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Hörmann marka kalitesi
Geleceğe odaklı ve güvenilir

Sennebogen Maschinenfabrik GmbH, Straubing

Kendi ürün tasarımlarımız
Yenilikler Hörmann’da oluşuyor: Geliştirme bölümdeki 
uzman kadromuz ürün uyumu ve yeni geliştirmeler için 
sorumludur. Böylece dünya çapında rağbet gören yüksek 
kaliteli ürünler oluşmaktadır.

Modern imalat
Profiller, hareket kızakları, konsollar ve kumanda tekniği gibi 
tüm esaslı kapı bileşenleri, Hörmann’ın kendi bünyesinde 
geliştirilir ve üretilir. Bundan dolayı kapı, motor ve kumanda 
tam uyumludur. Sertifikalı kalite yönetim sistemi sayesinde, 
geliştirmeden üretim ve sevkıyata kadar tüm aşamalarda  
en iyi kalite garanti edilmektedir.

Hörmann kalitesi – Made in Germany.

4



Kapı sektöründe Avrupa’nın lider firması 
olarak yüksek ürün ve servis kalitesi 
en büyük hedefimizdir. Bundan dolayı 
uluslararası piyasada standartları  
biz belirliyoruz.

Kaliteli, fonksiyon emniyeti ve uzun ömürlü 
yapı elemanları özel fabrikalarda 
geliştiriyoruz ve üretiyoruz.

Uluslararası en önemli ticari bölgelerdeki 
varlığımızla, nitelikli yapı ve sanayi inşaatı 
için geleceğe odaklı güçlü bir ortağız.

Uzman danışmanlık
Müşteriye yakın satış organizasyonumuzun tecrübeli teknik 
danışmanlarımız, size obje planlamasından başlayarak, 
teknik açıklamalardan kesin kabule kadar eşlik etmektedir. 
Montaj bilgileri gibi tüm çalışma dokümanları sadece baskılı 
değil, daima güncel olarak www.hoermann.com İnternet 
adresinden de temin edebilirsiniz.

Hızlı servis
Geniş servis ağımızla sizin yakınınızdayız ve sizin için  
her saatte göreve hazırız. Bu da kontroller, bakım ve tamir 
işlemler için büyük bir avantajdır.

Kapılar, motorlar  
ve kumandalar için orijinal 
Hörmann yedek parçalar 
satış sonrası 10 yıl tedarik 
garantisi verilmektedir.
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Tekrar kullanılabilen ham maddelerle üretim
Geleceğe odaklı inşa etmek

EPD sarmal kapılar / sarmal kepenk sistemleri Hörmann’ın çevre 
aktivitesi hakkında 
daha fazla bilgiyi  
«Biz yeşil 
düşünüyoruz» 
broşüründe 
bulabilirsiniz.
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İstikrarlı üretim: Hörmann sarmal 
kapılar / sarmal kepenk sistemleri

Ekolojik kalite
Geniş kapsamlı enerji tasarruf sistemi sayesinde çevre 
korumalı üretim, örn. proses ısısını üretim tesisinin 
kalorifer isteminde tekrar kullanılması.

Ekonomik kalite
Örneğin yüzey koruması boya kaplaması gibi  
kaliteli malzemelerinden dolayı uzun kullanım ömrü  
ve az bakım masrafları.

Fonksiyonlu kalite
Özel sacdan oluşan enerji tasarruf profiller  
ve de termik hareket raylar, binanın enerji bilançosunu 
optimize etmektedir.

Proses kalitesi
Ham maddelerin etkili kullanılması ve üretim 
aşamasındaki aynı cins metal çöpün tekrar 
kullanılmasından dolayı kaynakları koruyan  
malzeme kullanımı.

Tekrar kullanılabilen ham maddeler 
IFT Rosenheim tarafından onaylandı 
ve belgelendi

Sadece Hörmann tüm sarmal kapılar / sarmal kepenk 
sistemlerdeki tekrar kullanılabilen ham madde 
kullanımı, ISO 14025 ve EN 15804’e göre çevre ürün 
deklarasyonu (EPD) Rosenheim’daki Fenstertechnik 
(ift) tarafından onaylattırdı. Denetimdeki ana kriter 
Product Category Rules (PCR) «Ev kapı ve Kapılar. 
Çevreye duyarlı üterim DIN ISO 14040 / 14044’e uygun 
çevre bilançosu tüm sarmal kapılar / sarmal kepenk 
sistemleri için teyit edilmiştir.

Hörmann yetkisiyle tekrar 
kullanılabilen ham maddelerle  
inşa etmek

Hörmann sayısız projelerde tekrar kullanılabilen ham 
maddelerle büyük tecrübeler toplamıştır. Bu bilgi 
birikimle sizin projenizi de destekliyoruz.

Hörmann’ın tekrar 
kullanılabilen ham 
maddelerle inşası  
için referanslar

ThyssenKrupp, Essen

dm lojistik merkezi, Weilerswist

Immogate Logistikcenter, Münih

Nordex-Forum, Hamburg

Unilever Hafen-City, Hamburg

Deutsche Börse, Eschborn

Opernturm, Frankfurt

Skyline-Tower, Münih

Prologis Pineham Sites, Sainsbury

Sadece Hörmann’da 
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Hörmann için iyi nedenler
Yenilikler pazar liderinde bulunur

Güvenli ve kendisini kanıtlamış
Kapının elle kullanılması çekme yayı tekniği  
ile kolaylaşmaktadır. 5000 × 4500 mm ölçüye 
kadar sarmal kapı/sarmal kepenk sistemi SB’yi 
sarmal kepenk sistemleri düşük güçlerle hareket 
ettirmek mümkündür. Motoru opsiyonlu olan 
sarmal kapılar/sarmal kepenk sistemlerde çekme 
yayı tekniği kapı mekaniğini korumaktadır.

Birbiriyle tam uyumlu
Kapı, motor ve kumandanın tam uyumlu 
olmalarından dolayı sarmal kapı/sarmal kepenk 
sistemi sorunsuz çalışmaktadır. Tüm kapı  
sistemi tek elden sunulduğu için, tüm bileşenler 
birbiriyle uyumludur.

Hörmann sarmal kapılar ve sarmal kepenk 
sistemleri uzun ömürlü ve fonksyon emniyetli  
ve de bakım dostudur.

Yenilikci çekme yayı tekniği
Düşünülmüş kapı  
ve motor konsepti21

Sadece Hörmann’da 
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Öncü fotosel (VLR)  YENİ
Hörmann opsiyonlu öncü fotosel ile kapı 
kısmındaki güvenlik konusunda çok büyük 
katkılarda bulunmaktadır. Zemin profilinde entegre 
edilmiş sistem engelleri zamanında tespit edip 
kapı hareketini durdurmaktadır. Hareket rayları 
fotoseli tam kapatmaktadır. Böylece görünmez  
ve hasarlara karşı korunmaktadır.

Temassız emniyet

Az üst montaj yüksekliği ve daha iyi yalıtım
Opsiyonlu ZAK sistemli Hörmann classic sarmal 
kapıların daha güçlü yalıtıma sahiptir. ZAK sistemi 
balyayı konsol üzerinden kaydırıyor ve sarmal kapı 
zırhın hareket rayın içine daima düşey geçmesi 
için, zırhı daha hassas hareketlendiriyor. Böylece 
kapı korunarak aşınmalar ve hareket sesi 
azaltılmaktadır. Ayrıca lento kısmında daha  
az montaj alanına ihtiyaç vardır.

Zak sistemi ile avantajlar3 4

Sadece Hörmann’da 
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Alışveriş merkezleri 
için kompakt ve yer 
tasarrufu sağlayan 
konstrüksiyon
Sarmal kapı /  
Sarmal kepenk sistemi SB
Sarmal kapı /  
Sarmal kepenk sistemi basic

Lojistik için optimum 
motor sistemleri
Sarmal kapı /  
Sarmal kepenk sistemi SB
Sarmal kapı /  
Sarmal kepenk sistemi basic

Ticari, depolar  
ve tarim için  
kolay kullanımlı
Sarmal kapı /  
Sarmal kepenk sistemi SB
Sarmal kapı /  
Sarmal kepenk sistemi basic

Kullanım alanları
Her kullanım amacı için uygun kapı modeli
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Sanayi holleri  
ve hurda işletmeleri 
için büyük kapılar
Sarmal kapı /  
Sarmal kepenk  
sistemi classic

Toplu garajlar  
ve katlı oto parklar 
için gece kapısı
Sarmal kapı /  
Sarmal kepenk  
sistemi classic
Sarmal kapı /  
Sarmal kepenk sistemi basic

Özel talepler için 
mükemmel çözümler
Sarmal kapı /  
Sarmal kepenk  
sistemi classic
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Sarmal kapı / Sarmal kepenk sistemi SB
Az kullanulan ve küçük kapı açıklıkları için

Depolar
Çekme yayı tekniği sayesinde elle kullanımı kolay. WA 300 R S4 motor sonradan takılabilir.
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Tarım
«full-hard» sac profillere sahip en sağlam ve hesaplı çözüm,  
5000 mm kapı genişliğine kadar

Alışveriş merkezi
Yer tasarruflu konstrüksiyon ve kullanımı kolay, örneğin dış acil açma ve küçük 
dükkan açıklıkları

Lojistik
Az kullanılan kapı, el kumandalı veya WA 300 R S4 motor ile

El kumandalı sarmal kapı olarak  
da temin edilebilir
5000 × 4500 mm kapı ölçüsüne kadar
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Sarmal kapı / Sarmal kepenk sistemi SB
El kumandalı veya opsiyonlu WA 300 R S4 motoru ile

Öndeki resimde sarmal kapı SB elle kumanda 
ediliyor, arkadaki resimde opsiyonlu motor 
WA 300 R S4 görünmektedir
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Çekme yay tekniği
Elle kolayca açıp kapatmak yada akıcı kapı hareketi için

Çekme yay tekniği
Yenilikçi çekme yay tekniği sayesinde kapıyı 
elle açıp kapatmak çok kolay. Bundan dolayı 
5000 × 4500 mm’ye kadar sarmal kapılar  
ve sarmal kepenk sistemleri minimum güçte 
hareket ettirmek mümkündür.

Daha hızlı montaj
Konsol ve hareket rayı dahil tüm kapı 
konstrüksiyonu çerçeve ünitesi olarak yapı 
gövdesine monte edilmektedir. Bundan 
dolayı montaj kolaylaşıyor ve montaj süresi 
azalmaktadır. Alan ihtiyacı az olması 
nedeniyle (yan montaj için sadece 165 mm) 
dar alanlarda montaj kolaylaşıyor. Hareket 
rayın içindeki plastik kızaklı profiller  
ve fırçalar sayesinde kapı hareketi akıcıdır.

Caraskal zinciri
Sarmal kapı ve sarmal kepenk sistemi SB  
iç yada dış kol yardımıyla kolayca açılıp 
kapanıyor. Opsiyonlu caraskal zinciri  
ile kapıyı açıp kapatmak daha konforlu, 
3500 mm’den daha yüksek kapılar için önerilir.

Opsiyonlu WA 300 R S4 motoru
Sarmal kapı/sarmal kepenk sistemi SB’yi 
daha konforlu kullanmak için kumanda 
entegreli kompakt motor veya harici 
kumanda 360 eklenebilir. Sonradan 
donanımlar problemsiz ilave edilebilir. 
Montaj için ilave yani bağlantı noktasına 
ihtiyaç yoktur. Standart olan yumuşak-
hızlanma ve yumuşak-durma sayesinde  
kapı hareketi korumalı ve akıcı.
Entegreli şanzumanı el kumanda moduna 
almak mümkündür. Böylece kapıyı elektrik 
kesintisinde de kullanmak mümkündür.

Profillere geniş bakış
sayfa 24’ten itibaren
Motorlar ve kumandalar
sayfa 36’den itibaren

HR 120 A, alüminyum
5000 × 4500 mm

HR 120 aero, alüminyum
5000 × 4500 mm

HG-L, alüminyum
5000 × 4500 mm

Decotherm A, alüminyum
Decotherm S, sac
5000 × 4500 mm

Profil çeşitleri
Ölçü alanı (G × Y, maks.)

Sadece Hörmann’da 
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Sarmal kapı / Sarmal kepenk sistemi basic
Küçük kapı açıklığına sahip trafiği yoğun olan yerler için

Lojistik
Günlük normal kullanılan kapı için ekonomik çözüm
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Alışveriş merkezi
İnce alüminyum hareket rayları sayesinde kompakt montaj ölçüleri

Depolar
«full-hard» sac profiller ile Decotherm S çok sağlam

Toplu garajlar
Büyük havalandırma kesidine sahip güvenli gece kapısı
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Sarmal kapı / Sarmal kepenk sistemi basic
Kompakt konstrüksiyon

Resimdeki model opsiyonlu lojistik camlı model değildir
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HR 120 A, alüminyum
4500 × 4500 mm

HR 120 aero, alüminyum
4500 × 4500 mm

HG-L, alüminyum
9000 × 5500 mm

Konsol
Galvanizli sac mamül konsol yatak ve motor 
tarafı alan ihtiyacı azaltıyor.

Sarmal kapı profillerinde kayış sistemi
Özel lif dokumalı kayış sistemi kapı profilini 
galvaniz kaplamalı altı köşeli sarım miline 
bağlanır ve ihtiyaç duyulmayan yerlerde kapı 
profilinden tasarruf sağlar.

Sarmal kapı profillerde sac hareket rayları
Galvanizli sac mamül sağlam konstrüksiyon, 
doğrudan yapının üzerine monte edilir.  
Bu hem yer tasarrufu sağlar hem de montaj 
süresini kısaltır!

Sarmal kepenk sisteminde alüminyum 
hareket rayı
Boyasız alüminyum mamül estetik görünümlü 
konstrüksiyon ve siyah sürtünme profili.
40 mm’lik düşük kurma / montaj yüksekliği 
nedeniyle montaj durumu hoş görünümlüdür.

Sarmal kepenk sistemi profilleri doğrudan 
sargı miline bağlanır.

Profillere geniş bakış
sayfa 24’ten itibaren
Motorlar ve kumandalar
sayfa 36’den itibaren

Decotherm A, alüminyum
4000 × 4000 mm
Decotherm S, sac
5000 × 4500 mm

Profil çeşitleri
Ölçü alanı (G × Y, maks.)
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Sarmal kapı / Sarmal kepenk sistemi classic
Kapı açıklığı büyük olan ve trafiği yoğun olan yerler için

Büyük kapılar
ZAK sistemi ile kapı yalıtımı daha güçlü ve kapılar korunmaktadır
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Alışveriş merkezi
11750 mm’ye kadar kapı açıklıkları için kısmi şeffaf profil HR 120 aero

Hurda işletmeleri
Kapı yüksekliği 9000 mm’ye kadar sağlam konstrüksiyon

Toplu garajlar
11750 × 8000 mm’ye kadar büyük kapı açıklıkları için gece kapısı

ZAK sistemi sayesinde minimum üst montaj yüksekliği 
ve daha iyi yalıtım
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Sarmal kapı / Sarmal kepenk sistemi classic
Opsiyonel ZAK sistemi ile sağlam ve güvenilir

Şekilde görülen mile bağlantılı motor modeli ve opsiyonlu ZAK sistemi
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Hareket rayları
Hörmann tarafından geliştirilmiştir  
ve 2 ila 2,5 mm kalınlıkta sağlam galvanizli 
sacdan oluşmaktadır. Fırça entegreli  
plastik kızaklı profiller sayesinde kapı 
harekeri akıcıdır.

Mafsallı rüzgar emniyet kancası
Rüzgar emniyet kancasındaki mafsal tekniği 
sayesinde sarmal kapınız yüksek rüzgar 
yüklere karşı da dirençlidir.

Ayarlanabilir montaj aparatları
30 mm kademeler, iyi yalıtıma sahip montaj 
ve bakım dostu vida bağlantıları, görsel  
ve termik çözüm.

Çelik konstüksyon için kaynaklı tırnak tabanı
Taban doğrudan çelik gövdeye  
kaynaklanıyor. Çelik konstrüksiyon  
tarzında yapılmış hollerde kaynaklanabilen 
taban, tırnak tekniğini mükemmel  
bir şekilde tamamlamaktadır.

Bükülmeye karşı mukavim zemin profilleri
Sağlam alüminyum profili takviye etmektedir. 
Dış hava koşullarına karşı dayanıklı, sürekli 
elastik bir EPDM-tüp conta, kir ve yağmurun 
girmesini engellemektedir, hafif yüzey 
dalgalanmalarını dengeler ve son konumda 
sessizce oturmaktadır.

Profil çeşitleri
Ölçü alanı (G × Y, maks.)

Profillere geniş bakış
sayfa 24’ten itibaren
Motorlar ve kumandalar
sayfa 36’den itibaren

Decotherm A, alüminyum
4000 × 4000 mm
Decotherm S, sac
10000 × 9000 mm

HR 116 A, alüminyum
11750 × 9000 mm

HR 120 A, alüminyum
HR 120 S, sac
11750 × 8000 mm

HR 120 aero, alüminyum
11750 × 8000 mm

HG-A, alüminyum
8000 × 8000 mm
HG-V, alüminyum (takviyeli)
11750 × 8000 mm
HG-S, sac
11750 × 8000 mm

Opsiyonlu ZAK sistemi
(sarmal kepenk sistemi classic’de standart)
Her iki taraftaki ZAK redüktörler balyayı 
hassas bir şekilde yürütüyor

•	Açılma sırasında üst eşikten uzaklaşır
•	Kapanma sırasında üst eşiğe yanaşır

Sarmal kapı zırhı hareket rayı içerisinde 
daima düşey olarak hareket eder. Kapı ve 
lento arası mükemmel kapanır, hareket sesi 
ve aşınma net bir şekişlde azaltılmaktadır.
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Seçime bağlı boya 
kaplamalarda  
da eş görünümlü  
iç ve dış taraf.

Fasetli profil iç tarafı 
mikro profilli dış taraf 
ile eş görünümlüdür.

Decotherm A, alüminyum
Alüminyum mamül akıllı hafif yapı profil,  
çok sessiz sarıyor ve az aşınıyor, yüzeyi  
seçime bağlı boyasız veya boya kaplamalı.

Decotherm S, sac
Özel «full hard» özel çelik mamül profiller 
nakliye, montaj ve işletimde oluşabilecek 
hasarlara karşı çok dayanıklıdır. Yüzeyler 
seçime bağlı boyasız veya boyalıdır.

HR 116 A, alüminyum
Sağlam HR 116 A profili büyük sanayi salon 
açıklıkları için tasarlanmıştır. Özel Stucco 
yüzeyi düzenlenmiş. Böylece kapınız hasarlara 
karşı daha dirençlidir.

Sarmal kapı profilleri
Decotherm A / S, HR 116 A
Çift cidarlı ısı yalıtımlı

Profil tipi Decotherm A Decotherm S HR 116 A

Malzeme Alüminyum Çelik Alüminyum

Boyasız yüzeyler Şeffaf koruma kaplamalı boyasız yüzey Koruma kaplamasız galvaniz Düzenlenmiş Stucco,  
koruma boyası yok

Boyalı yüzeyler Dış ve iç aynı seçime bağlı boya 
kaplama ile

Dış ve iç aynı seçime bağlı boya 
kaplama ile

Dış ve iç aynı seçime bağlı boya 
kaplama ile

Standart renkler RAL 9002
RAL 9006

RAL 9002
RAL 9006

RAL 9002
RAL 9006

Öncelikli renkler – • •

Özel renkler – • •

Profil yüksekliği 109 mm 109 mm 119 mm

Profil ağırlığı yaklşk. 4,2 kg/m² yaklşk. 10,3 kg/m² yaklşk. 10,0 kg/m²

Kapı genişliğine kadar  
rüzgar sınıfı 2

5000 mm 10000 mm 10000 mm

Isı geçişi EN 12428
(her profil için)

4,6 W/ (m²·K) 3,9 W/ (m²·K) 5,3 W/ (m²·K)

Kapı tipi Sarmal kapı SB
Sarmal kapı basic
Sarmal kapı classic

Sarmal kapı SB
Sarmal kapı basic
Sarmal kapı classic

Sarmal kapı classic

Pencereler • • •

Havalandırma – – •

•  = Opsiyonlu olarak temin edilebilir

–  = Temin edilemez
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Boyalı modeller 
seçiminde iç taraf 
basalt grisi renginde, 
RAL 7012.

HR 120 A, alüminyum
Özellikle soğuk odalar için HR 120 A profili 
sunulmaktadır. Boyasız alüminyum modeli  
bu profilin favori standart yüzeyidir.
Profil dış taraftaki alüminyum boyalı  
yüzeydeki kaliteli boya kaplaması dış hava 
koşullarına dayanıklılıkdır.

HR 120 S, sac
Yüzeyi galvanizli olan sağlam sacdan  
oluşan HR 120 S profil, kapınıza  
ek olarak sağlamlaştırmaktadır.

HR 120 aero, alüminyum
Bu ince delikli profil yeterli ışığın ve havanın 
geçmesini sağlamaktadır. Ağaç yaprakları,  
kağıt veya diğer kirlerin içeriye geçmesi 
engellenmektedir.
Boyasız yüzey basit uygulamalar için uygundur, 
örneğin toplu garajlar için.

Boyalı modeller 
seçiminde iç taraf 
basalt grisi renginde, 
RAL 7012.

Sarmal kapı profilleri
HR 120 A / S, HR 120 aero
Tek cidarlı

Profil tipi HR 120 A HR 120 S HR 120 aero

Malzeme Alüminyum Çelik Alüminyum

Boyasız yüzeyler Boyasız yüzey, koruma kaplamasız Koruma kaplamasız galvaniz Boyasız yüzey, koruma kaplamasız

Boyalı yüzeyler Dış:
seçime bağlı boya kaplaması
İç:
Basalt grisi koruma boyası, RAL 7012

– Dış:
seçime bağlı boya kaplaması
İç:
Basalt grisi koruma boyası, RAL 7012

Standart renkler RAL 9002
RAL 9006

– RAL 9002
RAL 9006

Öncelikli renkler • – –

Özel renkler • – –

Profil yüksekliği 119 mm 119 mm 119 mm

Profil ağırlığı yaklşk. 6,0 kg/m² yaklşk. 15,0 kg/m² yaklşk. 5,5 kg/m²

Kapı genişliğine kadar  
rüzgar sınıfı 2

7500 mm 10000 mm 4500 mm

Isı transmisyonu EN 12428  
(her profil tek başına)

– – –

Kapı tipi Sarmal kapı SB
Sarmal kapı basic
Sarmal kapı classic

Sarmal kapı classic Sarmal kapı SB
Sarmal kapı basic
Sarmal kapı classic

Pencereler • • –

Havalandırma * – –

*  = Havalandırma profiller HR 120 aero

•  = Opsiyonlu olarak temin edilebilir

–  = Temin edilemez
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Sarmal kepenk sistemi profilleri
HG-A / -V / -S / -L

HG-A, alüminyum (standart)
Bu standart alüminyum profil soğuk odaların küçük açıklıkları için 
uygundur. Veya günlük kullanımı az olan sarmal kepenk sistemi, örneğin 
gece kapısı olarak.

HG-V, alüminyum (takviyeli) (resimsiz)
V2 A paslanmaz çelik petek bağlantısı takviyeli alüminyum kepenk,  
çok kullanılan geniş toplu garaj veya katlı oto park açıklıkları için idealdır.

Profil tipi HG-A HG-V HG-S HG-L

Ölçüler
Genişliğine kadar
Yüksekliğine kadar

8000 mm
8000 mm

11750 mm
8000 mm

11750 mm
8000 mm

9000 mm
5500 mm

Malzeme Alüminyum Alüminyum Çelik Alüminyum

Boyasız yüzeyler Boyasız Boyasız Galvanizli Boyasız

Boyalı yüzeyler Seçime bağlı boya  
kaplama veya natürel  
ton eloksallı (E6 / EV 1)

- seçime bağlı boya kaplamasıSeçime bağlı boya  
kaplama veya natürel  
ton eloksallı (E6 / EV 1)

Kendi ağırlığı
Profil

yaklşk. 6 kg/m² yaklşk. 7 kg/m² yaklşk.14 kg/m² yaklşk. 6,5 kg/m²

Kapı tipi Sarmal kepenk  
sistemi classic

Sarmal kepenk  
sistemi classic

Sarmal kepenk  
sistemi classic

Sarmal kepenk sistemi SB
Sarmal kepenk sistemi basic

HG-S, sac
Sac modeli sağlam ve uygun fiyatlı olduğu için açıklığı geniş  
ve trafiği yoğun olan yerler için çok uygundur.
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HG-L, alüminyum, hafif ve kompakt
Zarif ve yer tasarruflu alüminyum model alışveriş pasajlar için idealdır. 
Gerekli motor ve kumanda da yer tasarruflu olarak tasarlanmıştır.  
İlave el sokmaya karşı emniyet için kepenlerde alüminyum çapraz  
çubuklu petek bağlantılar mevcuttur.

RollMatic sarmal kepenk  
sistemi  YENİ
Küçük dükkanlar için küçük  
montaj ölçüleri ile

Üst montaj yüksekliği yada montaj derinliği sadece 
335 mm olan kompakt bir yapıya sahip yeni RollMatic 
sarmal kepenk sistemi, özellikle dar dükkanlar için 
ideal. Böylece kapının sadece 100 mm yada motor 
tarafta 200 mm yan bitişiğine ihtiyacı vardır.

Sarmal kepenk sistemin kullanımı kullanım zinciri  
veya çekme halatı yardımıyla el ile, veya sargı  
mil kaplamasına entegre edilmiş yer tasarruflu motor  
ile gerçekleşmektedir. Her iki seçenek için  
kapanma kenarı güvenliği veya sıkışma emniyetin 
kurulmasına ihtiyaç yoktur.

Rollmatic sarmal kepenk sistemi HG-L ve HG 75  
profil varyasyonlarda sunulmaktadır.

Diğer bilgileri sarmal 
kepenk sistemi Rollmatic 
broşüründe bulabilirsiniz.

 RollMatic Rolling Grille
Compact design for store grilles in confined spaces
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Cehpe görünümüne ve mimariye 
uygun kapı rengi
Modern sanayi ve hol mimarilerinde renkli kapılar, 
daima daha fazla şekilsel elemanlar olarak 
kullanılmaktadır. Kapılar önemli oranda – aslında  
sarmal kapıların kendi ölçülerinden dolayı – ön cephe 
görünümünü belirlemektedir. Bundan dolayı Hörmann 
sarmal kapıları ve sarmal kepenk sistemleri 1000’den 
fazla RAL renklerde sunmaktadır.

Üstün nitelikli boyama tekniği
Boyalı sarmal kapı profillerin yüzeyi dış hava koşullarına 
uzun süreli dayanıklılık sunmaktedır. Polyamit parçalı 
ilave koruma boyası aşınmayı azaltmaktadır ve hareket 
sesini mimimuma indirmektedir. Zemin profili tüm ötrü 
ve kapı tipleri için boyasızdır.

Renkli kapılar
Çok özel

* Decotherm için uygun değil

8 öncelikli renktlerde  
fiyat avantajı

Antrasit grisi RAL 7016

RAL 5010Gentian mavisi

RAL 5009Azur mavisi

RAL 3000Ateş kırmızısı

RAL 9007Gri alüminyum

Toprak kahverengi RAL 8028

Taş grisi RAL 7032*

Yaprak yeşili RAL 6002

Resimlerde gösterilen renkler ve yüzeyler baskı tekniğinden 
kaynaklanan sebeplerden dolayı bağlayıcı değildir. Lütfen  
yetkili Hörmann satıcınıza danışınız. Tüm renk bilgiler RAL  
renklere uygundur.

Hafif renk farklılıkları oluşabilir.

28



Zorlayarak açılması imkansız!
Binanızın güvenliğini arttırınız

Kilitlenebilir alt profil barel ile
Kullanımı seçime bağlı içten ve dıştan,  
veya sadece içten gerçekleşmektedir.

Elektromanyetik kilit
«Kapı Kapat» konumundaki otomatik kilit,  
merkezi kumandaya bağlanabilir.

Sürgülü Kilit
Sökülemez sürgü kilit hareket rayın sağına veya 
soluna takılabilir. Kilit, asmalı kilit ile korunmaktadır. 
(Dış sarmal kapılar için uygun değil.)

Hırsızlık engelleyici kilitler zemin profili hareket 
rayı ile kilitliyor.

Dıştan görünüm

İçten görünüm
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Özel talepler için mükemmel çözümler
Sarmal kapı / Sarmal kepenk sistemi classic

Çok geniş kapı açıklıkları ve güçlü rüzgar yükü için
Rüzgar koruma sistemi (WPS)
WPS kapıları sert esen rüzgarlara karşı direnci yükseltmektedir. Alüminyum 
mamül bir teleskopik direk, kapalı kapının eğilmesini önlemektedir.  
Bu direk kapıyı açarken kendiliğinden lento’nun arkasına yönleniyor  
ve kapıyı kapatırken holün zeminine sabitlenmektedir. Böylece kapı 
genişliği 10 m’den daha büyük kapılarda sınıf 2 ve üzeri rüzgar yükleri 
herhangi bir sorun oluşturmamaktadır.

30



30 m’ye kadar geniş açıklık genişliklerde birkaç 
kapının kullanılması
Birleştirilmiş Konstruktionen (SSG)
SSG sistemi sayesinde açıklığa yan yana üç sarmal kapı veya kepenk 
sistemin birleştirerek yerleştirilmesi mümkündür. Kapıyı açtıktan sonra 
orta direkler manuel olarak yan park konumuna kaydırılır. Böylece 
genişliği 30 m ve yüksekliği 6 m olan açıklıklar kapatılabilir.

Dış görünümü uyumludur ve eşit büyüklükteki dilimlere bölünmüş. 
Şayet kapının sadece bir bölümüne ihtiyar varsa, her kapı ayrı olarak 
kullanılabilir. SSG sistemleri classic ürün yelpazesinin tüm profil  
ve kepenklerle kombine edilebilir.
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Futbol arenalar için özel çözümler
Önceden programlanmış 11 alüminyum sarmal kapılı sarmal kepenk sistemi yaklaşık 80 metrelik genişliği açmaktadır,  
böylece saha çimeni stadın dışına sürmek mümkündür.

Özel talepler için mükemmel çözümler
Sarmal kapı / Sarmal kepenk sistemi classic
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Akıcı personel geçişi için
Yan kapılı yan kenar bölümü
Yan kapısı içinde sabit yan parça, personelin konforlu  
bir şekilde geçiş yapmasını sağlamaktadır.

Yan kapılı çevirilebilen yan parça iki avantaj sunmaktadır: 
Maksimum salon açıklığı kullanıldığı için, geçiş bölgesi 
daha geniş. Diğer tarafta kapıyı açmadan personel  
trafiği sağlanmaktadır.

İç montaj olmayan yerlerde
Dış sarmal kapılar
Şayet salon açıklığında iç montaj yapılamazda, dış sarmal 
kapılar kullanılabilir. Dış sarmal kapının patlama tehlikesi 
bölgesindede avantajlara sahiptir. Kapı motoru  
ve kumandası patlama tehlikesi bölgenin dışına 
yerleştirerek, güvenlik masrafları azaltılabilir.

Çatı olmayan yerlerde Hörmann galvanizli sac veya 
paslanmaz çelik sacdan oluşan özel sarmal kaplama 
sunuyor. Ayrıca sonradan eklenmesi için sertifikalı  
el müdahale emniyetli de sunulmaktadır.

Eğimli arazilerde
Eğik kapanma profili
Eğimli arazilerde bile Hörmann sarmal kapıları problemsiz 
olarak tesis edilebilir. Bu durumda, eğri bir kapanma 
profili söz konusu dengelemeyi sağlamaktadır. 
Basamaklar dahil uyum sağlamak mümkündür.

ATEX sertifikalı

Hörmann Sarmal Kapıları ve Motorları ATEX sertifikalı 
olarak temin edilir ve bu ürünler böylece patlama 
tehlikesi olan alanlarda da kullanılabilir.
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Emniyet donanımları
Sıkışma emniyeti, sürme güvenliği  
ve ara geçiş fotoseli, kapının hareketi 
öncesinde ve sırasında kendi 
kendilerini kontrol eder. Sadece  
tek bir birimin bile arızası durumunda 
kapı kumandası otomatik olarak 
Totmann işletimine geçer.

Mile bağlantılı motorlarda entegre 
düşme emniyeti
Özellikle iyi bir sönümleme, büyük güç 
rezervleri sunar ve güvenilir bir şekilde 
sarmal kapı zırhının düşmesini engeller.

Zincir tahrikli motorlar ve tüp 
motorlar için farklı kilit tertibatı
Entegre düşme emniyeti gibi çok 
güçlüdür ve limit dönme sayısı 
aşıldığında devreye girer.

Sarmal kapı SB modelde çekme yay 
tekniği sayesinde düşme engellenir.

El müdahale emniyetli TES (opsiyonlu)
Kalıteli özel kumaş kaplama sayesinde 
kapı sargısının tehlikeli yerlere elle 
müdahale edilmesi engellemektedir.

Sıkıştırma emniyeti
Siyah plastik çıtalar sayesinde hareket 
rayların kenarlarında kesme 
yaralanmalar önlenmektedir.

Hörmann’da sarmal kapıların ve sarmal kepenk 
sistemlerin güvenliği belgelenmiştir

Avrupa standardı EN 13241-1’e 
uygun güvenlik özelliği
Hörmann tarafından test 
edilmiş ve sertifikalanmış:

• Düşmeye karşı koruma
• Sıkıştırma emniyeti
• El müdahale emniyeti

Hörmann sarmal kapıları ve kepenk sistemleri, 
açılma ve kapanmanın her aşamasında 
güvenlidir. İster elle ister güç uygulanarak 
kullanılır olsun İmpuls kumandalı motorlar  
ile kullanılan kapılarda, dinamik kapatma 
kuvvetlerinin güven ortamı içinde 
tutulabilmesi için bir opto-elektronik sıkışma 
emniyeti görev yapmaktadır. İmpuls 
kumandalı kapılarda kendini test eden  
kontrol sistemleri sayesinde dinamik  
kapatma kuvvetleri daima uygulanır.

Ayrıca ürünlerimiz güvenliğiniz için TÜV  
onaylı ve normlara uygun test edilmiştir. 
Kıyaslamaya değer!

Umuma açık yerlerde sarmal 
kepenk sistemi
Bu tip yerlerde çocukların sarmal kepenk 
sisteme asılmaması için, özel emniyet 
donanımlara ihtiyaç vardır.

İmpuls kumandalı sarmal kepenk sistemlere 
genelde sıkışma emniyeti monte edilmelidir.

WA 300 R S4 motordaki DIN 13241-1 güvenlik 
gereksimleri, «Kapı Aç» yönündeki standart 
güç sınırlaması ile karşılanmaktadır.
Umuma açık yerlerde talep edilen özel  
şartlar için WA 300 R S4 motorda da ilave 
olarak sıkışma emniyetin bağlanmasını 
tavsiye ediyoruz.

Talimata uygun güvenlik
Güç uygulanarak kullanılan kapılar için yıllık kontrol 
yükümlüğünü dikkat ediniz.

Sıkıştırma emniyeti ve el müdahale emniyeti

Düşmeye karşı koruma
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Kapınız rüzgar emniyet kancası  
ve bükülmeye karşı mukavim zemin 
profili ile güçlü rüzgar yüküne karşı 
sağlamlaştırılmıştır. Opsiyonlu temin 
edilebien WPS maksimum rüzgar 
koruması sunmaktadır.

Isı yalıtımı
Minimum soğuk ısı köprüler  
ve ince gözenekli PU sert köpük 
dolgusu sayesinde tüm çift cidarlı  
kapı profillerde iyi ısı yalıtımı  
elde edilmektedir.

Ses geçirimsizlik
Kapının tüm çevresindeki profil ve 
izolasyon tekniği sayesinde, iç ve dış 
taraftaki ses gürültüsü azalmaktadır.

Çift cidarlı sarmal kapılar çepeçevre 
yalıtımlıdır. Donmaya karşı korumalı 
profil tüp conta zemin kısmindadır. 
Lentoda özel bir malzeme  
ve hareket rayıların içindeki fırçalı  
conta yalıtımı sağlamaktadır.

Avrupa standardı EN 13241-1’e 
uygun performans karakteristiği
Hörmann tarafından test edilmiş 
ve sertifikalanmış:

• Isı yalıtımı
• Ses geçirimsizlik
• Geçirmezlik
• Rüzgar yükü

Hörmann sarmal kapı üretimi, sürekli yapılan  
yeni buluşlar ve geliştirmeler sayesinde,  
yıllardan beri kendi zamanının ilersindedir.  
Avrupa standart performans karakteristik  
değerler bu geliştirmeye aktarıldı.

Çarpıcı performans karakteristiği ile birlikte tam düşünülmüş 
konstrüksiyonlar

Rüzgar koruma sistemi (WPS)

Decotherm

Isı yalıtımı ve ses geçirimsizlik

Sağlamlık

Eşik contası

Fırçalı conta

Geçirmezlik
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Yumuşak 
hareketlenme 
yumuşak durdurma
Akıcı ve koruyucu kapı 
hareketi için. Böylece 
kapı sistemin kullanım 
ömrü uzatılmaktadır.

«Kapı-Aç» yönünde  
güç sınırlanması
Böylece sıkışma emniyeti  
kurulumu gerekmemektedir.

Bakım fonksiyon kilidi  
direk motorda
Yasal olarak yılda bir kere yapılması 
gereken bakım sırasında motorun kapı 
milinden sökülmesi gerekmemektedir.  
Bu zaman ve para tasarrufudur.
Bakım fonksiyon kilidi  daima korumalı 
kilit  ile değiştirilebilir. Böylece  
motorun kilidini zeminden kolay  
bir şekilde açabilirsiniz.

DTH R butonşu entegreli 
motor kumandası
WA 300 R S4 motor için harici  
kumanda 360 (geçişüstünlüğü düzeni  
için hazırlanmış)  opsiyonlu  
olarak sunuluyor.

Opsiyonlu buton kumanda 
300 U  YENİ
Yükleme köprü kumandaları 420 S  
ve 420 T ile buton kumanda 300 U  
(resim  üst) kompakt bir ünite 
oluşturulmaktadır. Yeni enerji 
fonksiyonuna sahip yükleme köprüsü 
kumanda ile enerji tüketimi 
azaltılmaktadır. Buton kumanda 300 U 
opsiyonlu olarak entegreli ana şalter  
ile temin edilebilir (resimsiz).

Kolay montaj
Forklift’e ihtiyaç olmadığı için,  
opsiyonel montaj aktarma-şanzumanı 
montajı kolaylaştırmaktadır.

WA 300 R S4 motoru
Sarmal kapılar / sarmal kepenk sistemleri SB için

Diğer bilgileri  
montaj bilgilerinde 
bulabilirsiniz veya 
Hörmann bayisine 
danışabilirsiniz.

Yumuşak hızlanma  
ve yumuşak  
durdurma standart
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Zincirli hareket
Büyük sarmal kapılar için, şebeke ve kumanda 
kablosu için geçmeli bağlantısına sahip güçlü 
motor, ayrı yakalama tertibatı standart, Büyük 
kapılar için ZAK-XL sistemi ile kombine edilebilir.

Direk akuple motor
Küçük ve orta sarmal kapı lar ve sarmal kepenk 
sistemleri için ideal motor, entegre düşme 
emniyeti ile.
Tavsiyemiz:
Sarmal kapı classic’te direk akuple motoru, 
avantajlı Hörmann ZAK sistemi ile kombine ediniz.

Tüp motor
Az kullanılan ve yan montaj alanı az olan  
büyük kapılar için çözüm, ayrı yakalama  
tertibatı standart.

Düşünülmüş kapı ve motor konsepti
Sarmal kapı / sarmal kepenk sistemi classic için

Direk akuple motorlar için ZAK sistemi

• Sarmal kepenk sistemi classic’de standart

• Sarmal kapı classic için opsiyonlu

• Üst montaj yüksekliği 80 mm’den daha az

Zincir tahrik motorlu daha büyük kapılar için ZAK XL sistemi

• Sarmal kapı classic ve sarmal kepenk sistemi classic için opsiyonlu

• Üst montaj yüksekliği 255 mm’den daha az
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Kumandalar
Konforlu sistem çözümleri

Entegreli 
kumanda 
WA 300

Harici 
kumanda 360

Temel 
kumanda 

435 R

İmpuls 
kumanda 

445 R

Konfor 
kumandası 

460 R

Konfor 
kumandası 

B 455 R

Motorlar

WA 300 R S4 ● ○

Mile bağlantılı motor / zincir tahrikli motor ● ○ ○

Tüp motor ○

Fonksiyonlar/ Özellikler

Kumanda, motordan ayrı olarak monte edilir ● ● ● ● ●

Ayarlama çalışmaları kumandadan yapılıyor ● ● ● ● ●

Akıcı kapı hareketi için yumuşak-hızlanma  
ve yumuşak-durma

● ●

Kapı-Aç / Kapı-Kapat yönünde güç sınırlaması ● ●

Aç-Dur-Kapat entegreli kontrol ● ● ● ● ●

Gövde kapağında özel butonla ikinci  
açıklık yüksekliği

○ 2) ● ●

LED aracıyla istatistik ve hata uyarıları ● ●

Menüyü görmek için çift 7’li gösterge ( 
bakım, hareket ve çalışma süresi (saat)  
sayacı ve de hata analizi)

● ● ● ●

Toplu hata mesajları montaj mekanındaki  
özel gösterge ile: sesli, görsel veya  
örn. cep telefonu ile

○ ○ ○ ○

Telsiz alıcısı ile genişletme imkanı ● ● ● ● ●

Otomatik kapanma 1) ● ● ● ●

Geçişüstünlüğü düzeni 1) ○ ○

İlave komut vericileri için entegreli  
bağlantı klipsleri

○ ● ● ● ● ●

Minyatür kilitli fonksiyon engelleyici  
(kilit göbeği (yarım) ile değiştirilebilir).

○ ● ● ● ●

SKS’li:
İmpuls ile «Kapı açma/kapama»

● ● ● ● ● ●

SKS’siz:
İmpuls ile «Kapı açma»,
butona sürekli basma ile işletim (Totmann) 
«Kapı kapama»

● ● ● ●

DTH R buton standart aksesuar ●

Akım beslemesi 230 V 230 V 400 / 230 V 400 / 230 V 400 / 230 V 230 V

Ana şalteri kumanda gövdesine entegre edilmiş ○ ○ ○ ○ ○ ○

Koruma sınıfı IP 65 (sıçrama suyu korumalı) 
kumanda ve kapı kanat bileşenleri için

● ● ● ● ● ●

 ● Standart
 ○ Uygun donanımda gerekirse ilave kumanda ile

1)   Sadece ikaz lamba bağlantısı ve fotosel veya demet fotosel, yada öncü fotosel VL 1 / VL 2 ile
2)  UAP 300 ve DTH I veya DTH IM ile mümkündür

38



Hörmann özel çözümler için sizin 
ortağınızdır

Hörmann’da özel kumanda konsepti tek elden temin 
edebilirsiniz. Hörmann’ın özel kumanda bağlantısından 
merkezi kumanda da bulunan tüm fonksiyon aşamalarından 
kapı ve yükleme bileşenlerin bilgisayar destekli sanal 
canlandırmaya kadar.

Diğer bilgileri özel  

kumanda sistemleri  

broşüründe bulabilirsiniz.

Fabrikamızda özel 

ürün geliştirmesi

Hörmann motor 

tekniğine uyumlu 

modüllü çözümler

Kumanda panel veya 

WEB uygulaması 

yardımıyla kontrollü 

aşamalar sanal olarak 

canlandırmaktadır

Opsiyonel
Kilit göbeği (yarım)

Tüm harici kumandalar için

Opsiyonel
Ana şalter

Tüm harici kumandalar için

Opsiyonel
Kolon STI 1
Maksimum 2 ilave gövdeli 
kumandanın montajı için.
Renk: Beyaz alüminyum, RAL 9006
Ölçüler: 200 × 60 mm,
Yükseklik 1660 mm

Individuelle Lösungen in Serienqualität

Sondersteuerungssysteme
 für Industrie und Gewerbe
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Aksesuar
Kablosuz kullanım, alıcı

2 butonlu uzaktan kumanda
HSE 2 BS
Siyah

4 butonlu uzaktan kumanda
HS 4 BS

1 butonlu uzaktan kumanda
HS 1 BS

4 buton emniyet uzaktan kumanda
HSS 4 BS
İlave fonksiyon: Uzaktan  
kumanda kodunun kopyalanmasına 
karşı korumalı

Hörmann BiSecur (BS)
Sanayi kapısı motorları için modern telsiz sistemi
İki yönlü BiSecur telsiz sistemi sanayi kapıları konforlu ve güvenli kullanımları için 
geliştirilmiş gereleğe odakli teknolojidir. Çok güvenli BiSecur şifreleme sayesinde 
telsiz sinyaliniz izinsiz kopyalanamaz. Bochum Ruhr Üniversitesi güvenlik 
uzmanları tarafından test edilip sertifikalanmıştır.

2 butonlu uzaktan kumanda
HSE 2 BS
Beyaz

PATENT BAŞVURUSU YAPILMIŞTIR

Avantajlarınız

• 128-Bit şifreleme Online bankacılık da olduğu gibi, güvenlik en üst seviyede

• Sağlam menzilli güçlü telsiz sinyalı

• Eski modellerle uyumluluk, yani BiSecur kontol elemanı ile telsiz frekansı 
868 MHz telsiz alıcılar da kumanda etmek mümkündür (2005’ten hazıran 
2012’te kadar)

Sadece Hörmann’da 
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Telsiz kodlama ünitesi
FCT 10 BS
aydınlatılmış buton ve koruma 
kapağı ile, 10 fonksiyon kodu
Ölçüler:
80 × 110 × 40 mm (G × Y × D)

3 kanal alıcı
HEI 3 BS
3 fonksiyon için

Sanayi uzaktan kumanda  YENİ
HSI BS

Bu uzaktan kumanda 1000’e kadar kapıyı kumanda etmektedir.  
Display ve hızlı ulaşım tuşları mevcuttur. Özel büyük tuşlar güvenlik 
eldivenlerle kullanılmasını kolaylaştırmaktadır. Kablo yardımıyla uzaktan 
kumanda kodlaması diğer uzaktan kumandalara zamandan tasarruf 
ederek aktarılmaktadır.
Ölçüler: 83 × 150 × 29 mm (G × Y × D)

1 kanal röleli alıcı
HER 1 BS
1 voltajsız röle çıkışı

2 kanal röleli alıcı
HER 2 BS
2 voltajsız röle çıkışı

4 kanal röleli alıcı
HER 4 BS
4 voltajsız röle çıkışı

Kablosuz parmak izi okuyucusu
FFL 12 BS
2 fonksiyon kodu ve maks.  
12 parmak izi
Ölçüler:
80 × 130 × 45 mm (G × Y × D)

Telsiz kodlama ünitesi
FCT 3 BS
aydınlatılmış butonlar ile,  
3 fonksiyon kodu
Ölçüler:
80 × 135 × 45 mm (G × Y × D)
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Aksesuar
Harici Butonlar

Buton DTH R 
Kapıyı ayrı Stop butonu  
ile «Kapı-Aç / Kapı-Kapat» 
konumlara ayrı kumanda  
etmek için,
Ölçüler:
90 × 160 × 55 mm (G × Y × D),
Koruma sınıfı: IP 65

Kumanda:
360, 435 R, 445 R, 460 R,  
B 455 R ve entegreli  
kumanda WA 300 R S4

Buton DTH RM
Kapının «Kapı-Aç / Kapı-Kapat» 
konumlara ayrı olarak 
hareketlendirmek için, ayrı  
Stop butonu ile, minyatür kilidi  
ile (motor kullanıma kapatılıyor. 
Motoru artık kullanılamaz), nakliye 
kapsamında 2 anahtar dahildir,
Ölçüler:
90 × 160 × 55 mm (G × Y × D),
Koruma sınıfı: IP 65

Kumanda:
360, 435 R, 445 R, 460 R,  
B 455 R ve entegreli  
kumanda WA 300 R S4

Buton DTH I
Kapının «Kapı-Aç / Kapı-Kapat» 
konumlara ayrı olarak 
hareketlendirmek için, ayrı  
Stop butonu ile, kapıyı 
programlanmiş ara limit konuma 
getirmek için yarım-aç butonu,
Ölçüler:
90 × 160 × 55 mm (G × Y × D),
Koruma sınıfı: IP 65

Kumanda:
360, 460 R ve entegreli  
kumanda WA 300 R S4

Buton DTH IM
Kapının «Kapı-Aç / Kapı-Kapat» 
konumlara ayrı olarak 
hareketlendirmek için, ayrı Stop 
butonu ile, kapıyı programlanmiş 
ara limit konuma getirmek için 
yarım-aç butonu, minyatür kilidi  
ile (motor kullanıma kapatılıyor. 
Motoru artık kullanılamaz), nakliye 
kapsamında 2 anahtar dahildir,
Ölçüler:
90 × 160 × 55 mm (G × Y × D),
Koruma sınıfı: IP 65

Kumanda:
360, 460 R ve entegreli  
kumanda WA 300 R S4

Buton DT 02
Kapının «Kapı-Aç / Kapı-Kapat» 
konumlara hareketlendirmek için, 
ayrı Stop butonu ile,
Ölçüler:
65 × 112 × 68 mm (G × Y × D),
Koruma sınıfı: IP 65

Kumanda:
435 R (sadece SKS ile), 445 R, 
460 R ve B 455 R

Buton DT 04
Kapının «Kapı-Aç / Kapı-Kapat» 
konumlara ayrı olarak 
hareketlendirmek için, ayrı Stop 
butonu ile, kapıyı programlanmiş 
ara limit konuma getirmek için 
yarım-aç butonu,
Ölçüler:
69 × 185 × 91 mm (G × Y × D),
Koruma sınıfı: IP 65

Kumanda:
460 R ve B 455 R için

Buton DTN A 30
Kapının «Kapı-Aç / Kapı-Kapat» 
konumlara ayrı olarak 
hareketlendirmek için, ayrı Stop 
butonu ile (izinsiz kullanımları 
önlemek için buton basıldıktan 
sonra takılı kalır. Anahtar ile açılır), 
nakliye kapsamında 2 anahtar 
dahildir,
Ölçüler:
66 × 145 × 85 mm (G × Y × D),
Koruma sınıfı: IP 65

Kumanda:
435 R, 445 R, 460 R ve B 455 R
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Harici Buton DTP 02
Kapının «Kapı-Aç / Kapı-Kapat» 
konumlara hareketlendirmek için, 
ayrı Stop butonu ile, kumanda 
gerilimi için çalışma lambası, yarım 
barel ile kilitlenebilir (aksesuar 
olarak temin edilebilir),
Ölçüler:
86 × 260 × 85 mm (G × Y × D),
Koruma sınıfı: IP 44

Kumanda:
435 R, 445 R, 460 R ve B 455 R

Harici Buton DTP 03
Kapının «Kapı-Aç / Kapı-Kapat» 
konumlara ayrı olarak 
hareketlendirmek için, ayrı  
Stop butonu ile, kumanda gerilimi 
için çalışma lambası, yarım barel 
ile kilitlenebilir (aksesuar olarak 
temin edilebilir),
Ölçüler:
68 × 290 × 74 mm (G × Y × D),
Koruma sınıfı: IP 44

Kumanda:
435 R, 445 R, 460 R ve B 455 R

Acil kapatma butonu DTN 10
Kapı sisteminin süratle  
devredışı bırakılması için.
Buton (mantar buton) basılı kalır,
Sıva üstü montajlı,
Ölçüler:
93 × 93 × 95 mm (G × Y × D),
Koruma sınıfı: IP 65

Kumanda:
360, 435 R, 445 R, 460 R,  
B 455 R ve entegreli  
kumanda WA 300 R S4

Acil kapatma butonu DTNG 10
Kapı sisteminin süratle  
devredışı bırakılması için.
Mantar buton basılı kalır,
Sıva üstü montajı
Ölçüler:
93 × 93 × 95 mm (G × Y × D),
Koruma sınıfı: IP 65

Kumanda:
360, 435 R, 445 R, 460 R,  
B 455 R ve entegreli  
kumanda WA 300 R S4

Kapatma fonksiyonu, kumanda geriliminin kesilmesi anlamına gelir  
ve kumanda cihazlarının fonksiyonunu devre dışı bırakır. Yarım bareller 
butonun nakliye kapsamında dahil değildir.

Anahtar sviçi ESA 30
Sıva üstü modeli, 
3 anahtar ile
İmpuls fonksiyonlu 
veya «Aç / Kapat» 
seçmeli,
Ölçüler:
73 × 73 × 50 mm 
(G × Y × D),
Koruma sınıfı: IP 54

Anahtar sviçi ESU 30
Sıva altı modeli, 
3 anahtar ile
İmpuls fonksiyonlu 
veya «Aç / Kapat» 
seçmeli,
Buton priz ölçüleri:
60 mm (ç), 58 mm (D),
Ön yüz ölçüsü:
90 × 100 mm (G × Y),
Örme duvardaki 
boşluk:
65 mm (ç), 60 mm (D),
Koruma sınıfı: IP 54

Anahtar sviçi STAP
Sıva üstü modeli, 
3 anahtar ile
İmpuls fonksiyonlu 
veya «Aç / Kapat» 
seçmeli,
Ölçüler:
80 × 110 × 68 mm 
(G × Y × D)
Koruma sınıfı: IP 54

Anahtar sviçi STUP
Sıva altı modeli, 
3 anahtar ile
İmpuls fonksiyonlu 
veya «Aç / Kapat» 
seçmeli,
Buton priz ölçüleri:
60 mm (ç), 58 mm (D),
Ön yüz ölçüsü:
80 × 110 mm (G × Y),
Örme duvar ölçüsü:
65 mm (ç), 60 mm (D),
Koruma sınıfı: IP 54

Kolon STS 1
Komut cihazların montajı için 
adaptör (örn. transponder butonu, 
şifreleme ünitesi, parmak  
izi okuyucusu veya anahtar sviçi).
Kumanda cihazları münferit sipariş 
edilmelidir. Gövde borusu 
RAL 9006, beyaz alüminyum 
renginde fırın boyalıdır. Sütün  
başı ve ayağı RAL 7015 arduvaz 
grisi rengindedir.

Ölçüler:
300 mm (ç), 1250 mm (Y),
Koruma sınıfı: IP 44

Anahtarlı buton STUP’lı modeli 
(aksesuar olarak sunuluyor).

Aksesuar
Buton, anahtar sviçi, kolon
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Şifreleme ünitesi CTR 1b, CTR 3b
Şifreleme ünitesi CTR 1b ve CTR 3b, kapının istenmeyen üçüncü kişiler 
tarafından açılmasına kadar büyük güvenlik sağlar. Sadece sayılardan 
oluşan özel kodunuzu girersiniz ve anahtara gereksiniminiz olmaz.
Konfor modeli CTR 3b ile ikinci bir kapıyı açabilir ve harici bir 
aydınlatmanızı devreye sokabilirsiniz, veya bir kapıya yön seçimli olarak 
kumanda edebilirsiniz.

Ölçüler:
80 × 110 × 17 mm (G × Y × D),
Dekoder gövdesi:
140 × 130 × 50 mm (G × Y × D),
Tuşlama alanı koruma sınıfı: IP 65,
Dekoder gövdesi koruma sınıfı: IP 54,
Sviç-aktarma gücü: 2,5 A / 30 V DC
500 W / 250 V AC

Şifreleme ünitesi 
 CTV 1 / CTV 3
Şifreleme üniteleri oldukça sağlama ve vandalizme karşı korumalı.  
Anahtar kullanmadan, sadece şifrenizi girmeniz yeterlidir.
Konfor modeli CTV 3 ile ikinci bir kapıyı açabilir ve harici  
bir aydınlatmanızı devreye sokabilirsiniz, veya bir kapıya yön seçimli 
olarak kumanda edebilirsiniz.

Ölçüler:
75 × 75 × 13 mm (G × Y × D),
Decoder-gövdesi:
140 × 130 × 50 mm (G × Y × D),
Tuşlama alanı koruma sınıfı: IP 65,
Dekoder gövdesi koruma sınıfı: IP 54,
Sviç-aktarma gücü: 2,5 A / 30 V DC
500 W / 250 V AC

Parmak izi okuyucusu FL 12, FL 100
Sarmal kapınızı/kepenk sisteminizi güvenli ve konforlu bir şekilde açmak 
için sadece parmak iziniz yeterlidir. Parmak izi okuyucusunun iki modelde 
temin edebilirsiniz. Kayıt edilebilen 12 parmak izi için FL 12 yada  
100 parmak izi için FL 100.

Ölçüler:
80 × 110 × 39 mm (G × Y × D),
Dekoder gövdesi:
70 × 275 × 50 mm (G × Y × D),
Okuyucu ünitesi koruma sınıfı: IP 65,
Dekoder gövdesi koruma sınıfı: IP 56,
Sviç-aktarma gücü: 2,0 A / 30 V DC

Transponder ünitesi TTR 100, TTR 1000
Eğer çok sayıda personel hole giriş yapıyorsa, en konforlu modeldir.  
Siz sadece, özel kodunuz ile yüklenmiş olan transponder anahtarını 
okuyucu ünitesinin yaklaşık 2 cm önüne tutunuz (temassız). Bu özellikle 
karanlıkta büyük bir avantajdır. Ürün kapsamında 2 transponder anahtar 
dahildir. Maksimum 100 adet transponder anahtar için (TTR 100), veya 
1000 adet transponder anahtar için (TTR 1000).

Ölçüler:
80 × 110 × 17 mm (G × Y × D),
Dekoder gövdesi:
140 × 130 × 50 mm (G × Y × D),
Transponder alanı koruma sınıfı: IP 65,
Dekoder gövdesi koruma sınıfı: IP 54,
Sviç-aktarma gücü: 2,5 A / 30 V DC
500 W / 250 V AC

Aksesuar
Kodlama Üniteleri
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Yansımalı fotosel RL 50 / RL 300
Verici/alıcı elemanlı fotosel  
ve reflektör.
Fotosel, her aşağı yönde 
hareketten önce kumanda 
tarafından test edilir.
Sistem kablosu üzerinden bağlantı 
(RL 50, 2 m uzun) yada 2 damarlı 
hat üzerinden (RL 300, 10 m uzun).
Menzili maks. 6,0 m,
Ölçüler:
68 × 97 × 33 mm (G × Y × D),
Reflektör:
30 × 60 mm (G × Y),
Koruma sınıfı: IP 65

Tek yönlü fotosel EL 51
Münferit vericili ve alıcılı fotosel.
Fotosel, her aşağı yönde 
hareketten önce kumanda 
tarafından test edilir.
Bağlantısı sistem kablosu üzerinden.
Menzili maks. 8,0 m,
Montaj köşebendi ile birlikte 
ölçüler:
60 × 165 × 43 mm (G × Y × D),
Koruma sınıfı: IP 65

İpli sviç ZT 2, halat dahil
Açma ve kapama için  
impuls komutu.
Ölçüler:
60 × 90 × 55 mm (G × Y × D),
Çekme halat uzunluğu: 3,2 m,
Koruma sınıfı: IP 65

Vinç kolu KA 1 (resimsiz)
Kol uzunluğu 1680 – 3080 mm, 
ZT 2 ile birlikte kullanılır

Aksesuar
Fotoseller, demet fotoseller, kolonlar

Demet fotosel ELG 1 / ELG 2
Demet fotoseli 2500 mm’ye kadar 
kapının tüm kapatma seviyesini 
denetler. Böylece kapı alanında 
duran römorklu araçlarda güvenilir 
bir şekilde tespit edilir, araç  
ve kapı sisteminde hasar  
oluşması önlenilir. Demet fotoselin 
kapı kasanına kolay montajı  
ve fotosellerin yerleştirilmesi 
problemsiz olması demet fotosel 
uygulaması çok ekonomik. ELG 1 
demet fotoseli STL kolon setine 
basit entegre edilebilir.

Akım beslemesi: 24 V DC
Elektrik girişi: 100 mA
Menzil: maks. 12,0 m
Koruma sınıfı: IP 65
Güneşlik: 150.000 Lux
Çalışma sıcaklığı: –25 °C ila +55 °C
Çözünürlük: 60 mm çapraz
Işık kaynarı: LED kızılötesi
Verici hat uzunluğu: 10 m
Alıcı hat uzunluğu: 5 m
Yükseklik: ELG 1 = 1380 mm, 
ELG 2 = 2460 mm

STL kolon seti
Kolon seti dış hava koşullarına 
mukavim, eloksallı alüminyum 
mamül ve ELG 1 demet fotoselin 
bağlanması için hazır. Plastik 
kapak ve pabuç kaplaması, 
RAL 7015 arduvaz grisi renginde.
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Aksesuar
LED uyarı lambaları, uyarı lamba bağlantıları

Mevcut gövdeye veya opsiyonlu ayrı 
genişletme gövdesine montaj etmek için 
Multi fonksiyon kartı (resim)
Limit durum bildirgesi, silme-impuls,  
toplu arıza bildirgesi
445 R, 460 R, B 455 R kumandalar  
için genişletme ünitesi

İlave gövdenin ölçüleri:
202 × 164 × 130 mm (G × Y × D),
Koruma sınıfı: IP 65
Bir kart opsiyonel olarak kumandanın içine 
monte edilebilir

Dijital haftalık ayar saati ayrı ilave gövde içinde
Kumanda saati, bir potansiyelsiz kontak 
üzerinden, kumanda edilecek cihazları devreden 
çıkarabilir veya devreye sokabilir.
460 R, B  455 R kumandası için genişletme 
ünitesi
Sviç-aktarma gücü: 230 V AC  2,5 A/500 W
Yaz/Kış konumu değiştirilebilir
El ile kullanım: Otomatik işletim, 
devamlı Açık / devamlı kapalı şalter seçimi

İlave gövdenin ölçüleri:
202 × 164 × 130 mm (G × Y × D),
Koruma sınıfı: IP 65

Bağlantı ara birimi yaz / kış, ilave gövde içinde
Kapının tam açılması fonksiyonu ve ara limit 
konumun serbest programlanması için 
genişletme ünitesi, 460 R, B 455 R  
kumandaları için

İlave gövdenin ölçüleri:
202 × 164 × 130 mm (G × Y × D),
Koruma sınıfı: IP 65

Ayrı ilave gövdedeki endüksiyon metal 
detektörü DI 1
Bir adet metal detektörü için. Detektör  
bir kapatıcı ve bir değiştirici üzerinden çalışır.

Ayrı ilave gövdedeki endüksiyon metal 
detektörü DI 2 (resimsiz)
İki ayrı endüksiyon metal detektörü için uygun. 
Metal detektöründe iki potensiyalsız bağlantı 
mevcuttur. İmpuls veya daimi temasa 
ayarlanabilir. Yön algılaması mümkündür.
İlave gövdenin ölçüleri:
202 × 164 × 130 mm (G × Y × D),
İşletme gerilimi:
DI 1: Düşük voltaj 2 A, 125 V A / 60 W
DI 2: 250 V AC, 4 A, 1000 VA, (Ohm yükü AC)
Teslimat: Halka kablosu dahil değil

Endüksiyon metal detektörü için 
halka kablosu
Makara 50 m,
Kablo adlandırılması: SIAF,
Kesit: 1,5 mm²,
Renk: Kahverengi
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UAP 300
WA 300 R S4 için
İmpuls seçimi, kısmi açılma 
fonksiyonu, limit durum bildirgesi 
ve 2 m sistem kablolu uyarı  
lamba bağlantısı,
Koruma sınıfı: IP 65
Maks. sviç-aktarma gücü:
30 V DC / 2,5 A (Ohm yükü)
250 V AC / 500 W (Ohm yükü)
Ölçüler:
110 × 45 × 40 mm (G × Y × D)

HOR 300
WA 300 R S4 için
Limit durum bildirgesi veya 2 m 
bağlantı hatlı uyarı lambasını 
kumanda etmek için,
Koruma sınıfı: IP 44,
Maks. sviç-aktarma gücü:
30 V DC / 2,5 A (Ohm yükü)
250 V AC / 500 W (Ohm yükü)
Ölçüler:
110 × 45 × 40 mm (G × Y × D)

Radar-hareket bildirgesi
RBM 2
Yön tanımalı «Kapı-Aç» impuls  
için maks. montaj yüksekliği 6 m,
Ölçüler:
155 × 132 × 58 mm (G × Y × D),
Temas yükü:
24 AC / DC, 1 A Ohm yükü,
Koruma sınıfı: IP 65

Radar-hareket bildirgesi için 
uzaktan kumanda opsiyonlu

Mevcut gövdelere veya opsiyonlu ayrı genişletme gövdelere montaj 
için uyarı lamba bağlantısı, 2 sarı uyarı lambası dahil
445 R, 460 R, B 455 R kumandalar için genişletme ünitesi. Sinyal lambası 
bağlantısı, kapının hareketi sırasında optik uyarı sağlamaktadır (haftalık 
ayar saatı, 460 R, B 455 R için opsiyonlu).
Kullanım olanakları:
Yanaşma uyarısı (445 R, 460 R, B 455 R için), otomatik kapanma  
(460 R, B 455 R).
Ayarlanabilen açık durma süresinin (0 – 480 s) tamamlanmasıyla birlikte, 
sinyal lambalar yine ayarlanabilen ön uyarı süresi (0 – 70 s) boyunca  
yanıp sönerler.

Trafik lamba ölçüleri:
180 × 250 × 290 mm (G × Y × D),
İlave gövdenin ölçüleri:
202 × 164 × 130 mm (G × Y × D),
Temas yükü: 250 V AC : 2,5 A / 500 W,
Koruma sınıfı: IP 65
Trafik lamba malzemesi:
Kaliteli alüminyum gövde, toz boya

Trafik lambası, ilave gövdeye veya mevcut gövdeye bağlanır,  
2 adet uyarı lambası ile, kırmızı/yeşil
460 R ve B 455 R kumandalar için genişletme ünitesi. Sinyal lambası 
bağlantısı, araç giriş ve çıkış düzeni için optik uyarı sağlamaktadır  
(haftalık ayar saati opsiyonlu).
Yeşil aşama zamanı: ayarlanabilir 0 – 480 s
Boşaltma aşaması zamanı: ayarlanabilir 0 – 70 s

Trafik lamba ölçüleri:
180 × 410 × 290 mm (G × Y × D),
İlave gövdenin ölçüleri:
202 × 164 × 130 mm (G × Y × D),
Temas yükü: 250 V AC : 2,5 A / 500 W,
Koruma sınıfı: IP 65,
Trafik lamba malzemesi:
Kaliteli alüminyum gövde, toz boya

Uyarı lambaları
çok parlak ve uzun ömürlü  
LED lambalar ile
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Sarmal kapılara geniş bakış
Konstrüksyon ve kalite özellikleri

● = Standart
○ = Opsiyonlu

Sarmal kapı SB Sarmal kapı basic Sarmal kapı classic
Decotherm HR 120 Decotherm HR 120 Decotherm HR 116 HR 120

A S A aero A S A aero A S A A S aero
Rüzgar yükü EN 12424 Kapı genişliğine kadar sınıf 2 5000 5000 5000 5000 4000 5000 4500 4500 4000 8000 10000 7000 9000 4250

Daha yüksek rüzgar yükü için talep üzerine – – – – – – – – ○ ○ ○ ○ ○ ○
Su sızdırmazlığı EN 12425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ses izolasyonu EN 717-1 R = ... dB 19 19 – – 19 19 – – 19 19 19 – – –
Isı yalıtımı EN 12428 Ek B’ye göre

Her kapı parçası (U = W/ (m²·K)) 4,6 3,9 – – 4,6 3,9 – – 4,6 3,9 5,3 – – –

4 × 4 m kapı, montajlı (U = W/ (m²·K)) – – – – – – – – – 4,3 5,8 – – –
Kapı ölçüleri Genişlik (LZ) maks. mm 5000 5000 5000 5000 4000 5000 4500 4500 4000 10000 11750 11750 11750 11750

Yükseklik (RM) maks. mm 4500 4500 4500 4500 4000 4500 4500 4500 4000 9000 9000 8000 8000 8000
Alan ihtiyacı Bkz. montaj bilgileri
Kapı profil malzemesi Tek cidarlı alüminyum – – ● ● – – ● ● – – – ● – ●

Çift cidarlı alüminyum ● – – – ● – – – ● – ● – – –
Çelik tek cidarlı – – – – – – – – – – – – ● –
Çelik çift cidarlı – ● – – – ● – – – ● – – – –

Kapı profil yüzeyi Alüminyum boyasız ● – ● ● ● – ● ● ● – – ● – ●
Alüminyum Stucco desenli – – – – – – – – – – ● – – –
Alüminyum boyalı RAL 9002 ○ ○ ○ ○ ○ – ○ ○ ○ – ○ ○ – ○
Alüminyum boyalı RAL 9006 ○ ○ ○ ○ ○ – ○ ○ ○ – ○ ○ – ○
Alüminyum boyalı, standart RAL renklerde – ○ ○ – ○ – ○ – ○ – ○ ○ – –
Alüminyum eloksallı E6 / EV 1 – – – – – – – – – – – – – –
Çelik galvaniz – ● – – – ● – – – ● – – ● –
Galvanizli sac boyalı RAL 9002 – ○ – – ○ – – – ○ – – – –
Galvanizli sac boyalı RAL 9006 – ○ – – – ○ – – – ○ – – – –
Galvanizli sac boyalı, seçime bağlı RAL – ○ – – – ○ – – – ○ – – – –

Profilin kendi ağırlığı kg/m2 yaklşk. 4,2 10,3 6,0 5,5 4,2 10,3 6,0 5,5 4,2 10,3 10,0 6,0 15,0 5,5
Yan kapı Kapı ile aynı görünümde – – – – – – – – ○ ○ ○ ○ ○ ○
Camlı Dikdörtgen pencere – ○ ○ – – ○ ○ – – ○ ○ ○ ○ –

Lojistik yerleşim ○ ○ ○ – – ○ ○ – – ○ ○ ○ ○ –
Conta 4 taraf çepeçevre ○ ○ ○ – ○ ○ ○ – ● ● ● ● ● –

Kapı elemanları arasında ara conta – – – – – – – – – – – – – –
Kilitleme sistemleri İç kilit ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Dış / iç kilit ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Zorla açılmaya karşı emniyetli – – – – ○ ○ ○ ○ – – – – – –
Emniyet donanımları Parmak sıkıştırmaya karşı güvenlik ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Yanal tutma güvenliği ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Düşmeye karşı koruma ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Bağlantı seçenekleri Beton ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ●
Çelik ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Örgü duvar ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ●
Ahşap ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ●
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Sarmal kapı SB Sarmal kapı basic Sarmal kapı classic
Decotherm HR 120 Decotherm HR 120 Decotherm HR 116 HR 120

A S A aero A S A aero A S A A S aero
Rüzgar yükü EN 12424 Kapı genişliğine kadar sınıf 2 5000 5000 5000 5000 4000 5000 4500 4500 4000 8000 10000 7000 9000 4250

Daha yüksek rüzgar yükü için talep üzerine – – – – – – – – ○ ○ ○ ○ ○ ○
Su sızdırmazlığı EN 12425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ses izolasyonu EN 717-1 R = ... dB 19 19 – – 19 19 – – 19 19 19 – – –
Isı yalıtımı EN 12428 Ek B’ye göre

Her kapı parçası (U = W/ (m²·K)) 4,6 3,9 – – 4,6 3,9 – – 4,6 3,9 5,3 – – –

4 × 4 m kapı, montajlı (U = W/ (m²·K)) – – – – – – – – – 4,3 5,8 – – –
Kapı ölçüleri Genişlik (LZ) maks. mm 5000 5000 5000 5000 4000 5000 4500 4500 4000 10000 11750 11750 11750 11750

Yükseklik (RM) maks. mm 4500 4500 4500 4500 4000 4500 4500 4500 4000 9000 9000 8000 8000 8000
Alan ihtiyacı Bkz. montaj bilgileri
Kapı profil malzemesi Tek cidarlı alüminyum – – ● ● – – ● ● – – – ● – ●

Çift cidarlı alüminyum ● – – – ● – – – ● – ● – – –
Çelik tek cidarlı – – – – – – – – – – – – ● –
Çelik çift cidarlı – ● – – – ● – – – ● – – – –

Kapı profil yüzeyi Alüminyum boyasız ● – ● ● ● – ● ● ● – – ● – ●
Alüminyum Stucco desenli – – – – – – – – – – ● – – –
Alüminyum boyalı RAL 9002 ○ ○ ○ ○ ○ – ○ ○ ○ – ○ ○ – ○
Alüminyum boyalı RAL 9006 ○ ○ ○ ○ ○ – ○ ○ ○ – ○ ○ – ○
Alüminyum boyalı, standart RAL renklerde – ○ ○ – ○ – ○ – ○ – ○ ○ – –
Alüminyum eloksallı E6 / EV 1 – – – – – – – – – – – – – –
Çelik galvaniz – ● – – – ● – – – ● – – ● –
Galvanizli sac boyalı RAL 9002 – ○ – – ○ – – – ○ – – – –
Galvanizli sac boyalı RAL 9006 – ○ – – – ○ – – – ○ – – – –
Galvanizli sac boyalı, seçime bağlı RAL – ○ – – – ○ – – – ○ – – – –

Profilin kendi ağırlığı kg/m2 yaklşk. 4,2 10,3 6,0 5,5 4,2 10,3 6,0 5,5 4,2 10,3 10,0 6,0 15,0 5,5
Yan kapı Kapı ile aynı görünümde – – – – – – – – ○ ○ ○ ○ ○ ○
Camlı Dikdörtgen pencere – ○ ○ – – ○ ○ – – ○ ○ ○ ○ –

Lojistik yerleşim ○ ○ ○ – – ○ ○ – – ○ ○ ○ ○ –
Conta 4 taraf çepeçevre ○ ○ ○ – ○ ○ ○ – ● ● ● ● ● –

Kapı elemanları arasında ara conta – – – – – – – – – – – – – –
Kilitleme sistemleri İç kilit ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Dış / iç kilit ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Zorla açılmaya karşı emniyetli – – – – ○ ○ ○ ○ – – – – – –
Emniyet donanımları Parmak sıkıştırmaya karşı güvenlik ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Yanal tutma güvenliği ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Düşmeye karşı koruma ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Bağlantı seçenekleri Beton ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ●
Çelik ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Örgü duvar ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ●
Ahşap ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ●
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Sarmal 
kepenk 

sistemi SB

Sarmal 
kepenk 
sistemi 
basic

Sarmal kepenk sistemi classic

HG-L HG-L HG-A HG-V HG-S
Rüzgar yükü EN 12424 Kapı genişliğine kadar sınıf 2 – – – – –

Daha yüksek rüzgar yükü için talep üzerine – – – – –
Su sızdırmazlığı EN 12425 0 0 0 0 0
Ses izolasyonu EN 717-1 R = ... dB – – – – –
Isı yalıtımı EN 12428 Ek B’ye göre

Her kapı parçası (U = W/ (m²·K)) – – – – –

4 × 4 m kapı, montajlı (U = W/ (m²·K)) – – – – –
Kapı ölçüleri Genişlik (LZ) maks. mm 5000 9000 8000 11750 11750

Yükseklik (RM) maks. mm 4500 5500 8000 8000 8000
Alan ihtiyacı Bkz. montaj bilgileri
Kapı profil malzemesi Tek cidarlı alüminyum ● ● ● ● –

Çift cidarlı alüminyum – – – – –
Çelik tek cidarlı – – – – ●
Çelik çift cidarlı – – – – –

Kapı profil yüzeyi Alüminyum boyasız ● ● ● ● –
Alüminyum Stucco desenli – – – – –
Alüminyum boyalı, standart RAL renklerde ○ ○ ○ – –
Alüminyum eloksallı E6 / EV 1 ○ ○ ○ – –
Çelik galvaniz – – – – ●
Galvanizli sac boyalı RAL 9002 – – – – ○
Galvanizli sac boyalı RAL 9006 – – – – ○
Galvanizli sac boyalı, seçime bağlı RAL – – – – ○

Profilin kendi ağırlığı Kg/m² yaklşk. 6,5 6,5 7 7,0 – 8,0 14,0 – 16,0
Yan kapı Kapı ile aynı görünümde – ○ ○ ○ ○
Camlı Dikdörtgen pencere – – – – –

Lojistik yerleşim – – – – –
Conta 4 taraf çepeçevre – – – – –

Kapı elemanları arasında ara conta – – – – –
Kilitleme sistemleri İç kilit ○ ○ ○ ○ ○

Dış / iç kilit ○ ○ ○ ○ ○
Zorla açılmaya karşı emniyetli – ● ● ● ●
Emniyet donanımları Parmak sıkıştırmaya karşı güvenlik – – – – –

Yanal tutma güvenliği ○ ○ ○ ○ ○
Düşmeye karşı koruma ● ● ● ● ●

Bağlantı seçenekleri Beton ● ○ ● ● ●
Çelik ● ● ● ● ●
Örgü duvar ● ○ ● ● ●
Ahşap ● ○ ● ● ●

● = Standart
○ = Opsiyonlu

Sarmal kepenk sistemlere geniş bakış
Konstrüksyon ve kalite özellikleri

Sürme Yangın Kapıları Çok fonksiyonlu kapılar 
ve obje iç kapılar

Profil çerçeveli elemanlar Pencere elemanları

Seksiyonel kapılar Sarmal Kapılar 
ve Kepenk Sistemleri

Yükleme teknolojisiHızlı kapılar

Hörmann ürün yelpazesi
Nitelikli yapınız için tüm parçalar tek elden

Kontrol, bakım ve tamirde 
hızlı servis
Geniş servis ağımızla Sizin yakınınızdayız 
ve Sizin için her saatte göreve hazırız.
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Sürme Yangın Kapıları Çok fonksiyonlu kapılar 
ve obje iç kapılar

Profil çerçeveli elemanlar Pencere elemanları

Seksiyonel kapılar Sarmal Kapılar 
ve Kepenk Sistemleri

Yükleme teknolojisiHızlı kapılar

Hörmann ürün yelpazesi
Nitelikli yapınız için tüm parçalar tek elden

Kontrol, bakım ve tamirde 
hızlı servis
Geniş servis ağımızla Sizin yakınınızdayız 
ve Sizin için her saatte göreve hazırız.
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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




