
Hörmann: Koşulsuz Kalite

Hörmann, uluslararası pazarda, bütün önemli yapı elemanlarını  

kendisi üreten tek firmadır. Bu yapı elemanları en çağdaş  

teknolojilerin uygulandığı fabrikalarda üretilmektedir. Avrupa  

pazarının bütününü kapsayan satış ve servis ağı ve Amerika  

ve Çin pazarlarındaki varlığı sayesinde Hörmann yüksek  

kaliteli yapı elemanları için uluslararası arenada güçlü  

bir ortağınızdır. Ödün vermeyen kalitesi ile birlikte…

GARAJ KAPILARI

GARAJ KAPISI MOTORLARI

ENDÜSTRİYEL KAPILAR

YÜKLEME TEKNOLOJİSİ

ÇELİK KAPILAR

KAPI KASALARI

Hörmann KG Amshausen, Almanya

Hörmann KG Dissen, Almanya

Hörmann KG Werne, Almanya

Hörmann Beijing, Çin

Hörmann KG Antriebstechnik, Almanya

Hörmann KG Eckelhausen, Almanya

Hörmann Genk NV, Belçika

Hörmann Tianjin, Çin

Hörmann KG Brandis, Almanya

Hörmann KG Freisen, Almanya

Hörmann Alkmaar B.V., Hollanda

Hörmann LLC, Montgomery IL, ABD

Hörmann KG Brockhagen, Almanya

Hörmann KG Ichtershausen, Almanya

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polonya

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, ABD

 Garaj ve bahçe giriş kapısı motorları
Avrupa’nın liderinden uyumlu motor çözümleri

YENİ
Hörmann BiSecur 
Garaj ve bahçe giriş kapısı motorları için 
Modern telsiz sistemi



2



Hörmann marka kalitesi 4

Hörmann BiSecur telsiz sistemi 6

Garaj kapısı motoru kalite özellikleri 10

Garaj kapısı motoru SupraMatic 12

Garaj kapısı motoru ProMatic 14

Otomatik kapı kilidi 16

Bahçe giriş kapısı motoru kalite özellikleri 18

Kanatlı kapı motoru RotaMatic 20

Dairesel açılır kapı motoru DTU 250 22

Kanatlı kapı motoru DTH 700 23

Sürme kapı motoru LineaMatic 24

Sürme kapı motoru STA 400 25

Aksesuarlar 26

Ölçü ve montaj bilgileri 38

Program içeriği 46

Garaj ve bahçe giriş kapısı motorları ve de diğer kaliteli 
Hörmann ürünleri hakkında bilgi edinmek için: 
www.hoermann.com

Gösterilen kapılar kısmen özel donanımlarla donatılmış ve bunlar standart 
donanımlara her zaman benzemeyebilir.

Resimdeki renkler matbaa baskı tekniği nedeniyle tam olarak gerçek  
rengi yansıtmamaktadır.

Telif hakları korunmuştur. Kısmen de olsa kopyalanması, ancak onay alınarak 
mümkündür. Değişiklik yapma hakları saklıdır.
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Hörmann marka kalitesi
Geleceğe odaklı ve güvenilir

«İyi bir isim edinebilmek için, çok çalışmak gerekir.» (August Hörmann)

Hörmann markası, bugün, tamamen şirket kurucusunun amaçladığı gibi bir kalite vaat 
eder. Bir aile işletmesi olan Hörmann, kapı ve motor üretiminde sahip olduğu 75 yıllı 
aşan deneyim ve bugüne kadar satmış olduğu 20 milyon kapı ve motor ile piyasa lideri 
Avrupa’nın 1 numarası oldu. Bu size Hörmann kapı motoru alırken iyi bir his verecektir.
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Made in Germany
Tüm kapı ve motor bileşenleri Hörmann’da geliştirilip 
üretilmektedir. Profesyonel ekibimiz yeni ürünler, 
geliştirmeler ve detay düzenlemeler üzerinde yoğun 
çalışmaktadır. Patentler ve bizi rakiplerimizden ayıran 
özellikler, işte bu şekilde elde edilebilmektedir. Hörmann 
kalitesine sahip mükemmelleştirilmiş seri üretim ürünleri, 
gerçek koşullar altında gerçekleştirilen uzun süreli testler 
sayesinde elde edilmektedir.

*  Ayrıntılı garanti koşulları için:  www.hoermann.com

Uzun süreli performans
Mükemmel teknik çözümler ve tartışılmaz kalite standardı 
sayesinde, Hörmann tüm garaj kapısı motorları için 5 yıl 
garanti vermektedir.

Sertifikalı marka kalitesi
Birbirine yüzde yüz uyumlu olarak üretilen Hörmann 
kapıları ve motorları, bağımsız ve uluslar arsı kabul  
edilmiş kurumlar tarafından test edilip onaylanmıştır. 
Üretim DIN EN 9001 Kalite Yönetimi Sistemine uygun 
Almanya’da gerçekleşiyor ve 13241-1 no’lu Avrupa 
standardın gerektirdiği tüm koşulları yerine getirmektedir.

Geleceğe odaklı
Hörmann bu konuda iyi bir örnek olmak istiyor. Bundan 
dolayı 2013 yılından itibaren şirket, enerji ihtiyacını 
% 40’ını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayacak  
ve ilerleyen zamanlarda bu oranı genişletecek. Aynı 
zamanda akıllı ve sertifikalı enerji yönetim sistemin 
uygulanması sayesinde yıllık karbondioksit oranı 
azalacaktır. Hörmann ayrıca süreklilik sağlayan  
ürünler sunuyor.
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Hörmann BiSecur
Garaj ve bahçe giriş kapısı motorları için modern telsiz sistemi

İki yönlü telsiz sistemi sayesinde konforlu ve güvenli

Şifrelemesi çok güvenli olan çok yönlü BiSecur telsiz sistemi geleceğin teknolojisidir  
ve garaj kapıları, bahçe giriş kapıları veya aydınlatma gibi fonksiyonları konforlu bir şekilde 
kontrol etmektedir. Fonksiyonlar eşsiz dizayna sahip uzaktan kumanda ile kontrol 
edilmektedir. Kapı konumun kontrolü çok konforlu: butona basarak kapının açık veya  
kapalı olduğunu kontrol edebilirsiniz.
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Sağlam, arızasız menzilli 
sertifikalanmış güvenlik
Yeni geliştirilen ve çok güvenli olan  
şifreleme sayesinde telsiz sinyaliniz izinsiz 
kopyalanamaz. Bochum Ruhr Üniversitesi 
güvenlik uzmanları tarafından test edilmiş  
ve sertifikalanmıştır.

128-Bit şifreleme
Online Bankacılık da olduğu gibi – güvenliğin 
ulaştığı son noktadan faydalanabilirsiniz.

Yenilikçi teknik, kusursuz gövde
Yeni ve çok özel BiSecur uzaktan kumandaların 
siyah ve beyaz yüzeyleri piyano verniği 
andırıyor ve şekli zarif olduğundan dolayı  
ele çok iyi oturuyor.

Hörmann BiSecur uzaktan kumandalar eşsiz 
dizaynı uluslararası jüri tarafından ödül aldı.

BiSecur uzaktan kumanda hakkındaki bilgileri 
sayfa 26’dan itibaren bulabilirsiniz.

PATENT BAŞVURUSU YAPILMIŞTIR

Çok güvenli ve Bochum Ruhr Üniversitesi 
tarafından sertifikalı Sadece Hörmann’da 
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Kapı konumun kontrolü
İki yönlü telsiz sistemi sayesinde konforlu ve güvenli

Kapının konumunu kontrol etmek için rüzgarlı havada dışarıya çıkmanıza gerek kalmayacaktır. 
Butona basmanız yeterli, HS 5 BS uzaktan kumandadaki LED lambanın rengi size kapının 
konumunu bildirmektedir. Arzu ederseniz bir butona basarak* kapıyı kapatabilirsiniz.

* Kapıya görüşü olmayan kullanımlar için ilave olarak bir fotosel gerekmektedir.
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HS 5 BS uzaktan kumandanın 
tek bir butonuna basarak 
kapının kapalı olup olmadığını 
kontrol edebilirsiniz.

A  Multicolor-LED
Kapının konumunu ve telsiz  
haberleşmeyi göstermektedir.

B  Denetleme butonu
Kapının konumunu denetlemek için ilk önce 
denetleme butonuna ardından fonksiyon 
butonuna basınız. LED lambası kapının  
açık yada kapalı olduğunu göstermektedir.

C  4 Fonksiyon butonları
4 kapı fonksiyonu kontrol etmek için,  
örn. kapı aç / kapı kapat. 868 MHz sabit kodla 
çalışan Hörmann garaj ve bahçe giriş kapısı 
motorları da kontrol etmek mümkün (üretim  
yılı 2005 – 2011).*

YENİ

Kapı konumun kontrolü
1  Kapının kapalı olup olmadığını kontrol etmek 

için ilk önce HS 5 BS uzaktan kumandanın 
kontrol butonuna ve ardından kısmi açılma 
fonksiyon butonuna basmanız yeterlidir. LED 
lambası bu işlemde turuncu renkte yanacaktır.

Kapı konum bildirgesi
2  Şayet kapınız açıksa, LED lambası kırmızı 

renkte yanıp sönecektir. Kapı kapalı ise LED 
lamba yeşil renkte yanar.

Otomatik kapı konum bildirgesi 
ile kapının kapatılması
3  Fonksiyon butonuna tekrar basıldığında 

kapıyı kapatabilirsiniz. Uyarı: Şayet  
kapı görüş alanında değilse, ilave olarak  
fotosel gerekmektedir.

4  Yeşil LED lambası kapınızın kapalı konumda 
olduğunu göstermektedir.

?
1 2

3 4

PATENT BAŞVURUSU YAPILMIŞTIR

*  Bu aşamada kapı konumun denetlenmesi mümkün değildir.

A

B

C

Sadece Hörmann’da 
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Hörmann tercih etmek için üç iyi neden
Garaj kapısı motorlarının kalite özellikleri

Açılma emniyeti
Hörmann otomatik kapılarda hırsızlar zor durumda: 
Kapı kapanırken, yukarıya itilmeye karşı emniyeti 
otomatik olarak arka hareket rayda bulunan 
yuvaya geçmektedir. Kapı anında kilitlenerek 
yukarıya itilmeye karşı korunmaktadır. Bu kilit 
mekanik çalışmaktadır ve, diğer üreticilere 
nazaran elektrik kesintilerde de etkilidir.

Kısa filmi izleyiniz: 
www.hoermann.com

Devreden çıkarma otomatiği
Güvenilir kapatma otomatiği sayesinde,garaj 
kapısı bir engel algıladığında garaj kapı işlevini 
emniyetli bir şekilde anında durdurmaktadır. Daha 
fazla koruma ve emniyet için temassız çalışan 
fotoseli monte edilmesini tavsiye ediyoruz. 
Hörmann SupraMatic P motorlarda standart.

Yumuşak hızlanma – yumuşak durdurma
Kapınız sarsılmadan sessizce açılıp kapanıyor. 
Hızlanma ve durdurma aşamaları garaj kapınıza 
göre özel olarak ayarlanabilir. Böylece garaj 
kapınız korunmaktadır.

1 2Emniyetli Güvenilir

Sadece Hörmann’da 
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SupraMatic motor
Hörmann seksiyonel garaj kapınızla birlikte 
SupraMatic motoruyla daha hızlı ve emniyetli 
bir şekilde hareket ediyorsunuz. Açılma süresi 
% 50’den daha hızlı olması, trafiği yoğun olan 
garaj girişlerde daha fazla emniyet ve daha  
az stres anlamına gelmektedir.

SupraMatic motorun açılma  
hızını geleneksel motorlarla 
karşılaştırınız – ve kısa  
filmimizi izleyiniz:  
www.hoermann.com.

3 Turbo hızlı

3

2

1

Denetlenmiş güvenlik
Hörmann garaj kapısı motorları Hörmann seksiyonel garaj kapılar  
için tam uyumludur ve TTZ «Garaj kapıları hırsızlığı önleyici emniyet  
sistemleri» yönetmeliklerine göre, TÜV Nord tarafından test edilip onaylanmıştır.

11



Garaj kapısı motoru SupraMatic
İlave fonksiyonlu supra-hızlı motor.

Bu hız ve konfor birleşimi Sizi büyüleyecektir. Seksiyonel garaj kapınız  
daha hızlı açılıyor ve beklemeden garajınıza girmenizi sağlıyor. Garaj 
aydınlatmasını uzaktan kumanda üzerinden açabilir ve kapatabilirsiniz  
ve ilave açılma yüksekliği, örneğin garajı havalandırmak için, gibi konfor 
fonksiyonlardan vazgeçemeyeceksiniz. Fırçalanmış alüminyumdan oluşan 
motor kapağı SupraMatic motora mükemmel bir görünüm sağlar.

Siyah renk  
HS 5 BS uzaktan 
kumanda standart

SUPRA KAPI 
AÇILMA HIZI 
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Bağımsız açılabilen  
halojen aydınlatma
Uzaktan kumanda veya opsiyonel iç buton IT 3b 
üzerinden motor aydınlatması ayrı olarak açılabilir 
ve kapanabilir. LED reflektör lambası opsiyonlu 
olarak temin edilebilir.

SupraMatic E
İtme ve çekme kuvveti: 650 N
Maksimum kuvvet: 800 N
Açılma hızı: maks. 22 cm/s
Kapı genişliği: 5500 mm’ye kadar 
(kapı alanı maks. 13,75 m²)

SupraMatic P
Fotosel dahil
İtme ve çekme kuvveti: 750 N
Maksimum kuvvet: 1000 N
Açılma hızı: maks. 22 cm/s
Kapı genişliği: 6000 mm’ye kadar 
(kapı alanı maks. 15 m²).
Ağır ahşap ve personel kapısı  
içinde kapılar için

SupraMatic H / HD
Toplu garajlar için. Hörmann  
bayisi size memnuniyetle  
yardımcı olacaktır.

Yıllık elektrik tüketimi  
yaklşk. sadece 3 €

Kolay programlama  YENİ
İki haneli rakam girilerek tüm motor fonksiyonları 
kolay bir şekilde ayarlanabiliyor.

Yüksek güvenlik
SupraMatic P motorlardaki standart fotosel 
EL 101 kişileri ve cisimleri anında tanımaktadır. 
Bu korumanın değerini, çocuk sahibi aileler  
çok iyi bilmektedirler.

İlave açılma yüksekliği
İkinci özel açılma yüksekliği sayesinde,  
garaj kapınızı tamamen açmadan  
garajınızı havalandırabilirsiniz.

Daha hızlı kapı açılması
Seksiyonel kapılardaki yaklaşık % 50 daha hızlı 
açılma hızı sayesinde garajınızın içine daha  
hızlı ulaşabilirsiniz.

Konforlu kapı konumun kontrolü
 YENİ

Standart uzaktan kumanda HS 5 BS ile garaj 
kapınızın kapalı olup olmadığını her zaman 
kontrol edebilirsiniz.
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Garaj kapısı motoru ProMatic
Uygun fiyata güvenilir fonksiyon

ProMatic garaj kapısı motorları denenmiş Hörmann tekniği ile donatılmıştır – 
tüm diğer Hörmann Premium motorlar gibi. Ve bu cazip fiyatta güvenilir 
fonksiyon garantisi vermektedir. Şebeke bağlantısı olmayan garajlarda 
motor konforundan vazgeçmek zorunda değilsiniz. ProMatic aküyle bu artık 
mümkün. Taşınması zahmetsizce ve birkaç saat içinde şarj edilmektedir.

ProMatic
Siyah renk  
HSE 2 BS uzaktan 
kumanda standart
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* Günde ortalama 4 kapı harekette ve 20° C 
çevre sıcaklığında

** Şarj durumuna bağlı

Güneş enerjisi modülü (opsiyonel)
Akünün şarj edilir olması ProMatic akü’nün 
pratikliğini tamamlamaktadır.

Şarj regülatörü, montaj malzemesi, 10 m  
bağlantı kablosu gönderilen üründe dahildir. 
Ölçüler: 330 × 580 mm

ProMatic Akü
Elektrik bağlantısı olmayan garajlar için konforlu 
bir çözüm. Mobil Telefonlarda olduğu gibi, ürünle 
birlikte gönderilen şarj cihazıyla akü şebeke 
prizine bağlanılır.

Gece basit şarj edilmesi
Pratik tutamağı ve hafifliği sayesinde, şarj  
için akü zahmetsizce taşınabilir. Güneş enerjisi 
modülü ile şarj daha konforlu.

ProMatic
İtme ve çekme kuvveti: 600 N
Maksimum kuvvet: 750 N
Açılma hızı: maks. 14 cm/s
Kapı genişliği: 5000 mm’ye kadar 
(kapı alanı maks. 11 m²)

ProMatic Akü
Elektrik bağlantısı  
olmayan garajlar için
868 MHz sabit kod ile (kapı konum 
sorgusu yapılmıyor)
İtme ve çekme kuvveti: 350 N
Maksimum kuvvet: 400 N
Açılma hızı: maks. 13 cm/s
Kapı genişliği: 3000 mm’ye kadar 
(kapı alanı maks. 8 m²)

Akü
Kullanım süresi: yaklş. 40 gün*
Şarj süresi: 5 – 10 saat**
Ağırlık: 8,8 kg
Ölçüler: 330 × 220 × 115 mm

Opsiyonlu kapı konum kontrolü
Opsiyonel uzaktan kumanda HS 5 BS ile garaj 
kapınızın kapalı olup olmadığını her zaman 
kontrol edebilirsiniz (sadece ProMatic).

İlave açılma yüksekliği
İkinci özel açılma yüksekliği sayesinde, garaj 
kapınızı tamamen açmadan garajınızı 
havalandırabilirsiniz (sadece ProMatic).

ProMatic Akü
Siyah renk HS 4 BS 
uzaktan kumanda 
standart
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Hörmann motor rayı
Otomatik kapı kilidi sayesinde gündüz ve gece güvenli

 Tahrik rayında otomatik kapı kilidi
Garaj kapısı kapandığında açılma emniyeti, motor rayın 
içindeki yuvasına geçer ve kapı anında yukarı itmeye karşı 
kilitlenmiş ve korunmuştur. Bu mekanik olarak 
gerçekleşmektedir ve güç kaynağı olmadan da çalışmaktadır!

Kısa filmi izleyiniz: 
www.hoermann.com

 Çok yassı arka hareket rayı
Yüksekliği sadece 30 mm olan arka hareket rayı 
sayesinde motorlar tüm garaj kapılara uymaktadır 
ve bundan dolayı kalitesini yükseltmek (Upgrade) 
için ideal.

 Emniyet çubuğu
Elektrik kesintilerde garaj kapısını içten konforlu 
bir şekilde açılması için.

 Üniversal garaj kapı paleti
Piyasadaki tüm yekpare ve seksiyonel kapılar  
için uygundur.

 Bakım gerektirmeyen dişli kayış
Bu Aramit lifli takviyeli Kevlar dişli kayışı kopmaya 
karşı çok dayanıklı ve çok sessiz çalışmaktadır. 
Gresin temizlenmesi veya yağlanmasına gerek 
yoktur - zincir veya sonsuz dişli millere nazaran 
çok önemli bir avantaj.

 Otomatik kayış gerginliği
Güçlü yay mekanizması sayesinde dişli  
kayışı otomatik olarak daima gergin hale  
getirilir ve böylece dengeli ve rahat  
bir hareket sağlamaktadır.

12

3 4

5

Sadece Hörmann’da 
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Kompakt ünite
Hörmann’da kapı, motor ve ray kompakt, sağlam  
bir ünite oluşturmaktadır. İlave kumanda  
ünitesine ve serbest, hareketli bağlantı kablolara  
gerek kalmamaktadır.

Kolay kurulum
Hörmann motorların montajı hızlı ve kolaydır. 
Alternatif askılar sayesinde hareket rayı tavana 
sabitlemek mümkündür. Ayrıca motorları Hörmann 
seksiyonel kapıların güçlendirilmiş bağlantı profili 
monte etmek mümkündür (kapı genişliği 3000 mm’ye 
kadar). Garaj tavanında bir askıya ihtiyaç yoktur.  
Ek bir avantaj: Uzun raylarda bile sadece  
tek bir askı yeterlidir.

Ortaya montaj
Tahrik rayın kapı paneline orta montajı sayesinde 
çekme güçleri kapı üzerinde dengelenmektedir. 
Çoğunlukla tek tarafta kurulu motorlarda görüldüğü 
gibi sıkışma veya aşınma yok.

Kanatlı kapılar için özel kızak
Zahmetsiz montaj sayesinde opsiyonel kızağın kalitesini 
yükseltmek (Upgrade) çok kolay.

6

Tüm Hörmann garaj kapısı motorlarında standart
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Hörmann tercih etmek için üç iyi neden
Bahçe giriş kapısı motorların kalite özelliği

Devreden çıkarma otomatiği
Hörmann bahçe giriş kapısı motorları tüm açılma 
ve kapanma aşamalarında emniyetlerine güvenilir. 
Böylece garaj kapısı karşısına çıkan ani engellerde 
durmaktadır. Temassız kişileri ve cisimleri 
algılayan fotoseller, ilave emniyet 
sağlamaktadırlar. Bu fotoseller zahmetsizce  
ve zarif bir şekilde yeni emniyet kolonlara  
(bkz. sayfa 37) entegre edilmektedir ve hareket 
alanın güvenliği için, kanatlı veya sürme  
kapınızın girişine yerleştirilebilir.

Yumuşak hızlanma – yumuşak durdurma
Hörmann bahçe giriş kapısı motorları sessiz  
ve emniyetli kapı hareketi sağlamaktadırlar. Kapı 
sarsılmadan açılmaktadır ve kapanırken yumuşak 
bir şekilde frenlemektedir. Böylece kapı ve motor 
korunmaktadır – ve komşunuz rahatsız olmaz.

1 2Emniyetli Güvenilir
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Kusursuz kalite
Mekanik aşınmalara karşı dayanıklılık sağlamak 
için, Hörmann bahçe giriş kapısı motorları  
çok sağlam ve üstün nitelikli kalitede. Hava 
koşularına dayanıklı ve uzun ömürlü malzeme 
işlevsellikte süreklilik garanti etmektedir.  
Aşırı soğuk bölgeler için kalorifer entegreli 
RotaMatic motoru sunulmaktadır.

3 Sağlam

3

2

1

Denetlenmiş güvenlik
Hörmann bahçe giriş kapısı motorları tüm açılma ve kapanma aşamalarında  
güvenlidir. Çalışma kuvvetleri çoğu kapı ebatları ve montaj vaziyetleri  
DIN EN 13241-1 standardına uygun TÜV onaylı ve sertifikalıdır.
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Kanatlı kapı motoru RotaMatic
Zarif görünümlü ince motor

Siyah renk  
HS 4 BS uzaktan 
kumanda standart

Hörmann kanatlı kapı motoru modern, ince tasarımı sayesinde Sizin güzel 
kanatlı kapınızla uyumludur. Fonksiyon ve emniyeti, görünümün örnek 
niteliği gibidir. Şebeke bağlantısı olmayan garajlarda motor konforundan 
vazgeçmek zorunda değilsiniz. RotaMatic aküyle bu artık mümkün.
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RotaMatic
Kapı kanat genişliği: maks. 2500 mm
Kapı kanat yüksekliği: maks. 2000 mm
Ağırlık: maks. 220 kg

RotaMatic P
Kapı kanat genişliği: maks. 2500 mm
Kapı kanat yüksekliği: maks. 2000 mm
Ağırlık: maks. 400 kg

RotaMatic PL
Kapı kanat genişliği: maks. 4000 mm
Kapı kanat yüksekliği: maks. 2000 mm
Ağırlık: maks. 400 kg

RotaMatic Akü
868 MHz sabit kod ile
Kapı kanat genişliği: maks. 2500 mm
Kapı kanat yüksekliği: maks. 2000 mm
Ağırlık: maks. 120 kg

Akü
Kilitlenebilen kumanda  
dolabında entegreli
Kullanım süresi: yaklşk. 30 gün*
Şarj süresi: 5 – 10 saat**
Ağırlık: 8,8 kg
Ölçüler: 320 × 220 × 115 mm

* Günde ortalama 4 kapı harekette ve 20° C 
çevre sıcaklığında

** Şarj durumuna bağlı

RotaMatic ve RotaMatic P / PL dairesel 
açılır kapı motorlar çok güvenli ve 
sertifikalı BiSecur telsiz sisteminden 
kumanda ediliyor. Kapı konumun kontrol 
edilmesi mümkün değil.

RotaMatic Akü
Elektrik bağlantısı olmayan bahçe giriş 
kapıları için.

Taşınması zahmetsizce ve birkaç  
saat içinde, örneğin gece boyunca  
şarj edilebilir.

Elektrikli kilit (opsiyonel)
Kanatlı kapılar yüksek rüzgarlarda aşırı 
kuvvetlere maruz kalmaktadırlar. İlave  
bir elektrik kilidi kapının aniden açılmasını 
etkin şekilde engellemektedir.

Amortisör profili (opsiyonel)
Amortisör profili opsiyonel olan RotaMatic 
motorların çalışma kuvveti, çoğu kapı 
ebatları ve montaj vaziyetler için TÜV 
onaylı ve sertifikalıdır.

Güneş enerjisi modülü 
(opsiyonel)
Opsiyonel güneş enerjisi modülü  
sayesinde şebeke bağlantısından  
tamamen bağımsızsınız.

Şarj regülatörü, montaj malzemesi, 10 m 
bağlantı kablosu gönderilen üründe dahildir.
Ölçüler: 330 × 580 mm

Opsiyonlu aksesuarlar
•  Elektrikli kilit (kanat genişliği 

1500 mm’den büyük olan  
kapılarda önerilir)

•  Amortisör profili
•  HNA yedek akü
•  Kilitlenebilen emniyet çubuğu, HSK 3
•  Soğuk bölgeler için kalorifer entegreli 

(-35°C’ye kadar)
•  Özel montaj durumu için  

kızak alternatifleri.
SK versiyonu (opsiyonel)
Giriş ve çıkışlarda daha fazla  
güvenlik için, RotaMatic SK motorları  
sunuyoruz. Tek yön fotosel ve sarı uyarı 
lambası dahildir.
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DTU 250 yeraltı dairesel açılır kapı motoru
Görünümü iddialı kapılar için gözle pek görünmeyen motor

DTU 250
Kapı kanat genişliği: maks. 2500 mm
Kapı kanat yüksekliği: maks. 2500 mm
Ağırlık: maks. 500 kg

Bu motor için telsiz ünitesi ayrı sipariş 
edilmesi gerekmektedir. Teknik 
ayrıntıların incelenmesi şart.  
Hörmann bayiinizle görüşünüz.

Yeraltı motoru DTU 250 hemen hemen görünmez ve hususi 
amaçlı kullanımlar için yer tasarrufu sağlamaktadır. Zarif  
ve görünümü iddialı kapılar için zemin montajı önerilir.
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DTH 700
Kapı kanat genişliği: maks. 7000 mm
Kapı kanat yüksekliği: maks. 2500 mm
Ağırlık: maks. 1000 kg

Bu motor için telsiz ünitesi ayrı sipariş 
edilmesi gerekmektedir. Teknik 
ayrıntıların incelenmesi şart.  
Hörmann bayiinizle görüşünüz.

Kanatlı kapı motoru DTH 700
Çok sağlam ve güçlü motor

DTH 700 ile Hörmann özellikle güçlü ve sağlam  
bir varyasyon sunmaktadır. Hususi ve ticari amaçlı 
kullanım için uygundur.
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Sürme kapı motoru LineaMatic
Kompakt ve güvenilir motor

LineaMatic
Kapı kanat genişliği: maks. 6000 mm
Kapı kanat yüksekliği: maks. 2000 mm
Ağırlık: maks. 300 kg
Serbest taşıyıcı özelliği 250 kg

LineaMatic P
Kapı kanat genişliği: maks. 8000 mm
Kapı kanat yüksekliği: maks. 2000 mm
Ağırlık: maks. 500 kg
Serbest taşıyıcı özelliği 400 kg

LineaMatic H
Kapı kanat genişliği: maks. 10000 mm
Kapı kanat yüksekliği: maks. 3000 mm
Ağırlık: maks. 800 kg
Serbest taşıyıcı özelliği 600 kg

Bu motor için telsiz sistemi ayrı  
olarak sipariş edilmelidir. Teknik 
ayrıntıların incelenmesi şart.  
Hörmann bayiinizle görüşünüz.

LineaMatic sürme kapı motoru çok güvenli  
ve sertifikalı BiSecur telsiz sisteminden  
kumanda ediliyor. Kapı konumun kontrol 
edilmesi mümkün değil.

Sürme kapı motoru LineaMatic’in belirgin avantajları 
kompakt, yükseklik ayarlı galvaniz dökümü gövdesi,  
cam elyaf takviyeli PVC ve güvenilir tahrik elektroniğidir.

Siyah renk  
HS 4 BS uzaktan 
kumanda standart

SK versiyonu (opsiyonel)
LineaMatic SK sisteminde tek yön fotosel  
ve duvara veya kolona monte edilebilen sarı LED 
uyarı lambası gönderilen ürünlerde dahildir.
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STA 400
Kapı kanat genişliği: maks. 17000 mm
Kapı kanat yüksekliği: maks. 3000 mm
Ağırlık: maks. 2500 kg
Serbest taşıyıcı özelliği 1800 kg

Bu motor için telsiz sistemi ayrı  
olarak sipariş edilmelidir. Teknik 
ayrıntıların incelenmesi şart.  
Hörmann bayiinizle görüşünüz.

Sürme kapı motoru STA 400
Büyük ve ağır kapılar için

STA 400 sürme kapı motoru özellikle büyük kapılar  
için tasarlanmıştır. Buna uygun kumanda B460 FU, 
hassas kapı hareketini ve yumuşak durdurmayı  
garanti etmektedir.
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Kusursuz gövdede yenilikçi teknik
Yeni BiSecur uzaktan kumandalar
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Uzaktan kumanda 
HS 5 BS  YENİ
4 buton fonksiyonu, 
kontrol butonu siyah veya beyaz renkte, 
sadece SupraMatic  
ve ProMatic motorlarda  
tüm fonksiyonlar kullanılabilir

Uzaktan kumanda 
HSE 2 BS  YENİ
2 buton fonksiyonu, 
anahtarlık dahil, 
siyah veya beyaz renkte temin edilebilir

Uzaktan kumanda 
HS 4 BS  YENİ
4 buton fonksiyonu 
sadece siyah renkte temin edilebilir

Uzaktan kumanda 
HS 1 BS  YENİ
1 buton fonksiyonu 
sadece siyah renkte temin edilebilir

Eşsiz dizayn
Yüzeyi piano vernik parlaklıkta  
olan siyah ve beyaz* renk arasında 
seçiminizi yapabilirsiniz.

Güçlü telsiz sinyali
Menzili güçlü.

128-Bit şifreleme
Online Bankacılık da olduğu gibi – 
güvenliğin ulaştığı son noktadan 
faydalanabilirsiniz.

Bir uzaktan kumandadan 
diğer kumandaya
İki uzaktan kumanda arasında kolay 
kopyalama işlemi.

Sabit monte edilmiş  
anten sayesinde
Sabit monte edilmiş anten sayesinde 
uzaktan kumanda çok sağlam.

Uzun pil kullanım ömrü
Normal kullanım için AAA mikro  
pil kullanılmaktadır**.

868 MHz telsiz frekansı 
için iki yönlü uyumluluk
868 MHz telsiz frekansı destekleyen 
tüm Hörmann motorlar (üretim  
yılı 2005 – 2011) yeni BiSecur kontrol 
elemanı ile kullanılabilir***.

Sol resim: büyütülmüş resimde beyaz renk HS 5 BS uzaktan kumanda  
ve opsiyonel uzaktan kumanda istasyonu görünmektedir

* HS 4 BS ve HS 1 BS’de dahil değil

** Sadece HS 5 BS, HS 4 BS  
ve HS 1 BS’de dahil

***Bu aşamada kapı konumun denetlenmesi 
mümkün değildir

27



Mobil telsiz aksesuarları
Her durum için

Mobil uzaktan kumandayla bahçe giriş kapınızı veya garaj kapınızı televizyon kadar konforlu 
kumanda etmektesiniz. Uzaktan kumandayı arabanızda mı bırakacaksınız yoksa 
anahtarlıkta yanınızda mı taşıyacaksınız, buna artık kişisel zevkinizle karar vereceksiniz.
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Hörmann’da her şey birbiriyle uyumludur. Aynı uzaktan 
kumandayla garaj kapısının ve Hörmann bahçe giriş kapısı 
motorunuzu da kumanda edebilirsiniz.

Uzaktan kumanda HSZ
Pahalı Homelink sistemler için uygun 
bir alternatif: Göze çarpmayan  
ve aracın içinde sabit entegre edilmiş. 
Aracın çakmağına takılı olan HSZ 
uzaktan kumanda çok konforlu  
ve rahat kumanda edilebilir.

Bir uzaktan kumandadan 
diğer bir uzaktan 
kumandaya kodlamanın 
aktarılması çok kolay
Kişisel uzaktan kumanda kodlamasının 
başka bir uzaktan kumandaya 
aktarılması çok kolay.

Uzaktan kumanda 
HSD 2-A BS
Alu-Look, 
2 buton fonksiyonlu, 
anahtarlık olarak da kullanılabilir
HSD 2-C BS
Krom, 
2 buton fonksiyonlu, 
anahtarlık olarak da kullanılabilir

Uzaktan kumanda 
HSZ 1 BS
Tek fonksiyon butonu, 
aracın çakmaklığına takılır
HSZ 2 BS
2 fonksiyon butonu, 
aracın çakmaklığına takılır

Uzaktan kumanda 
HSP 4 BS
4 fonksiyon butonu, 
aktarma kilidi, 
anahtar halkası dahil

Alıcı 
HER 1
İlave dış mekan aydınlatma veya 
(diğer marka) garaj kapıyı Hörmann 
kablosuz aksesuarlarla kontrol 
edebilmek için bir alıcıya ihtiyacınız 
var (1, 2 veya 4 kanal).

Kablosuz set 
HF 22 BS
HSZ 2 BS uzaktan kumanda  
ve HET 2 BS alıcıdan oluşmaktadır

Hörmann motora sahip değilseniz 
veya motorunuz 868 MHz telsiz 
frekansını desteklemiyorsa bile pratik 
HSZ 2 BS uzaktan kumandadan 
faydalanabilirsiniz. HF 22 BS  
kablosuz seti ile motorunuzda  
kolayca donanım değişikliği yapabilir  
ve HSZ 2 BS uzaktan kumandanın 
avantajlarından faydalanabilirsiniz.

%100 uyumlu
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İç ve dış mekanlar için istasyon
tipi telsiz aksesuarı

Garaj kapınızı veya bahçe giriş kapınızı nasıl kumanda etmek istediğinize kendiniz karar 
veriniz: Rakam kodlamalı veya Transponder tekniği. Geleneksel anahtarlı buton veya eşsiz 
parmak izinizle mi – karar sizin.
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Telsiz kodlama ünitesi
Garaj kapınızı şifre ile kolayca açınız.  
Böylece yanınıza uzaktan kumanda  
almanıza gerek yok.

Kablosuz şifreleme ünitesi 
FCT 3 BS  YENİ
3 fonksiyonlu, 
buton aydınlatma ile

Kablosuz şifreleme ünitesi 
FCT 10 BS  YENİ
10 fonksiyonlu, 
butonlar aydınlatılmış  
ve koruma kapaklı

Kablosuz parmak  
izi okuma ünitesi 
FFL 12 BS   YENİ
2 fonksiyonlu, 
12 parmak izine kadar

Sıva altı verici
İki fonksiyon için, piyasada temin 
edilebilen sıva altı butonlarla 
kullanılmaktadır. Garaj kapısı görüş 
alanı sağlayan ev girişi / oturma odası 
merkezi kurulum için.

HSU 2: Çapı 55 mm Ø olan piyasadaki 
bütün ev elektrik şebeke bağlantılı  
ağlar için
FSU 2: 9 V pil bağlantısı/elektrik  
voltajı için 24 V’ye kadar mümkündür 
(resim yok).

868 MHz sabit kod ile

Kablosuz iç buton 
FIT 2
2 motor veya motor fonksiyonu için
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İstasyon tipi konfor aksesuarları
Dış mekan için

Şifreleme ünitesi 
CTR 1d / CTR 3d
1 yada 3 fonksiyonlu,  
katlanabilen koruma kapaklı.

Şifreleme ünitesi 
CTR 1b / CTR 3b
1 yada 3 fonksiyonlu,  
aydınlatılmış tuşlar ve dış hava 
koşullarına mukavim folyo buton.

Şifreleme ünitesi 
CTV 1 / CTV 3
1 yada 3 fonksiyonlu,  
çok sağlam ve Vandalizm’e  
karşı korumalı

Parmak izi okuyucusu  
FL 12 / FL 100
2 fonksiyonlu,  
parmak iziyle garaj kapısının 
açılması. 12 yada 100 kadar 
parmak izi hafıza kapasitesi.

Transponder butonu 
TTR 100 / TTR 1000
1 fonksiyonlu,  
2 adet anahtar (daha fazlası  
talep üzerine) 12, 100 yada 
1000 anahtara kadar.
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Kolon STS 1
Kolon STS ayrı olarak sipariş edilen 
komut cihazıyla tek veya iki adaptörle 
sunulmaktadır. Seçime bağlı Transponder 
butonu TTR 100 ve TTR 1000, telsiz kodlama 
butonu FCT 10b veya kodlama butonu CTR 1 
ve 3 monte edilebilir. Kolon borusu metalik 
gri (RAL 9006), tabandaki parça arduvaz  
gri (RAL 7015) rengindedir. IP 44’e göre  
dış mekan kullanımı için korumalıdır.

Yükseklik: 1250 mm, çap 300 mm.

Resimde anahtarlı buton STUP 40 modeli 
görünmektedir (opsiyonlu).

İç buton 
IT 1b
IT 1’in büyük, aydınlatılmış  
butonla garaj kapınız konforlu  
bir şekilde açılmaktadır (ProMatic  
ve SupraMatic için)

İç buton 
IT 3b
Garaj kapısının konforlu  
bir şekilde açılması sağlayan  
büyük ve aydınlatılmış butonun 
yanında, IT 3b’nın iki ilave butonu 
bulunmaktadır. Bunlarla motor 
aydınlatmasını kumanda ediyorsunuz 
ve motor telsizini, örn. tatil zamanına 
göre, tamamen kapatıyorsunuz 
(SupraMatic için).

İç buton 
PB 3
Kapıyı açıp kapatmak için 
aydınlatılmış impuls butonu,  
garaj aydınlatma için buton  
ve telsiz sistemi kapatmak için  
buton (SupraMatic için).

İç buton 
IT 1
Garaj kapısını açmak ve kapatmak 
için İmpuls butonlu (ProMatic, 
SupraMatic ve ProMatic Akü için).

Anahtar svici 
STUP 40 / STAP 40
Sıva altı ve sıva üstü modeli,  
3 tane anahtar dahil.

Anahtar svici 
ESU 40 / ESA 40
Sıva altı ve sıva üstü modeli,  
3 tane anahtar dahil.
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Her şey acil durumlar için
Konfor ve emniyet için yenilikçi fikirler

Hörmann ürünler daima «ileri düşünülmüş». Birçok yayarlı detaylar kapı kullanımını 
kolaylaştırmaktadır ve emniyeti yükseltmektedir. Fotoseller yardımıyla garaj kapınızı etkili 
bir şekilde emniyete alabilirsiniz - özellikle çocuk sahibi aileler için bu çok faydalıdır.  
Ve yedek akü sayesinde garaj kapınızı elektrik kesintilerde’de açabilirsiniz.
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Garaj kapısı motorları için yedek 
akü HNA
Bu yedek kaynak ile elektrik kesintilerini 18 saat boyunca  
ve maksimum 5 açma-kapamaya kadar atlatabilirsiniz.  
Yedek akü normal işletimde kendisini şarj ediyor. Tüm yeni 
Hörmann garaj kapı motorlara bu yedek akü takılabilir.

Bahçe giriş kapısı motorları için yedek 
akü HNA Outdoor
Dairesel açılır kapı motoru RotaMatic ve LineaMatic sürme 
kapı motorlar yedek besleme sayesinde elektrik kesintilerde 
çalıştırmak mümkündür. Montajı duvara ve zemine üniversal 
olarak yapılabilir.

İlave emniyet çubuğu
İkinci girişi olmayan garajlar için, acil durumlara karşı  
(örn. elektrik kesintisinde) kapınızı dıştan açmak için Size 
imkan sunuyoruz:

Tutamağı olamayan seksiyonel kapılar için
Yuvarlak barelli emniyet çubuk kilidi (ev kilit sistemine 
entegre edilemez) veya 8 modelde emniyet çubuk tutamağı  
ve kilit dahil (ev kilit sistemine entegre edilebilir).

Tutamaklı yekpare ve seksiyonel garaj kapılar için
Emniyet çubuğu (resim yok)

Fotosel
Işın kesintiye uğradığında, Hörmann’ın güvenilir  
tek yön fotosel sistemi derhal durmaktadır. Montajı  
kapıya veya STL kolona entegre edilerek gerçekleşir.

Sinyal lambası
Bahçe giriş kapısındaki uyarı lambası gündüz ve gece 
emniyetin artması anlamına gelmektedir, çünkü kapı  
hareketi optik bir sinyal eşliğinde gerçekleşmektedir. 
RotoMatic SK ve LineaMatic SK’larda standart olarak  
ve tek yön fotosel dahildir.
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Aydınlatma ve emniyet aksesuarları
Bahçe giriş kapısının çevresindeki teknik

Eloksallı Hörmann alüminyum kolon setler dış hava koşullarına mukavim ve daha fazla ışık  
ve güvenlik sunmaktadırlar. Fotoseller ve LED ışık modüllerin bağlantı alternatifi, arduvaz 
grisi (RAL 7015) rengindeki PVC kapağıyla kolonu özel tasarlayabilirsiniz.
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Işıklı kolon SLS
LED ışık modüllü ışıklı kolon SLS’i 550 mm 
ve 1080 mm yüksekliklerde talep 
edebilirsiniz. Daha güçlü giriş bölge 
aydınlatması için, 1080 mm’lik kolonu  
iki LED ışık modüllü olarak talep edilebilir.

SLS-K 
LED ışık modüllü 
Yükseklik 550 mm 

SLS-L 
Çift LED ışık modüllü 
Yükseklik 1080 mm

SLS-L 
LED ışık modüllü ve dizayn ışık kapaklı 
Yükseklik 1080 mm

Emniyet kolonu STL
Ana modelin yüksekliği 550 mm’dir  
ve bir fotoselin bağlanması için bir bağlantı 
kutusu vardır. Kolonlar iki fotoselli veya  
bir fotosel ve bir LED ışık modülüyle 
opsiyonlu olarak talep edilebilir.

STL 
Opsiyonel fotosel ile

STL 
Opsiyonel iki fotosel ile

STL 
Opsiyonel fotoselli  
ve LED ışık modüllü ile

LED ışık modülü
Sıcak ışık ve nötr ışık olmak üzere  
ışık modülü iki farklı beyaz ışıkta 
seçebilirsiniz. Alüminyum’dan oluşan 
opsiyonlu dizayn kapağı, özel  
bir görünümü vurgulamaktadır.

Kapılar için LED 
aydınlatma
LED aydınlatma çıtası sayesinde garaj 
kapınız ve yan kapınız aydınlatılacaktır. 
Geçmeli sistem kişisel taleplere göre 
kısaltılabilir ve böylece tüm kapı 
genişlikleri için uygundur. Sıcak veya 
nötr beyaz ışık arasında seçim 
yapabilirsiniz, ve LED aydınlatmayı 
lento’ya (sağdaki resim) veya kapı 
panelin alt kenarına monte edebilirsiniz, 
 
LED mesafesi: 125 mm.

Dizayn 
kapak

Sıcak  
beyaz ışık

Nötr  
beyaz ışık

Giriş alanınız için daha fazla  
ışık ve emniyet
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Ölçü ve montaj bilgileri
SupraMatic, ProMatic

● = Standart

SupraMatic E SupraMatic P ProMatic ProMatic Akü

Ürün tanımı

Park yeri belirlemesi / ayar yeri ● / maks. 12 ● / maks. 25 ● / maks. 6 ● / maks. 2

Günlük kapı hareketi (açılma/kapanma) maks. 25 maks. 50 maks. 12 maks. 4

Kullanım alanı: Ticari sektör – – – –

Personel kapısı içinde kapılar / ahşap kapılar – / ● ● * / ● – / ●
Kapı genişliği 

maks. 3,5 m ve 
kapı kanadı alanı 

9 m² ahşap 
kapılar için

– / –

Kapı genişliği maks. 5500 6000 ** 5000 3000

Kapı kanat alanı maks. 13,75 m² 15,00 m² 11 m² 8 m²

Motor bilgileri Motor 24 V doğru akım redüktörlü motor

Şebeke bağlantısı 230 V – 240 V değişken akım 230 V – 240 V 
değişken akım Bkz. montaj 

bilgileri
Güç girişi 0,2 kW 0,2 kW

İtme ve çekme kuvveti 650 N 750 N 600 N 350 N

Kısa süreli uç kuvvet 800 N 1000 N 750 N 400 N

Açılma hızı yaklşk. 22 cm/s yaklşk. 22 cm/s yaklşk. 14 cm/s yaklşk. 13 cm/s

Standby < 1 Watt < 1 Watt < 7 Watt < 0,1 Watt

Gövde Alüminyum ve PVC, galvanizli  
çelik zemin tablası

PVC, galvanizli  
çelik zemin tablası

Sıcaklık aralığı −20 °C ila +60 °C −15 °C ila +45 °C

Koruma sınıfı Sadece kuru odalar için

Kumanda elektroniği İmpuls kumanda ● ● ● ●

Güç sınırlaması ● ● ● ●

Yumuşak hızlanma ve yumuşak  
durdurma ayarlanabilir

● ● ● ●

Gösterge İki 7’li gösterge LED LED

Motor lambası ve kısmi açılma ayarlanabilir ● ● – / ● –

Otomatik kapanma ayarlanabilir ● ● ● –

Aktifleştikten sonra açık kalma süresi 30 – 180 san. 30 – 180 san. 30 san. –

Donanım Uzaktan kumanda (868 MHz)
5-butonlu uzaktan kumanda 

HS 5 BS (siyah)

2-butonlu  
mikro uzaktan 

kumanda 
HSE 2 BS (siyah)

HS 4 BS

Entegre edilmiş alıcı (868 MHz) İki yönlü 3 kanal alıcı BS İki yönlü alıcı BS Sabit kod alıcı

Kontrol butonları Motor kapağında,  
göstergenin yanında

Kontrol butonları motor  
kapağın içinde

Fotosel – ● / EL 101 – –

Hızlı açma fonksiyonu ● ● – –

İç mekandan kullanılan acil açma sistemi ● ● ● ●

Euro soketli bağlantı hattı ● ● ● –

Ayarlanabilir entegre edilmiş garaj 
lambası / fabrika tarafından  
ön ayarı yapılmıştır

● / 1 dakika
● / 2-dakika ışık 

ile
● / 30-saniye 

ışık ile

Hırsızlık engelleyici açılma emniyeti ● ● ● ●

Yekpare ve seksiyonel garaj kapılar  
için üniversal kızak

● ● ● ●

* Personel kapısı içinde kapılar için fotosel bağlanmalıdır

** > 5500 mm sadece FS 60 motor rayı ve montaj konsolü bağlantısı için
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Hareket derinliği

Motorun toplam uzunluk

Ray tipi Toplam uzunluk Hareket derinliği

Kısa ray 3200 2475

Orta ray 3450 2725

Uzun ray 4125 3400

Hörmann garaj kapılar için ray uygulama alanı Yükseklik

Berry yekpare kapılar (N80 ve DF 98)
N kızaklı seksiyonel garaj kapıları
Z-, L-, H- kızaklı seksiyonel garaj kapıları

2500’e kadar
2250’ye kadar
2125’e kadar

Berry yekpare kapılar (N80 ve DF 98)
N kızaklı seksiyonel garaj kapıları
Z-, L-, H- kızaklı seksiyonel garaj kapıları

2750’ye kadar
2500’e kadar
2375’e kadar

N-, Z-, L-, H- kızaklı seksiyonel garaj kapıları 3000’e kadar

Diğer marka kapılarda hareket derinliğine dikkat ediniz!
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 Berry yekpare kapılar  
için serbest alan

N80 0

N80, motif 905, motif 941  
veya ahşap yüzeyli

15

DF 98, DF 95, DF 80 65

 Seksiyonel garaj kapılar  
için serbest alan

N kızaklıda tavan 
yüksekliği = tablo ölçüsü 
yüksekliği + 210

0

H-kızak ile 0

 Seksiyonel garaj kapılar  
için serbest alan

Z kızaklıda tavan 
yüksekliği = tablo ölçüsü 
yüksekliği + 115

15 

L kızaklıda tavan 
yüksekliği = tablo ölçüsü 
yüksekliği + 115

15 

Diğer marka garaj kapılar için boş alan

Kapı hareket üst noktası  
ve tavan arası

30

Tüm ölçüler nominal ölçülerdir
Ölçüler mm cinsindedir 39



Ölçü ve montaj bilgileri
Dairesel açılır kapı motoru RotaMatic

RotaMatic RotaMatic P RotaMatic PL RotaMatic Akü

Ürün tanımı

Park yeri belirlemesi / ayar yeri ● / maks. 6 ● / maks. 12 ● / maks. 12 ● / maks. 2

Günlük kapı hareketi (açılma / kapanma) maks. 12 maks. 25 maks. 25 maks. 5

Kullanım alanı: Ticari sektör – ● ● –

Kapı yüksekliği maks. 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm

Maks. kanat genişliği 1000 - 2500 mmr 1000 - 2500 mmr 1500 - 4000 mm 1000 - 2500 mm

Maks. kanat ağırlığı 220 kg 400 kg 400 kg 120 kg

Motor bilgileri Motor 24 V doğru akım redüktörlü motor

Şebeke bağlantısı 230 V – 240 V değişken akım, 50 Hz Bkz. montaj 
bilgileri

İtme ve çekme kuvveti 2000 N 2500 N 2500 N 1000 N

Kısa süreli uç kuvvet 2200 N 2700 N 2700 N 1100 N

Standby < 7 Watt < 0,1 Watt

Gövde Alüminyum /  
dış hava 

koşullarına 
mukavim, 
fiberglasla 

güçlendirilmiş 
PVC

Alüminyum /  
döküm / dış hava 

koşullarına 
mukavim, 
fiberglasla 

güçlendirilmiş 
PVC

Alüminyum /  
döküm / dış hava 

koşullarına 
mukavim, 
fiberglasla 

güçlendirilmiş 
PVC

Aluminyum /  
dış hava 

koşullarına 
mukavim, 
fiberglasla 

güçlendirilmiş 
PVC

Sıcaklık aralığı −20 °C ila +60 °C −15 °C ila +45 °C

Koruma sınıfı IP 44

Kumanda elektroniği Koruma sınıfı (ayrı kumanda gövdesi) IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 

İmpuls kumanda ● ● ● ●

Güç sınırlaması ● ● ● ●

Yumuşak hızlanma ve yumuşak durdurma 
özellikleri

● ● ● ●

Otomatik kapanma ayarlanabilir ● ● ● ●

Bağlanabilen emniyet donanımın sayısı 2 2 2 1

Bitiş konumu Kapı-Kapat Entegreli limit sviç veya dayanma noktası üzerinden ayarlanabilir

Kapı-Aç programlanabilir (dayanma noktasına ihtiyaç yok!)

Donanım Uzaktan kumanda (868 MHz) 4-butonlu uzaktan kumanda HS 4 BS (siyah)

Alıcı (868 MHz)

İmpuls ve kısmi açılma fonksiyonları için HE 3 BiSecur 
çok yönlü alıcı. (durum bildirgesi mümkün değil)

İmpuls  
ve kısmi açılma 

fonksiyonları için 
sabit kod alıcı. 

(durum bildirgesi 
mümkün değil)

Fotosel (sadece 1 SK ve 2 SK modelde) Tek yönlü fotosel EL 301 –

Uyarı lambası (sadece 1 SK ve 2 SK modelde) Zemin ve duvar montaj için LED uyarı lambası SLK, sarı

Şebeke bağlantı kablosu 230 V, NYY 3 × 1,5 mm² (kurulum mekanı)

Motor kablosu Bağlantı kablosu 10 m
NYY 5 × 1,5 mm2 (kurulum mekanı)

İlave kumanda kabloları Zemin bölgesindeki tüm kablolar NYY, z.B. 5 × 1,5 mm²

Elektrikli kilit bağlantı hattı NYY 3 × 1,5 mm² (kurulum mekanı) zemin bölgesinde
H07RN-F 2 × 1 mm2 kapı kanadı üzerinde

Tüm kabloları ayrı döşeyiniz!
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B = 100 – 180

A = min. 100

e = 0 – (–30)

A = min. 100
e = 0 – 150 (P) 
e = 0 – 210 (PL)

B = 100 – 180

X

X + derinlik

40 min. 5070

B = 100 – 180

A = min. 100

e = 0 – (–30)

Mükemmel kapı hareketini sağlamak için A ölçüsü 
ve B ölçüsü arasındaki fark maks. 40 mm olmalıdır.

e = Montaj levhası ve kapı dönme 
noktası arasındaki mesafe

Ölçüler X X + derinlik

RotaMatic / RotaMatic P 720 1120

RotaMatic PL 820 1320

RotaMatic

Tüm ölçüler nominal ölçülerdir
Ölçüler mm cinsindedir

Tüm resimler ve bilgiler standart 
kızaklıdır, diğer donanım  
özellikleri mümkün.

Hörmann bayiler için
Dairesel açılır kapı motorları için projeleme programı
Bu projeleme programıyla,  
kanatlı kapı motorların planlama ve montajı  
için Hörmann size destek sağlamaktadır.
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Ölçü ve montaj bilgileri
Dairesel açılır kapı motorları DTH 700, DTU 250

DTH 700 DTU 250

Ürün tanımı

Park yeri belirlemesi / ayar yeri ● / maks. 12 ● / maks. 12

Günlük kapı hareketi (açılma / kapanma) maks. 25 maks. 25

Kullanım alanı: Ticari sektör ● –

Kapı yüksekliği maks. 2500 mm 2500 mm

Maks. kanat genişliği 7000 mm 2500 mm

Maks. kanat ağırlığı 1000 kg 500 kg

Açılma açısı maks. Standart – 110°

Özel montaj seti ile – 140°

Diğer bilgiler Elektrikli kilit ve dayama  
noktaları gereklidir!

Parça dolgulu kapılarda elektrikli 
kilit gereklidir!

Motor bilgileri Motor Elektrohidrolik Elektromekanik

Şebeke bağlantısı 230 V – 240 V değişken akım, 50 Hz

İtme ve çekme kuvveti 3000 N 2500 N

Kısa süreli uç kuvvet 3500 N 3000 N

Standby < 10 Watt < 10 Watt

Gövde Hava koşullarına mukavim 
alüminyum gövde

Paslanmaz çelik kapaklı  
ve dış hava koşullarına mukavim 

çelik tekne

Sıcaklık aralığı −20 °C ila +60 °C

Koruma sınıfı IP 55 IP 67

Kumanda elektroniği Koruma sınıfı (ayrı kumanda gövdesi) IP 55 IP 67

Gösterge ● / iki adet 7’li gösterge ● / iki adet 7’li gösterge

Güç sınırlaması (ayarlanabilir) ● ●

Yumuşak durdurma (ayarlanabilir) ● ●

Otomatik kapanma ayarlanabilir ● ●

Donanım Uzaktan kumanda (868 MHz)
Uzaktan kumanda dahil değil

Alıcı (868 MHz)

 
 
Şebeke bağlantı kablosu 230 V, NYY 3 × 1,5 mm²  

(kurulum mekanı)
230 V, NYY 3 × 1,5 mm²  
(kurulum mekanı)

Motor kablosu 230 V, NYY 5 × 1,5 mm²  
(kurulum mekanı)

230 V, NYY 5 × 1,5 mm²  
(kurulum mekanı)

İlave kumanda kabloları Zemin bölgesindeki tüm kablolar 
NYY, z.B. 5 × 1,5 mm²

Zemin bölgesindeki tüm kablolar 
NYY, z.B. 5 × 1,5 mm²

Elektrikli kilit bağlantı hattı NYY 3 × 1,5 mm² zemin bölgesinde
H07RN-F 2 × 1 mm2 kapı  
kanadı üzerinde

NYY 3 × 1,5 mm² zemin bölgesinde
H07RN-F 2 × 1 mm2 kapı  
kanadı üzerinde

Tüm kabloları ayrı döşeyiniz!
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A

B

X + derinlik

e 

85

X

120

e = Montaj levhası ve kapı dönme 
noktası arasındaki mesafe

Açılma açısı A B e

90° 130 130 80

115° 100 120 50

125° 90 120 40

Ölçüler X X + derinlik

700 960

±0

~315

~440

58156

65

min.

156

Su ta
hliyesi

min.

200
Temelin ölçüleri
yaklşk. 315 × 440 × 200

DTH 700

DTU 250

Tüm ölçüler nominal ölçülerdir
Ölçüler mm cinsindedir

Uyarı: Talep edilen DIN EN 13241 normunun 
yerine getirilmesi için, kapanma kenarı 
emniyetinin ilave edilmesini önermekteyiz.

Uyarı: Talep edilen DIN EN 13241 normunun 
yerine getirilmesi için, kapanma kenarı 
emniyetinin ilave edilmesini önermekteyiz.

43



Ölçü ve montaj bilgileri
LineaMatic H, STA 400 sürme kapı motorları

LineaMatic LineaMatic P LineaMatic H STA 400

Ürün tanımı

Park yeri belirlemesi / ayar yeri ● / maks. 6 ● / maks. 12 ● / maks. 12 ● / > 25

Günde maks. kapı hareketi (açılma / kapanma) maks. 12 maks. 25 maks. 25 maks. 50

Kullanım alanı: Ticari sektör – – ● ●

Kapı yüksekliği maks. 2000 mm 2000 mm 2000 mm 3000 mm

Kapı genişliği maks. 6000 mm 8000 mm 10000 mm 17000 mm

Maksimum  
kapı ağırlığı:

zeminden  
hareketli kapılarda

300 kg 500 kg 800 kg 2500 kg

taşıyıcı kapılarda 250 kg 400 kg 600 kg 1800 kg

Motor bilgileri Motor 24 V doğru akım redüktörlü motor Değişken akım 
redüktörlü motor

Şebeke bağlantısı 230 V – 240 V değişken akım

İtme ve çekme kuvveti 650 N 1000 N 1200 N 2000 N

Kısa süreli uç kuvvet 800 N 1200 N 1400 N 2300 N

Standby < 7 Watt < 7 Watt

Gövde Döküm / dış hava koşullarına mukavim PVC Dış hava koşullarına 
mukavim PVC

Sıcaklık aralığı −20 °C ila +60 °C −20 °C ila +60 °C

Koruma sınıfı IP 44 IP 65 

Kumanda elektroniği Motor gövdesinin içine entegre  
edilmiş kumanda

● ● ● ●

Güç sınırlaması (ayarlanabilir) ● ● ● ●

Yumuşak hızlanma ve yumuşak  
durdurma (ayarlanabilir)

● ● ● ●

manyetik limit sviç ● ● ●

elektronik kapı konum bildirgeci ●

Otomatik kapanma entegre edilmiş ● ● ● ●

Personel geçişi programlanabilir ● ● ● ●

Bağlanabilen emniyet donanımın sayısı 3 3 3 3

Donanım Uzaktan kumanda (868 MHz) 4-butonlu uzaktan kumanda 
HS 4 BS (siyah)

Uzaktan 
kumanda dahil 

değil!

Uzaktan kumanda 
dahil değil!

Alıcı (868 MHz) İmpuls ve kısmi açılma 
fonksiyonları için HE 3 BiSecur  

çok yönlü alıcı.
(kapı konumun durum bilgisi 

mümkün değil)

Fotosel (sadece SK modelde) Tek yönlü fotosel EL 301

Uyarı lambası (sadece SK modelde) Zemin ve duvar montaj için LED uyarı lambası SLK, sarı –

 
 
Şebeke bağlantı kablosu 230 V, NYY 3 × 1,5 mm²  

(kurulum mekanı)
230 V, NYY 
3 × 1,5 mm²  
(kurulum mekanı)

İlave kumanda kabloları Zemin bölgesindeki tüm kablolar NYY,  
örn. 5 × 1,5 mm2

Zemin bölgesindeki 
tüm kablolar NYY, 
örn. 5 × 1,5 mm²

Temelin ölçüleri min. 440 × 300 × 800 mm  
(buzlanmaya karşı korumalı)

710 × 410 × 800 mm 
(buzlanmaya karşı 
korumalı)

Bağlantı kablosu Boş boru pozisyonu için bkz. resim

Tüm kabloları ayrı döşeyiniz!
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min.122

0 – 42

±0

440800

300

200*

* Kapanma kenarı güvenliği kullanılırsa

LineaMatic

±0

200*710800

410

* Kapanma kenarı güvenliği kullanılırsa

STA 400

125

125

12,5 – 50

Tüm ölçüler nominal ölçülerdir
Ölçüler mm cinsindedir

Uyarı: Talep edilen DIN EN 13241 normunun 
yerine getirilmesi için, kapanma kenarı 
emniyetinin ilave edilmesini önermekteyiz.
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Hörmann kalitesini yaşayın
Yeni bina ve yenileme için

Hörmann’la çok iyi planlama 
yapabilirsiniz. İtinalı bir şekilde birbirine 
uyarlanan çözümler, size ve her alana 
yüksek fonksiyonelliğe sahip mükemmel 
ürünler sunuyor.

Garaj kapıları

Sac veya ahşap mamul yekpare veya seksiyonel kapıları 
özel mimari tarzınıza tasarlamak mümkündür.

Garaj kapısı motorlar

Konforun ve hırsızlık engelleyici emniyetin tadını çıkartınız: 
Garajlar ve bahçe giriş kapılar için Hörmann motorları.

Ev kapıları

Kapsamlı ev kapı ürün yelpazemizde arzu ettiğiniz  
kapı motifi mutlaka bulabilirsiniz.

Sac kapılar

Bodrumdan çatıya kadar evinizin tüm bölümleri  
için sağlam kapılar.

Kasalar

Kapsamlı yeni yapı, ilave yapı ve yenileme ürün 
yelpazesinden seçiminizi yapınız.

www.hoermann.com Sac kapılar

Ev kapıları

Seksiyonel garaj kapılar
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Hörmann: Koşulsuz Kalite

Hörmann, uluslararası pazarda, bütün önemli yapı elemanlarını  

kendisi üreten tek firmadır. Bu yapı elemanları en çağdaş  

teknolojilerin uygulandığı fabrikalarda üretilmektedir. Avrupa  

pazarının bütününü kapsayan satış ve servis ağı ve Amerika  

ve Çin pazarlarındaki varlığı sayesinde Hörmann yüksek  

kaliteli yapı elemanları için uluslararası arenada güçlü  

bir ortağınızdır. Ödün vermeyen kalitesi ile birlikte…

GARAJ KAPILARI

GARAJ KAPISI MOTORLARI

ENDÜSTRİYEL KAPILAR

YÜKLEME TEKNOLOJİSİ

ÇELİK KAPILAR

KAPI KASALARI

Hörmann KG Amshausen, Almanya

Hörmann KG Dissen, Almanya

Hörmann KG Werne, Almanya

Hörmann Beijing, Çin

Hörmann KG Antriebstechnik, Almanya

Hörmann KG Eckelhausen, Almanya

Hörmann Genk NV, Belçika

Hörmann Tianjin, Çin

Hörmann KG Brandis, Almanya

Hörmann KG Freisen, Almanya

Hörmann Alkmaar B.V., Hollanda

Hörmann LLC, Montgomery IL, ABD

Hörmann KG Brockhagen, Almanya

Hörmann KG Ichtershausen, Almanya

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polonya

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, ABD
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