mellé  
vagy külön is kiválasztható

• Motoros zárak és elektromos 
ajtónyitó csatlakoztatása  
és vezérlése is lehetséges

• 2015 nyarától szállítható
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ECturn Inside integrált házbejárati 
ajtószárny-meghajtás

• Automatikus vagy kézi nyitáshoz

• Automatikus csukáshoz

• Alacsony energiájú üzemmód és automata 
üzemmód, DIN 18650 / EN 16005 szerint

• Egyszerű és gyors csatlakoztatás

• További biztonsági szenzorok különös védelemre 
szoruló felhasználók számára

• Kiegészítő kényelmi funkció a rádiós 
távműködtetés

• Az áramszünet eseti maximális biztonság 
érdekében opcionálisan akkuval – ez előnyös  
a mobilitásukban korlátozott személyek számára; 
az ajtó nyitása és csukása az akkus működés 
közben is automatikus marad

• Dugaszolható vezetékezés, egyszerűsített szerelés

• Üzemmódok: „Automata”, „Tartós nyitás”, „Éjszaka”

• 2015 nyarától szállítható

15



Ajtószárny-meghajtások tűz- és füstgátló nyílászárókhoz
Az akadálymentes építés érdekében
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HDO 200 ajtószárny-
meghajtás

• Multifunkciós ajtókhoz  
és keretszerkezetes ajtókhoz

• Kényelmes nyitás az akadálymentes 
áthaladáshoz

• Halk üzemű, ezért sokrétűen 
alkalmazható, pl. irodákban  
vagy kórházakban

• Sebességszabályozás garantálja az 
állandó nyitási és csukási sebességet

• Üzemmódok: „Automata”,  
„Tartós nyitás”, „Éjszaka”, „Záróra”

• Integrált programkapcsoló a „KI”, 
„Automata” és „Tartós nyitás” 
üzemmódhoz

• Működtetés nyomógombbal, 
radarral / mozgásérzékelővel, stb.

• Opcionálisan BiSecur rádiós 
technológiával az összes Hörmann 
kéziadóval, rádiós kezelőegységgel, 
rádiós belső nyomógombbal  
vagy BiSecur App alkalmazással  
való működtetéshez

• 2015 nyarától szállítható

HDO 200

HDO 200 érzékelőcsíkkal

17



Hx OD acél tűzgátló nyílászáró
Új, a teljes felületén ragasztott, rétegelt szerkezet,  
tartósan sík felülettel

Előrelátó módon a jövő számára 
fejlesztve – a szerkezet teljesíti  
a jövőbeni EN 16034 termékszabvány 
tűzgátlási követelményeit.

• Az ajtólap teljes felületén ragasztott, 
réteges szerkezetként rendkívül  
nagy stabilitással és 
szárnymerevséggel rendelkezik

• Tartósan sík felület

• Harmonikus az összhatás 2-szárnyú 
ajtók esetén is, az ajtószárnyak  
egy síkot alkotó átmenete révén

• Vékony- és vastagfalcos kivitel, 
65 mm vastag ajtólappal

• Falcolatlan kivitelben, 59 mm  
vastag ajtólappal

Kivitelek / funkciók

T30
 

EI230 H3 OD
Azonnal szállítható

T90
 

EI290 H16 OD
2015 nyarától szállítható

EI2120 H12 OD
2015 nyarától szállítható

MZ D65 OD
2015 nyarától szállítható

Kiegészítő funkciók

RS
Azonnal szállítható

RC 2
Azonnal szállítható

RC 3
2015 nyarától szállítható

A 
JÖ

VŐ
BE

NI
 E

UR

ÓPAI SZABVÁNY SZERINT KIFEJLESZTVE
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Dryfix tokok acél tűzgátló 
nyílászárókhoz

• Engedélyezve T90 és EI290 
követelményhez

• Azonnal szállítható

Új dekorfóliás felületek

• Csúcsminőségű dekorfóliás felületek, 
3-féle részlethű fahatású megjelenéssel

 Golden Oak
 Dark Oak
 Winchester Oak

• Tok porszórva a fa színének alapszínére

• 2015 nyarától szállítható

Kétrészes blokktok

• T30, T90 és MZ ajtókhoz

• Szélesített toktükör 90°-os nyitáshoz 
folyósóra való beépítéskor

• Külső falakba való beépítésnél  
a külső szigetelés rátakarhat a tokra

• A gyári betét miatt nem szükséges 
már semmilyen költséges,  
helyszíni kivakolás

• Azonnal szállítható

T90 EI290

T30 T90 MZ
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Tolóajtótok, szorosan 
záródó, dobozolt változat

• Fokozott védelem a szag-,  
a zaj- és a huzathatással szemben

• Opcionálisan hanggátló változatban, 
hanggátlási érték: RW,P ≥ 29 dB

• 2015 tavaszától szállítható

Tolóajtók / áttekintőablakok
Több funkcionális tulajdonság és nagyobb hanggátlás

Áttekintőablakok

• Utólag beépíthető, 2-részes tokkal, 
kétoldali üvegezéssel

• Fokozott hanggátlással, bevizsgált 
hanggátlási érték RW,P = 54 dB

• Lövésálló, FB 4-S osztályra 
bevizsgálva EN 1522 / 1523 szerint

• 2015 tavaszától szállítható
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Többcélú ajtó és munkahelyi ajtó
Innovatív megoldások speciális követelményekhez

STS / STU MZ Aqua 
munkahelyi nemesacél ajtó

• Nemesacél többcélú ajtó

• Vízálló PU betéttel

• Falcolatlan és vastagfalcos kivitelben

• Ajtólap teljes felületen ragasztott

• Felületek: V2 A, 1.4201, K240 csiszolt; 
V2 A, 1.4301, körkörös csiszolással  
és V4 A, 1.4571, vonalas csiszolással

• Azonnal szállítható

Többcélú ajtó
MZ Thermo Plus 011

• Hőhídmentes 80 mm-es alumíniumtok

• Hőhídmentes, 65 mm vastag acél 
ajtólap, PU keményhab betéttel

• Jó hőszigetelés, akár 0,82 W/ (m²·K) 
UD-értékkel

• Azonnal szállítható

TPS Plus 011
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Tompa befutású, befutóprofil 
nélküli tűzgátló tolókapu

Alternatívája a 2-szárnyú ajtóknak,  
pl. bejáratok esetén Tetszetős 
megjelenés fülkés csapóajtóval lezárt 
elburkolt parkolóállás esetén

Kivitelek / funkciók

• T30 / EI230 tűzgátló tolókapu,  
tompa befutású

• A biztonságot a rugós nemesacél 
befutócsap, a hőre duzzadó tömítés  
és a dupla gumitömítés adja

• Teljes felületen ragasztott kapuelemek

• 1-szárnyú

• max. méret 7500 × 4500 mm

• 2015 nyarától szállítható

Felületek

• Pearlgrain, horganyzott

• Sík acéllemez, horganyzott

• Nemesacél V2 A, 1.4201,  
K240 csiszolt

• Preferált színek, egyedi RAL  
és NCS színek

Opciók

• Üvegezés

• Személybejáró-ajtó

• Szabadonfutó

• Fülkés csapóajtó

Tűzgátló tolókapuk
Elegáns és automatizált megoldások nyilvános terekhez

Rugós nemesacél befutócsap

T30 EI230

22



Tűzgátló tolókapu 
kényelmes, meghajtásos 
működtetéssel

• T30 / EI230 és T90 / EI290  
tűzgátló tolókapu

• MZ többcélú tolókapu

• Gyors nyitás és zárás gyakori 
működtetéshez, SupraMatic HT 
meghajtással

• Kényelmes működtetés nyomógombbal, 
kulcsos kapcsolóval vagy kéziadóval

• A meghajtás tűz eseti kireteszeléséről 
egy mechanizmus gondoskodik 
(szabadalomra bejelentve)

• A kapu tűz eseti megbízható zárása 
ellensúlyokkal történik

• Opcióban a 360 jelű külső vezérlés  
is csatlakoztatható

• 2015 nyarától szállítható

DFT 30-1, DFT MZ 
egyszárnyú oldalt nyíló kapu

• T30 / EI230 tűzgátló egyszárnyú  
oldalt nyíló kapu

• MZ többcélú egyszárnyú oldalt  
nyíló kapu

• Falcolatlan

• Teljes felületen ragasztott kapuelemek

• 140 / 75 mm-es blokktok,  
körbefutó tömítéssel

• Felületek: sík acéllemez, horganyzott 
Pearlgrain, horganyzott

• Preferált színek, egyedi RAL  
és NCS színek

• 1-szárnyú, max. méret 
4000 × 4000 mm

• 2015 nyarától szállítható

T30 EI230

T30 EI230

T90 EI290
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DD redőnykapu / DD redőnyrács
Új, innovatív redőnykapu-generáció direkthajtással

Max. 12000 mm széles 
kapunyílásokhoz

Kapulapok és maximális 
kapuméretek (szélesség × magasság)

• Decotherm S, 10000 × 9000 mm

• Decotherm A, 5000 × 4500 mm

• HR 120 S, 8750 × 8000 mm

• HR 120 A, 12000 × 8000 mm

• HR 120 aero, 12000 × 8000 mm

• HR 116 A, 11000 × 9000 mm

• HG-L, 9000 × 5500 mm

• HG-V, 12000 × 8000 mm

• HG-S, 8750 × 8000 mm

• 2015 tavaszától szállítható

Az összes redőny-kapulap és rács-
kapulap alapkivitelben viharkapcsokkal 
és (tokból) kihúzás elleni védelemmel 
van ellátva
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Forgatható meghajtással:
nagyobb flexibilitás és egyszerű szerelés

Keskeny alumínium vezetősín

• Csak 80 mm oldalsó helyigény 
szükséges az összes  
kapuméret esetén

• Gyorsan és egyszerűen, karmos 
alátételemek nélkül, közvetlenül  
a falazatra szerelhető

• 2-részes kivitel 6000 mm-es 
kapumagasságtól, mely  
jobb szállíthatóságot  
és szerelhetőséget biztosít

• Az előszerelt, adapternútos 
alumínium alátétprofil könnyű 
szerelést és a vezetősínnel  
egységes megjelenést biztosít

Csekély oldalhelyigény

• Csapágyoldalon csak 160 mm

• Motoroldalon csak 260 mm

Variálható meghajtás-szerelés

• Az új konzoltechnika 3, a szerelés 
során szabadon választható 
beépítési helyzetet tesz lehetővé: 
lefelé, vízszintesen vagy felfelé

• A vízszintes vagy felfelé irányuló 
helyzet esetén a meghajtás  
nem látható a ballon alól

Kaput óvó befutótölcsér

• A poliamid csúszófelülettel 
rendelkező, új fejlesztésű fémtartó 
csökkenti a kapulap kopását annak 
befutása során

• Szervizbarát, mivel egyszerűen 
leszerelhető

Egyszerű szerelés

• A kapukomponenseket csak  
a méterjelhez és a falazatra helyezett 
konzolsablonhoz kell pozícionálni

• Kapulapból, kaputengelyből  
és konzolokból álló készre szerelt 
egység a standard szállítmány

• A vezetősín-jelölések lehetővé teszik 
a kapu végállásainak gyors beállítását

• Targoncázható csomagolási  
egység optimalizálja a szállítást  
és a logisztikát

Meghajtás-szerelés lefelé Meghajtás-szerelés vízszintesen

Meghajtás-szerelés vízszintesen Kaput óvó befutótölcsér
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DD S6 redőnykapu
Biztonságos és gyors, lágy indítás és lassított stop funkcióval

Opcionális kiviteli csomag, festett 
Decotherm S kapulappal rendelkező 
DD redőnykapuhoz

• Az erős, lágy indítás és lassított stop 
funkcióval rendelkező FU meghajtás 
óvja a kaput

• Nyitásciklusok: max. 30/óra  
ill. max. 500/nap

• A kapuszerkezet legalább  
200000 nyitásciklusra van tervezve

• Nyitási sebesség: max. 1,1 m/s

• A vezetősínben lévő fényrács  
még nagy zárási sebesség mellett  
is biztosítja a kapu tartományát

• Kopásmentes a kapumozgás 
felügyelete, mert nem szükségesek 
szenzorok a kapulapon

• A kapulap belső oldalán lévő  
L-Pad-ek minimalizálják a futási zajt  
és a kopást

• A helytakarékos szerkezet 
optimalizálja a forgalmat és csökkenti 
az energiaveszteséget

• Max. szélesség 5000 mm,  
max. magasság 9000 mm

• 2015 nyarától szállítható
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SB redőnykapu /  
SB redőnyrács helytakarékos 
WA 300 AR S4 meghajtással

• Kis meghajtóegységként a kaputengely 
mellé van szerelve, így semmilyen 
komponense sem látható a feltekert 
kapulap alól

• A meghajtási oldalon csak 100 mm 
plusz oldalhelyre van szükség

• A lágy indítás és lassított stop funkció 
kíméletes és nyugodt kapufutást  
tesz lehetővé

• A „Kapu Nyit” és „Kapu Zár” irányú 
erőhatárolás révén az impulzusos 
üzemmód záróélvédelem nélkül  
is lehetséges majdnem az összes 
kapulapméret és kivitel esetén is

• A meghajtástól külön szerelhető vezérlő 
egység gyorsan és kényelmesen  
az aljzaton állva beállítható  
(végállások és vezérlési paraméterek)

• Bővíthető a 360 jelű külső vezérléssel is

• A szériatartozék „biztosított 
kireteszelés” megkönnyíti a kézi 
üzemmódra való átállítást 
(működtethető az épületen belülről  
és kívülről is)

• Redőnyburkolattal és anélkül  
is szállítható

• Alkalmas az összes SB redőnykapuhoz 
és SB redőnyrácshoz, bel- és kültérben, 
optimális üzletek és mélygarázsok 
lezárására

• 2015 tavaszától szállítható

SB redőnykapu / SB redőnyrács
Kompakt meghajtás-variációval
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Mellékajtók ipari kapukhoz
Nézetazonos keretszerkezettel

NT 80 Thermo hőhídmentes mellékajtó

• Hőhídmentes, 80 mm-es alumínium keretszerkezet

• Hőhídmentes panelbetét, üvegszorító lécekkel rögzítve

• Hőhídmentes üvegezések, 3-rétegű Duratec műanyag üvegezéssel

• Ipari szekcionált kapukhoz

• 2015 tavaszától szállítható

Az ajtólap, a tok és a küszöb hőhídmentes

Standard kilincsgarnitúra

Belső nézet

Külső nézet
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NT 60 mellékajtó

• 60 mm-es alumínium keretszerkezet

• A betét rögzítése üvegezőlécekkel történik

• Minden ipari kapu összes felülete és színe szállítható

• Ipari szekcionált kapukhoz, ipari redőnykapukhoz,  
szekcionált gyorskapukhoz és spirálkapukhoz

• 2015 tavaszától szállítható

Belső nézet, lamellás

Standard kilincsgarnitúra

Belső nézet, műanyag üvegezéssel

Külső nézet
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Új, egységes keretfelépítésű üvegezett elemek

• Hőhídmentes keretszerkezet (67-es profil plusz 3-rétegű üvegezés)

• Különösen szervizbarát az egyes műanyag betétek egyszerű cseréjét 
biztosító üvegezőléceknek köszönhetően

• 2015 őszétől szállítható

Gyorskapuk
Új hőhídmentes lamellák a még jobb hőszigetelés érdekében
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42 mm vastag lamellák 
spirálkapukhoz és 
szekcionált gyorskapukhoz

HS 7030 PU 42
HS 5015 PU H 42
HS 5015 PU N 42
HS 6015 PU V 42

• Hőhídmentes lamellák  
jó hőszigeteléssel, a lamella  
U-értéke 0,9 W/ (m²·K)

• A 250 mm magas lamellák 
nézetazonosak az ipari szekcionált 
kapukkal, kívül RAL 9006 Micrograin, 
belül RAL 9002 törtfehér felülettel

• 2015 őszétől szállítható

67 mm vastag lamellák 
szekcionált gyorskapukhoz

HS 5015 PU H 67
HS 6015 PU V 67

• Hőhídmentes lamellák nagyon  
jó hőszigeteléssel

• A lamella U-értéke 0,33 W/ (m²·K)

• A 375 mm magas lamellák 
nézetazonosak az ipari szekcionált 
kapukkal, kívül RAL 9006 Micrograin, 
belül RAL 9002 törtfehér felülettel

• 2015 őszétől szállítható

100 mm vastag lamellák  
az ISO Speed Cold 100 
kapukhoz

ISO Speed Cold H 100
ISO Speed Cold V 100

• A hőhídmentes lamelláknak 
köszönhetően a hőszigetelés  
a lehető legjobb

• A lamella U-értéke 0,24 W/ (m²·K)

• Az 500 mm magas lamellák 
nézetazonosak az ipari szekcionált 
kapukkal, kívül-belül stukkómintásak, 
RAL 9002 színűek

• Az oldalelemekben lévő biztonsági 
fényrács érintésmentes 
leállítóautomatikát nyújt

• 2015 őszétől szállítható

ISO Speed Cold,  
a lamella hőszigetelési értéke U = 0,24 W/ (m²·K)
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Scanprotect

• Csúcstechnológiás mozgásérzékelő 
és felismerő rendszer lézeres 
technológiával

• Gyors és célzott automatikus 
kapunyitás

• Megbízható mezővédelem

• Kényelmes beálltás a vezérlésen 
keresztül

• Beállítási segéd látható  
LED-pontokkal

• Dugaszos vezetékezés  
a kapuvezérléshez való  
egyszerű csatlakoztatáshoz

• Csatlakozás a kapuvezérléshez

• Az érzékelési tartományban  
lévő tárgyak kikapcsolhatók,  
„egyedi Teach In”

• A lézertechnológiának köszönhető, 
üzembiztos működés különböző 
padlóburkolatok esetén is

• Különösen alkalmas kültérre,  
mert érzéketlen az olyan időjárási 
hatásokkal szemben, mint  
a havazás vagy az eső

• 2015 tavaszától szállítható

Gyorskapuk
Kényelmes nyitás és zárás

Scanprotect szenzor
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1-fázisú, BK 150 FU E-1 vezérlés

Dugaszos, színkódokkal 
ellátott vezérlővezetékek

• Meghajtás vezetékezése  
egy elosztón keresztül

• Meghajtás és vezérlés vezetékezése 
egyszerű dugaszos kapcsolattal

• Kiegészítő komponensek  
és biztonsági berendezések  
egyszerű csatlakoztatása színekkel 
jelölt dugaszos kapcsolatokkal  
és csatlakoztató vezetékekkel

• Csökken a szerelési idő a kapu 
elektromos vezetékezése során

• Szériában nem szükséges semmilyen 
csavarkapcsos vezetékezés  
a vezérlésben és a meghajtáson,  
pl. a húzókapcsolóhoz vagy  
a fényrácshoz

• 2015 tavaszától szállítható

Azonos vezérlésház-
koncepció 1- és 3-fázisú 
vezérlés esetén

• Azonos kinézetű ház

• Ugyanaz az elektronikai panel 
(detektor, bővítmény, stb.) 
használható mind az 1-fázisú,  
mind a 3-fázisú vezérléshez

• Új, nagy teljesítményű tápegység

• Ellenőrzött 24V-os fékkör

• Módosított végfok-technológia

• 3. potenciálmentes kontaktus 
szériában

• 2015 tavaszától szállítható

Rövidebb szerelési idő a színes 
vezetékjelöléseknek köszönhetően

3-fázisú, AK 500 FUE-1 vezérlés

 Biztonsági berendezés felül

 Biztonsági berendezés felül

 1. impulzusadó

 2. impulzusadó

 3. impulzusadó

 Biztonsági berendezés alul

 Biztonsági berendezés alul

 Crash

 Fényrács adó

 Fényrács vevő
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MWB mechanikus 
kerékblokkoló rendszer

• Megakadályozza, hogy  
a tehergépkocsi a rakodás közben 
elhagyja a biztonságos dokkolási 
pozíciót, pl. a villástargonca  
be- és kihajtás közbeni fékezésekor.

• Kb. 5 m hosszú kerékmegvezető, 
elforgatható reteszelőkar kicsapható 
lábvédővel, működtető kengyel Stop 
táblával és használati utasítással, 
kireteszelés lábpedállal

Opcionálisan vezérléssel együtt:
• Kapublokkolás funkció: a kapu  

csak akkor nyitható, ha a tgk.  
már biztosítva van elgurulás ellen

• Tehergépkocsi blokkolás funkció:  
a tehergépkocsi kihajtása 
engedélyezett, amint az MWB 
kerékblokkoló rendszer nyugalmi 
helyzetben van

• Állapotjelzés belül 5 db LED-del  
a vezérlésházon, kívül jelzőlámpával

• 2015 nyarától szállítható

Rakodástechnika
Nagyobb biztonság és kényelem az innovatív megoldásoknak köszönhetően

Vezérlés MWB kerékblokkoló rendszerhez

300 U nyomógomb-
vezérlés

Kívánságra integrált opciós relével

• Kapu-Nyitva végállásjelzés  
a rámpablokkolás számára

• Nem szükséges mágneskapcsoló  
a kapura

• Minimális vezetékezési szükséglet

• 2015 tavaszától szállítható

Kombinálva WA 300 S4 vagy 
WA 300 R S4 kapumeghajtással

• Helytakarékos és gazdaságos

• Az összes Hörmann 
rámpakiegyenlítő-vezérléssel 
kombinálható

• Kapumeghajtás tápellátása  
a rámpakiegyenlítő vezérléséről

300U nyomógomb-vezérlés 420 S 
vezérléssel kombinálva
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Ajtótartó DOBO 
rendszerhez

• Billenthető tartó a nyitott raktérajtók 
fixálásához

• Megakadályozza a raktérajtók 
visszacsukódását

• Szállítható 900 mm-es 
oszlopmagassággal és 2 karhosszal: 
580 vagy 880 mm

• Azonnal szállítható

Ponyvás kaputömítés 
merőleges tetőalakkal

• Alapkivitelben esőcsatornával

• Az esővíz elvezetése a kaputömítés 
oldala felé történik és nem annak 
elülső éle felé

• Vezetőkaros kivitelként DTLR / DSLR

• Ollókaros kivitelként DTSR / DSSR

• Áthajtóutas kivitelként 
DTSR-G / DSSR-G

• 2015 tavaszától szállítható

DSLR ponyvás kaputömítés
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A Hörmann új építészprogramja
Több mint 8000 rajz, 660 termékhez

Az új Architektenprogramm 8.0

• Új, modern, felhasználóbarát felület

• Tiszta kezelési struktúra Dropdown menükkel és szimbólumokkal

• Egyszerű keresőfunkció

• Nem szükséges programtelepítés

• Komplett adatbank 660 Hörmann termékhez, kiírási szövegekkel  
és több mint 8000 rajzzal (DWG- és PDF-formátum)

• Sok termék fotorealisztikus ábrázolása

• Letölthető a Hörmann Építészfórum oldaláról vagy megkapható 
adathordozón (komplett verzió)




