ΝΕΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΟΡΤΩΝ

Ταχυκίνητες σπαστές πόρτες,
V 9015 L Trekking, V 5030 MSL
ΦΩΤΟΠΛΕΓΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

· στάνταρ ·

Ταχυκίνητες πόρτες
Για βελτιστοποιημένη ροή εμπορευμάτων και υλικών και μεγαλύτερη αποδοτικότητα
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HS 7030 PU

Σπειροειδής πόρτα με σπειροειδή κονσόλα

HS 5015 PU N

Ταχυκίνητη σπαστή πόρτα με κανονικό οδηγό

HS 5015 PU H

Ταχυκίνητη σπαστή πόρτα με υπερυψωμένο οδηγό

HS 6015 PU V
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V 4015 SEL R

Σωληνωτό μοτέρ με άνοιγμα ανάγκης
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18

V 5030 SEL
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V 6030 SEL

με SoftEdge και σύστημα Anti-Crash
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V 6020 TRL

Πλήρως διάφανη

V 9015 L Trekking

Αναδιπλούμενη κουρτίνα με σύστημα έλξης

V 10008

Για μεγάλα ανοίγματα

21
ΝΕΟ

22
23

Εύκαμπτες ταχυκίνητες πόρτες για ειδικές εφαρμογές
V 5030 MSL

Προστασία ατόμων και μηχανών

V 3015 RW

Οδοί διαφυγής

25

ISO Speed Cold

Διακίνηση κατεψυγμένων εμπορευμάτων

26

V 4015 ISO L

Διακίνηση εμπορευμάτων συντήρησης και ψύξης

27

V 2515 FOOD L

Βιομηχανία τροφίμων

28

V 2012

Σούπερ μάρκετ

29

V 3015 CLEAN

Θάλαμοι ελεγχόμενης ατμόσφαιρας

30

V 3009

Συστήματα μεταφοράς

31

V 1401 ATEX

Με αντιεκρηκτική προστασία

32

H 3530

Οριζόντια πόρτα

33

Βασικός εξοπλισμός

34

Συστήματα ελέγχου, πρόσθετος εξοπλισμός

35

Επισκόπηση τύπων πορτών

38

Σειρά προϊόντων Hörmann

46

ΝΕΟ

24

Τα συγγραφικά δικαιώματα προστατεύονται νομικά: Απαγορεύεται η ολική ή μερική ανατύπωση
χωρίς την άδειά μας. Με την επιφύλαξη αλλαγών. Οι πόρτες που απεικονίζονται δείχνουν
ενδεικτικές εφαρμογές – όλα τα στοιχεία με επιφύλαξη.

Εικόνα αριστερά: Loewe Logistics & Care, Herford
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Επώνυμη ποιότητα Hörmann
Πρωτοπορία και αξιοπιστία

Πρόοδος στην ταχύτητα

Ακριβής παραγωγή

Οι συνεχείς εξελίξεις και βελτιώσεις από τους
εξειδικευμένους τεχνικούς μας και η βαθιά επίγνωση
των απαιτήσεων της αγοράς μας επιτρέπουν
να κατασκευάζουμε οικονομικές ταχυκίνητες πόρτες
αναγνωρισμένα υψηλού επιπέδου.
Το καλύτερο παράδειγμα αποτελούν οι νέες
ταχυκίνητες σπαστές πόρτες.

Πρωτοποριακές, τέλεια προσαρμοσμένες μεταξύ
τους διαδικασίες παραγωγής αποτελούν εγγύηση
για τη συνεχώς υψηλότερη ποιότητα προϊόντων.
Παράδειγμα: ο σύγχρονος σταθμός συγκόλλησης
θερμού αέρα, που επιτρέπει την ακριβή,
αυτοματοποιημένη συγκόλληση των κουρτινών ρολού.
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Ως κορυφαίος κατασκευαστής
βιομηχανικών πορτών, πορτών, κουφωμάτων
και μηχανισμών κίνησης στην Ευρώπη
δεσμευόμαστε να παρέχουμε προϊόντα
και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Έτσι
θέτουμε νέα πρότυπα στη διεθνή αγορά.
Εξαιρετικά εξειδικευμένα εργοστάσια
αναπτύσσουν και παράγουν δομικά στοιχεία,
τα οποία χαρακτηρίζονται για την ποιότητα,
την ασφαλή λειτουργία και τη μεγάλη
διάρκεια ζωής.
Με παρουσία στις σημαντικότερες
διεθνείς οικονομικές περιοχές
αποτελούμε έναν δυνατό και πολλά
υποσχόμενο συνεργάτη για την οικιστική
και βιομηχανική κατασκευή.

Αποτελεσματική συμβουλευτική
υποστήριξη
Έμπειροι τεχνικοί σύμβουλοι της επιχείρησης διανομής
σας συμβουλεύουν από το σχεδιασμό και τις τεχνικές
διευκρινίσεις ως την έγκριση του κτιρίου. Όλα τα έγγραφα
εργασίας δεν διατίθενται μόνο σε έντυπη μορφή, αλλά
και στη διεύθυνση www.hoermann.com, πάντα στην
ενημερωμένη έκδοσή τους.

ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΚΑΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Πιστοποιημένη
ασφάλεια
Οι ταχυκίνητες
πόρτες της Hörmann
κατασκευάζονται
σύμφωνα με τις
τρέχουσες, υψηλές
απαιτήσεις των
Ευρωπαϊκών
προτύπων και φυσικά
διαθέτουν
πιστοποίηση.

Για πόρτες,
μηχανισμούς κίνησης
και συστήματα ελέγχου
τα ανταλλακτικά
Hörmann συνοδεύονται
βεβαίως με 10 χρόνια
εγγύηση
διαθεσιμότητας.

Γρήγορη εξυπηρέτηση
Το ευρύ δίκτυο σέρβις που διαθέτουμε βρίσκεται κοντά
σας. Αυτό αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα για τον έλεγχο,
τη συντήρηση και την επισκευή.
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Αειφόρος παραγωγή

για κτίρια που ατενίζουν το μέλλον

Sustainable production
for trend-setting construction

We Think Green
Hörmann is taking responsibility
for our environment and our future

Μάθετε περισσότερα
για τις περιβαλλοντικές
δραστηριότητες
της Hörmann στο φυλλάδιο
“Σκεφτόμαστε πράσινα”.
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Αποκλειστικά στην Hörmann

Αειφόρος παραγωγή: ταχυκίνητες
πόρτες από την Hörmann

Έργα αειφόρου
κατασκευής
της Hörmann

Οικολογική ποιότητα
Ένα ολοκληρωμένο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης
εξασφαλίζει μια φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή.
Οικονομική ποιότητα
Η μεγάλη διάρκεια ζωής και το χαμηλό κόστος
συντήρησης προκύπτουν από τη χρήση υψηλής
ποιότητας υλικών και καινοτόμων τεχνολογιών,
όπως π.χ. των συστημάτων ελέγχου FU στον
βασικό εξοπλισμό.
Λειτουργική ποιότητα
Οι ταχυκίνητες πόρτες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς
χώρους επιτρέπουν τη βελτιστοποίηση της κυκλοφορίας,
τη βελτίωση του κλίματος χώρου και την εξοικονόμηση
ενέργειας.

ThyssenKrupp, Έσση

Παραγωγική ποιότητα
Με την επαναχρησιμοποίηση ταξινομημένων μεταλλικών
και πλαστικών απορριμμάτων στην παραγωγική διαδικασία
εξοικονομούνται υλικοί πόροι.

Αειφορία επιβεβαιωμένη και
τεκμηριωμένη από το IFT, Rosenheim
Μόνο η Hörmann διαθέτει ήδη πιστοποίηση για
την αειφορία όλων των ταχυκίνητων πορτών της
με μια Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD) κατά
DIN ISO 14025 και prEN 15804 από το Ινστιτούτο
Τεχνολογίας Παραθύρων (IFT) στο Rosenheim. Βάση για
τον έλεγχο αποτελούν οι κανόνες Product Category Rules
(PCR) “Πόρτες και βιομηχανικές πόρτες”. Η οικολογική
παραγωγή πιστοποιήθηκε με μια Ανάλυση Κύκλου Ζωής
(LCA) κατά DIN EN ISO 14040 / 14044 για όλες τις
ταχυκίνητες πόρτες.

Η τεχνική ικανότητα της Hörmann σε
συνδυασμό με την αειφόρο κατασκευή
Η Hörmann διαθέτει ήδη μεγάλη εμπειρία χάρη σε
πολυάριθμες κατασκευές που έχει ολοκληρώσει. Με αυτήν
την τεχνογνωσία υποστηρίζουμε και τα δικά σας έργα.

dm Logistikzentrum, Weilerswist

Immogate Logistikcenter, Μόναχο

Nordex-Forum, Αμβούργο
Unilever Hafen-City, Αμβούργο
Χρηματιστήριο Γερμανίας, Eschborn
Opernturm, Φρανκφούρτη
Skyline-Tower, Μόναχο
Prologis Pineham Sites, Sainsbury
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Σπειροειδείς πόρτες και ταχυκίνητες σπαστές πόρτες

Οι ταχυκίνητες εξωτερικές πόρτες με μονωτικά πάνελ PU για υψηλή θερμομόνωση

Εικόνα: Σπειροειδής πόρτα HS 7030 PU

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτών των πορτών είναι η υψηλή θερμομόνωση,
η γρήγορη ταχύτητα ανοίγματος και το φωτόπλεγμα στον βασικό εξοπλισμό.
Τα διπλού τοιχώματος πάνελ θερμού γαλβανισμού με κομψή επιφάνεια
Micrograin οδηγούνται ανάλογα με την έκδοση χωρίς σημεία επαφής
σε ένα σπιράλ ή σε οδηγούς.
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Πρωτοποριακή τεχνολογία και σχεδίαση
μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια

Ασφάλεια χωρίς σημεία επαφής
Το ενσωματωμένο στο κούφωμα φωτόπλεγμα ασφαλείας
επιτηρεί το επίπεδο κλεισίματος του φύλλου πόρτας μέχρι
το ύψος των 2500 mm. Έτσι δεν χρειάζονται άλλες
εγκαταστάσεις στην πόρτα (π.χ. πρεσοστάτης ή
φωτοκύτταρο). Επωφεληθείτε από το υψηλό αυτό επίπεδο
ασφάλειας και την ιδιαίτερα εύκολη σε τοποθέτηση
και συντήρηση ταχυκίνητη πόρτα.

ΦΩΤΟΠΛΕΓΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

· στάνταρ ·

Στάνταρ μεγάλη διάρκεια ζωής
και υψηλή αποδοτικότητα
Το βασικό σύστημα ελέγχου μετατροπέα συχνότητας
ανακουφίζει ολόκληρο το μηχανισμό πόρτας και εγγυάται
μια αθόρυβη λειτουργία της πόρτας χωρίς σχεδόν
καθόλου φθορές. Χάρη στην υψηλή ταχύτητα ανοίγματος
και κλεισίματος βελτιστοποιούνται οι διαδικασίες
λειτουργίας και μειώνονται οι απώλειες θερμότητας.
Επιπλέον ολόκληρος ο μηχανισμός πόρτας ανακουφίζεται
χάρη στην ομαλή εκκίνηση και επιβράδυνση αυξάνοντας
έτσι σημαντικά τη διάρκεια ζωής της πόρτας.

Χαλύβδινα πάνελ με ομοιόμορφη
πλήρωση αφρού

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ FU

· στάνταρ ·

Τα διπλού τοιχώματος πάνελ θερμού γαλβανισμού με
πλήρωση στερεού αφρού πολυουρεθάνης προσφέρουν
μια ιδιαίτερα υψηλή θερμομόνωση. Έτσι προκύπτει
για την πόρτα μια τιμή U D της τάξεως των 1,95 W/(m²·K)*.
Οι πόρτες διατίθενται στο βασικό εξοπλισμό σε λευκό
αλουμίνιο (RAL 9006). Στην εξωτερική πλευρά ξεχωρίζει
το λεπτό γραμμικό προφίλ με επιφάνεια Micrograin,
στην εσωτερική πλευρά τα πάνελ διαθέτουν ανάγλυφη
επιφάνεια Stucco.

Προαιρετικά τζάμια
Το διπλό τζάμι 26 mm DURATEC εγγυάται μέγιστη αντοχή
στα γδαρσίματα και υψηλές τιμές μόνωσης. Οι ράβδοι
αλουμινίου σε φυσικό χρώμα E6 / EV 1 χωρίζουν το τζάμι
με σταθεροποιητικά ενδιάμεσα στηρίγματα. Προαιρετικά
διατίθεται και με τριπλό τζάμι DURATEC για ακόμα
καλύτερη θερμομόνωση.

Εξωτερική όψη
με επιφάνεια Micrograin

Εξωτερική
όψη τζαμιού

* σε επιφάνεια πόρτας 25 m²

9

Σπειροειδής πόρτα HS 7030 PU

με σύστημα περιέλιξης χωρίς σημεία επαφής

Ο συμπαγής σπειροειδής οδηγός
Τα πάνελ οδηγούνται με ασφάλεια και χωρίς
σημεία επαφής μέσα σε μια σπειροειδή κονσόλα.
Με το αποδοτικό τριφασικό σύστημα ελέγχου
μετατροπέα συχνότητας (FU) και το μηχανισμό
αλυσίδας με ελατήριο εξισορρόπησης η πόρτα
επιτυγχάνει ταχύτητες ανοίγματος έως 2,5 m/s.
Η σπειροειδής πόρτα HS 7030 PU μπορεί
να τοποθετηθεί και εξωτερικά.

Εξωτερική πόρτα /
εσωτερική πόρτα

HS 7030 PU

Μεγέθη
Μέγ. πλάτος (LDB)
Μέγ. ύψος (LDH)

6500 mm
6000 mm

Ταχύτητα
με βασικό σύστημα ελέγχου AS 500 FU E
Μέγ. άνοιγμα
1,5 – 2,5 m/s
Μέγ. κλείσιμο
0,5 m/s
Άνοιγμα ανάγκης / κλείσιμο ανάγκης
BK 150 FU E UPS, 230 V (επιφάνεια πόρτας έως περ. 9 m²)
Αλυσίδα χειροκίνησης με ελατήριο εξισορρόπησης
Φύλλο πόρτας
Σάντουιτς χάλυβα, με πλήρωση αφρού
πολυουρεθάνης προαιρετικά με τζάμια
DURATEC
Βάθος εντοιχισμού
42 mm
Ύψος πάνελ
225 mm
Συνδέσεις μεντεσέδων από πλάτος πόρτας περ. 3500 mm
Υλικό

Αντίσταση σε φορτίο ανέμου (EN 12424)
Κλάση 4 έως 133 km/h
Ηχομόνωση (EN 717-1)
(χωρίς τζάμια)

R = 26 dB

Θερμομόνωση (EN 12428)
σε μέγεθος πόρτας 25 m²

UD = 1,95 W/( m²·K)

Χρώματα φύλλου πόρτας**
Διατίθενται πάνω από 200 χρώματα RAL.
** Εκτός περλέ, φωσφορούχων και μεταλλικών χρωμάτων. Τα σκούρα
χρώματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε απευθείας έκθεση στον
ήλιο, καθώς μια πιθανή παραμόρφωση των πάνελ μπορεί να περιορίσει
τη λειτουργία της πόρτας.
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Ταχυκίνητη σπαστή πόρτα HS 5015 PU N

ΝΕΟ

με οδηγό κύλισης

Ο οδηγός που εξοικονομεί χώρο
Υπό συνθήκες περιορισμένου χώρου στην περιοχή
πρεκιού συνιστάται η επιλογή οδηγού N.
Τα πάνελ οδηγούνται μέσα από ένα μηχανισμό
αλυσίδας με ελατήριο εξισορρόπησης μέσα
σε οριζόντιες ράγες κύλισης. Έτσι απαιτείται
ένα ύψος πρεκιού μόλις 480 mm.

Εξωτερική πόρτα /
εσωτερική πόρτα

HS 5015 PU N

Μεγέθη
Μέγ. πλάτος (LDB)
Μέγ. ύψος (LDH)

5000 mm
5000 mm

Ταχύτητα
με βασικό σύστημα ελέγχου AS 500 FU E
Μέγ. άνοιγμα
1,5 m/s
Μέγ. κλείσιμο
0,5 m/s
Άνοιγμα ανάγκης / κλείσιμο ανάγκης
BK 150 FU E UPS, 230 V
(κατόπιν ζήτησης για επιφάνεια πόρτας έως περ. 9 m²)
Αλυσίδα χειροκίνησης με ελατήριο εξισορρόπησης
Φύλλο πόρτας
Σάντουιτς χάλυβα, με πλήρωση αφρού
πολυουρεθάνης προαιρετικά με τζάμια DURATEC
Βάθος εντοιχισμού
42 mm
Ύψος πάνελ
225 mm
Συνδέσεις μεντεσέδων από πλάτος πόρτας περ. 3500 mm
Υλικό

Αντίσταση σε φορτίο ανέμου (EN 12424)
Κλάση 4 έως 133 km/h
Ηχομόνωση (EN 717-1)
(χωρίς τζάμια)

R = 26 dB

Θερμομόνωση (EN 12428)
σε μέγεθος πόρτας 25 m²

UD = 1,95 W/( m²·K)

Χρώματα φύλλου πόρτας**
Διατίθενται πάνω από 200 χρώματα RAL.
** Εκτός περλέ, φωσφορούχων και μεταλλικών χρωμάτων. Τα σκούρα
χρώματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε απευθείας έκθεση στον
ήλιο, καθώς μια πιθανή παραμόρφωση των πάνελ μπορεί να περιορίσει
τη λειτουργία της πόρτας.
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Ταχυκίνητη σπαστή πόρτα HS 5015 PU H

ΝΕΟ

με υπερυψωμένο οδηγό κύλισης

Ο προσαρμόσιμος οδηγός
Τα πάνελ οδηγούνται μέσα σε οριζόντιους
οδηγούς. Η αναστροφή μπορεί να
πραγματοποιηθεί ευέλικτα ανάλογα με την
περίπτωση τοποθέτησης. Έτσι η πόρτα μπορεί
να τοποθετηθεί πίσω ή πάνω από γραμμές
τροφοδοσίας και τροχαλίες κύλισης. Χάρη
στο μηχανισμό ιμάντα με αντίβαρα η πόρτα
παρουσιάζει ιδιαίτερα χαμηλές φθορές και μεγάλη
διάρκεια ζωής.

Εξωτερική πόρτα /
εσωτερική πόρτα

HS 5015 PU H

Μεγέθη
Μέγ. πλάτος (LDB)
Μέγ. ύψος (LDH)

5000 mm
6000 mm

Ταχύτητα
με βασικό σύστημα ελέγχου AS 500 FU E
Μέγ. άνοιγμα
1,5 m/s
Μέγ. κλείσιμο
0,5 m/s
Άνοιγμα ανάγκης / κλείσιμο ανάγκης
BK 150 FU E UPS, 230 V (κατόπιν ζήτησης)
Αλυσίδα χειροκίνησης με αντιστάθμιση βάρους
Φύλλο πόρτας
Σάντουιτς χάλυβα, με πλήρωση αφρού
πολυουρεθάνης προαιρετικά με τζάμια
DURATEC
Βάθος εντοιχισμού
42 mm
Ύψος πάνελ
225 mm
Συνδέσεις μεντεσέδων από πλάτος πόρτας περ. 3500 mm
Υλικό

Αντίσταση σε φορτίο ανέμου (EN 12424)
Κλάση 4 έως 133 km/h
Ηχομόνωση (EN 717-1)
(χωρίς τζάμια)

R = 26 dB

Θερμομόνωση (EN 12428)
σε μέγεθος πόρτας 25 m²

UD = 1,95 W/( m²·K)

Χρώματα φύλλου πόρτας**
Διατίθενται πάνω από 200 χρώματα RAL.
** Εκτός περλέ, φωσφορούχων και μεταλλικών χρωμάτων. Τα σκούρα
χρώματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε απευθείας έκθεση στον
ήλιο, καθώς μια πιθανή παραμόρφωση των πάνελ μπορεί να περιορίσει
τη λειτουργία της πόρτας.
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Ταχυκίνητη σπαστή πόρτα HS 6015 PU V

ΝΕΟ

με κάθετο οδηγό με τροχούς κύλισης

Μεγάλη αντοχή, μικρή φθορά
Τα πάνελ είναι κάθετα διατεταγμένα πάνω
στον τοίχο της αίθουσας. Έτσι οι κινήσεις
της πόρτας εκτελούνται ιδιαίτερα αθόρυβα
και χωρίς φθορά. Ο μηχανισμός ιμάντα
με αντίβαρα διασφαλίζει μεγάλη διάρκεια
ζωής σε συνθήκες συνεχούς χρήσης.

Εξωτερική πόρτα /
εσωτερική πόρτα

HS 6015 PU V

Μεγέθη
Μέγ. πλάτος (LDB)
Μέγ. ύψος (LDH)

6500 mm
6000 mm

Ταχύτητα
με βασικό σύστημα ελέγχου AS 500 FU E
Μέγ. άνοιγμα
1,5 m/s
Μέγ. κλείσιμο
0,5 m/s
Άνοιγμα ανάγκης / κλείσιμο ανάγκης
BK 150 FU E UPS, 230 V (μέγεθος πόρτας έως περ. 20 m²)
Αλυσίδα χειροκίνησης με αντιστάθμιση βάρους
Φύλλο πόρτας
Σάντουιτς χάλυβα, με πλήρωση αφρού
πολυουρεθάνης προαιρετικά με τζάμια DURATEC
Βάθος εντοιχισμού
42 mm
Ύψος πάνελ
225 mm
Συνδέσεις μεντεσέδων από πλάτος πόρτας περ. 3500 mm
Υλικό

Αντίσταση σε φορτίο ανέμου (EN 12424)
Κλάση 4 έως 133 km/h
Ηχομόνωση (EN 717-1)
R = 26 dB
Θερμομόνωση (EN 12428)
σε μέγεθος πόρτας 25 m²

UD = 1,95 W/( m²·K)

Χρώματα φύλλου πόρτας**
Διατίθενται πάνω από 200 χρώματα RAL.
** Εκτός περλέ, φωσφορούχων και μεταλλικών χρωμάτων. Τα σκούρα
χρώματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε απευθείας έκθεση στον
ήλιο, καθώς μια πιθανή παραμόρφωση των πάνελ μπορεί να περιορίσει
τη λειτουργία της πόρτας.
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Εύκαμπτες ταχυκίνητες πόρτες

για βελτίωση του κλίματος χώρου και τη βελτιστοποίηση της κυκλοφορίας

Οι εύκαμπτες ταχυκίνητες πόρτες της Hörmann κατασκευάζονται για μια ασφαλή
και αποδοτική λειτουργία με μεγάλη διάρκεια ζωής. Χάρη στο φωτόπλεγμα ασφαλείας στον
βασικό εξοπλισμό δεν απαιτούνται στην πόρτα εγκαταστάσεις όπως π.χ. ένας πρεσοστάτης.
Έτσι οι πόρτες παρουσιάζουν αυξημένη ευκολία τοποθέτησης και συντήρησης.

14

Πρωτοποριακή τεχνολογία πορτών

Στάνταρ αυξημένη ευκολία τοποθέτησης
και συντήρησης

Ασφάλεια χωρίς σημεία επαφής
Το φωτόπλεγμα ασφαλείας (IP 67) στον βασικό εξοπλισμό επιτηρεί
μέχρι το ύψος των 2500 mm το επίπεδο κλεισίματος των πορτών.
Έτσι δεν απαιτείται πρεσοστάτης. Η ενσωμάτωση στο κούφωμα
μειώνει πρόσθετα τον κίνδυνο ζημιών από πρόσκρουση. Αυτά
τα πλεονεκτήματα χαρίζουν στις ταχυκίνητες πόρτες της Hörmann
αυξημένη ευκολία τοποθέτησης και συντήρησης.

ΦΩΤΟΠΛΕΓΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

· στάνταρ ·

Παλμοί για μεγάλη διάρκεια ζωής
και βελτιωμένη αποδοτικότητα
Στην Hörmann όλες οι ταχυκίνητες πόρτες διατίθενται στο βασικό
εξοπλισμό με σύστημα ελέγχου μετατροπέα συχνότητας (FU)
για γρήγορη και ασφαλή λειτουργία της πόρτας χωρίς φθορές.
Χάρη στην υψηλή ταχύτητα ανοίγματος και κλεισίματος
βελτιστοποιούνται οι διαδικασίες λειτουργίας και μειώνονται
οι απώλειες θερμότητας και τα ρεύματα αέρα στο χώρο εργασίας.
Επιπλέον ολόκληρος ο μηχανισμός πόρτας ανακουφίζεται χάρη
στην ομαλή εκκίνηση και επιβράδυνση αυξάνοντας έτσι σημαντικά
τη διάρκεια ζωής της πόρτας.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ FU

· στάνταρ ·

Η λειτουργία δεν διακόπτεται
μετά από πρόσκρουση χάρη στο τελικό
προφίλ SoftEdge
Η πρωτοποριακή τεχνολογία SoftEdge αποτρέπει ζημιές
και συνεπαγόμενες διακοπές λειτουργίας του συστήματος πόρτας.
Δεν απαιτούνται δαπανηρές επισκευές, όπως στα σταθερά τελικά
προφίλ. Το SoftEdge διασφαλίζει απρόσκοπτες διαδικασίες
λειτουργίας και παραγωγής.

Διακόπτης FunkCrash
Ο διακόπτης FunkCrash βρίσκεται κρυμμένος στο προφίλ
τελειώματος SoftEdge. Όταν το τελικό προφίλ πιέζεται
σε περίπτωση πρόσκρουσης έξω από τον οδηγό, ο διακόπτης
FunkCrash αποστέλλει ένα σήμα στο σύστημα ελέγχου:
η πόρτα ακινητοποιείται αμέσως. Έτσι πληρούνται
οι απαιτήσεις του προτύπου DIN EN 13241-1.

Προφίλ τελειώματος SoftEdge
με ενσωματωμένο διακόπτη FunkCrash
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Ταχυκίνητες πόρτες

ως εσωτερική και εξωτερική πόρτα
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V 4015 SEL R

Εσωτερική πόρτα με SoftEdge και σωληνωτό μοτέρ
ΦΩΤΟΠΛΕΓΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

· στάνταρ ·

Για χώρους διακίνησης
εμπορευμάτων και σούπερ μάρκετ
Τα ράφια παλετών δεν επιτρέπουν
ένα σύστημα μετάδοσης κίνησης
που προεξέχει πλευρικά. Η ταχυκίνητη
πόρτα V 4015 SEL R με το
ενσωματωμένο στον άξονα πόρτας
σωληνωτό μοτέρ αποτελεί εδώ
την ιδανική λύση.
Πλήρως εξοπλισμένη
Η γρήγορη και αθόρυβη λειτουργία
της πόρτας μέσω του βασικού
συστήματος ελέγχου μετατροπέα
συχνότητας (FU), το φωτόπλεγμα
ασφαλείας και η αυξημένη ασφάλεια
ατόμων χάρη στο κάθετα εύκαμπτο
τελικό προφίλ SoftEdge με χειροκίνητη
επαναφορά καθιστούν την πόρτα
ένα ασφαλές στοιχείο κλεισίματος για
περιοχές με μικρές απαιτήσεις χώρου.

Εσωτερική πόρτα
Μεγέθη
Μέγ. πλάτος (LDB)
Μέγ. ύψος (LDH)

4000 mm
4000 mm

Ταχύτητα
με βασικό σύστημα ελέγχου BK 150 FU E H
Μέγ. άνοιγμα
Μέγ. κλείσιμο

1,5 m/s
0,8 m/s

Άνοιγμα ανάγκης
Μανιβέλα
Προαιρετικά: αυτόματο άνοιγμα πόρτας μέσω UPS σε
περίπτωση διακοπής ρεύματος (BK 150 FU E H UPS, 230 V)
Τυπικό κουτί κάλυψης άξονα
με στάνταρ μανιβέλα κινδύνου.

Κουρτίνα
Ελαστικός χάλυβας στις θήκες κουρτίνας ή προφίλ
αλουμινίου (από πλάτος πόρτας 2500 mm)
Πάχος υφάσματος
1,5 mm
Πάχος οπτικού πεδίου
2,0 mm
Χρώματα κουρτίνας
RAL
RAL
RAL
RAL
RAL

Το κουτί κάλυψης άξονα με μικρό
πλάτος κατασκευής διατίθεται σε
γαλβανισμένη έκδοση και προαιρετικά
σε έκδοση με βαφή πούδρας
σε χρώματα RAL.
Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση
Για τη γρήγορη τοποθέτηση ο άξονας
πόρτας παραδίδεται με εργοστασιακά
τοποθετημένο σωληνωτό μοτέρ.

V 4015 SEL R

1018
2004
3002
5010
7038

Zinc yellow
Pure orange
Carmine red
Βlue gentian
Agate grey

ΝΕΟ

Άνοιγμα ανάγκης με μανιβέλα
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V 5015 SEL

Εσωτερική πόρτα με SoftEdge και σύστημα Anti-Crash
ΦΩΤΟΠΛΕΓΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

· στάνταρ ·

Ιδιαίτερα αποδοτική
Η οικονομική ταχυκίνητη πόρτα για
εσωτερικούς χώρους, με τελικό προφίλ
SoftEdge και βασικό σύστημα ελέγχου
FU για ασφαλή συνεχή λειτουργία
που δεν επιβαρύνει την πόρτα.

Εσωτερική πόρτα

V 5015 SEL

Μεγέθη
Μέγ. πλάτος (LDB)
Μέγ. ύψος (LDH)

5000 mm
5000 mm

Ταχύτητα
με βασικό σύστημα ελέγχου FU BK 150 FU E H

Ο τύπος πόρτας V 5015 SEL
διαθέτει σταθερή κουρτίνα χάρη
στο δοκιμασμένα προφίλ αλουμινίου
και στο κάτω τελείωμα με οριζόντιο
σταθερό τελικό προφίλ SoftEdge.
Προφίλ αλουμινίου
Το οικονομικό σύστημα σταθεροποίησης
κουρτίνας επιτρέπει τη γρήγορη
και εύκολη αντικατάσταση τμημάτων
της κουρτίνας σε περίπτωση επισκευής.

Μέγ. άνοιγμα
Μέγ. κλείσιμο
Άνοιγμα ανάγκης

Μανιβέλα
Προαιρετικά: αυτόματο άνοιγμα πόρτας μέσω UPS σε
περίπτωση διακοπής ρεύματος (BK 150 FU E H UPS, 230 V)
Σταθερή κουρτίνα χάρη
στο προφίλ αλουμινίου

Κουρτίνα
με προφίλ αλουμινίου
Πάχος υφάσματος
Πάχος οπτικού πεδίου
Χρώματα κουρτίνας
RAL
RAL
RAL
RAL
RAL
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1,5 m/s
0,8 m/s

1018
2004
3002
5010
7038

Zinc yellow
Pure orange
Carmine red
Βlue gentian
Agate grey

1,5 mm
2,0 mm

V 5030 SEL

Εσωτερική πόρτα με SoftEdge και σύστημα Anti-Crash
ΦΩΤΟΠΛΕΓΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

· στάνταρ ·

Αθόρυβη και γρήγορη
Σε αίθουσες με χαμηλή στάθμη
θορύβου η πόρτα θα πρέπει να είναι
αθόρυβη και να λειτουργεί γρήγορα
και αξιόπιστα ακόμα και με δυνατά
ρεύματα αέρα.

Εσωτερική πόρτα
Μεγέθη

Αντιανεμικά προστατευτικά
ελαστικού χάλυβα
στη θήκη κουρτίνας με διπλούς
πλευρικούς τροχούς κύλισης
φροντίζουν για μια αθόρυβη λειτουργία
της πόρτας και επιτρέπουν μεγαλύτερα
φορτία ανέμου.
Η πόρτα V 5030 SEL διατίθεται
προαιρετικά και με τελικό προφίλ
αλουμινίου για την κατηγορία
ανέμου 1 (DIN EN 12424).

Μέγ. πλάτος (LDB)

5000 mm

Μέγ. ύψος (LDH)

5000 mm

Ταχύτητα
με βασικό σύστημα ελέγχου BK 150 FU E H

Για αυτό ο τύπος πόρτας V 5030 SEL
είναι εξοπλισμένος με αντιανεμικά
προστατευτικά ελαστικού χάλυβα,
που διασφαλίζουν στην κουρτίνα της
πόρτας την απαιτούμενη σταθερότητα.
Η ταχύτητα έως 3 m/s επιτυγχάνεται
με το προαιρετικό σύστημα ελέγχου
AS 500 FU E της Hörmann.

V 5030 SEL

Μέγ. άνοιγμα

2,0 m/s

Μέγ. κλείσιμο

0,8 m/s

Προαιρετικό σύστημα ελέγχου AS 500 FU E

Αντιανεμικό προστατευτικό
ελαστικού χάλυβα

Μέγ. άνοιγμα

3,0 m/s

Μέγ. κλείσιμο

0,8 m/s

Άνοιγμα ανάγκης
Μανιβέλα
Προαιρετικά: αυτόματο άνοιγμα πόρτας μέσω UPS σε
περίπτωση διακοπής ρεύματος (BK 150 FU E H UPS, 230 V)
Κουρτίνα
Αντιανεμικό προστατευτικό ελαστικού χάλυβα με διπλούς
πλευρικούς τροχούς κύλισης
Πάχος υφάσματος
1,5 mm
Πάχος οπτικού πεδίου

2,0 mm

Αντίσταση σε φορτίο ανέμου (EN 12424)
με τελικό προφίλ αλουμινίου

Κλάση 1 έως 88 km/h

Χρώματα κουρτίνας
RAL
RAL
RAL
RAL
RAL

1018
2004
3002
5010
7038

Zinc yellow
Pure orange
Carmine red
Blue gentian
Agate grey
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V 6030 SEL

Εσωτερική και εξωτερική πόρτα με SoftEdge
και σύστημα Anti-Crash
ΦΩΤΟΠΛΕΓΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

· στάνταρ ·

Για οδούς μεταφοράς
με αυξημένη κίνηση, με προστασία
από πρόσκρουση
Προσκρούσεις π.χ. από κλαρκ
σημειώνονται συχνότερα στις
εξωτερικές πόρτες παρά στις
εσωτερικές πόρτες. Εδώ δικαιώνεται
η προστασία από πρόσκρουση,
που μειώνει σημαντικά τις διακοπές
λειτουργίας και το κόστος επισκευής.
Και η υψηλή ταχύτητα κατά το άνοιγμα
και κλείσιμο της πόρτας εξοικονομεί
επιπλέον κατανάλωση ενέργειας.

Εσωτερική πόρτα /
εξωτερική πόρτα
Μεγέθη
Μέγ. πλάτος (LDB)
Μέγ. ύψος (LDH)
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5000 mm
6000 mm

Ταχύτητα
με βασικό σύστημα ελέγχου BK 150 FU E H
Μέγ. άνοιγμα
Μέγ. κλείσιμο

2,0 m/s
0,8 m/s

Προαιρετικό σύστημα ελέγχου AS 500 FU E
Μέγ. άνοιγμα
Μέγ. κλείσιμο
Αντιανεμικό προστατευτικό
ελαστικού χάλυβα

Αντιανεμικό προστατευτικό
ελαστικού χάλυβα στη θήκη
κουρτίνας
Οι διπλοί πλευρικοί τροχοί κύλισης
φροντίζουν για μια αθόρυβη λειτουργία
της πόρτας και καλύτερη σταθερότητα.
Ακόμα και άνεμοι με ταχύτητα έως 100
km/h δεν αποτελούν πρόβλημα χάρη
στο αντιανεμικό προστατευτικό
ελαστικού χάλυβα.
Η πόρτα V 6030 SEL διατίθεται
προαιρετικά και με τελικό
προφίλ αλουμινίου.

V 6030 SEL

3,0 m/s
0,8 m/s

Άνοιγμα ανάγκης
Μανιβέλα
Προαιρετικά: αυτόματο άνοιγμα πόρτας μέσω UPS σε
περίπτωση διακοπής ρεύματος (BK 150 FU E H UPS, 230 V),
αντίβαρα με εφεδρική μπαταρία
Κουρτίνα
Αντιανεμικό προστατευτικό ελαστικού χάλυβα με διπλούς
πλευρικούς τροχούς κύλισης και μηχανισμό έλξης
Πάχος υφάσματος
1,5 mm
Πάχος οπτικού πεδίου
2,0 mm
Αντίσταση σε φορτίο ανέμου (EN 12424)
Κλάση 2 έως 100 km/h
Χρώματα κουρτίνας

Ο μηχανισμός έλξης τεντώνει την
κουρτίνα ρολού για μια ασφαλή
λειτουργία της πόρτας.

RAL
RAL
RAL
RAL
RAL

1018
2004
3002
5010
7038

Zinc yellow
Pure orange
Carmine red
Blue gentian
Agate grey

V 6020 TRL

Εσωτερική και εξωτερική πόρτα
με διάφανη κουρτίνα
ΦΩΤΟΠΛΕΓΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

· στάνταρ ·

Πλήρως διάφανη για καλύτερο
φωτισμό
Η πλήρως διάφανη ταχυκίνητη πόρτα
V 6020 TRL ενδείκνυται για καλύτερο
φωτισμό ως εξωτερική πόρτα αλλά
και για καλύτερη ορατότητα
σε εσωτερικούς χώρους.
Η διάφανη κουρτίνα πάχους 4 mm
επιτρέπει την είσοδο του φωτός στους
χώρους και διασφαλίζει έτσι ευχάριστα
φωτεινούς χώρους εργασίας.
Κατά τη χρήση ως εξωτερικό
διαχωριστικό συνιστούμε τη βαριά,
ημιδιαφανή έκδοση.

Εσωτερική πόρτα /
εξωτερική πόρτα
Μεγέθη
Μέγ. πλάτος (LDB)
Μέγ. ύψος (LDH)

6000 mm
7000 mm

Ταχύτητα
με βασικό σύστημα ελέγχου BK 150 FU E H
(μέγ. μέγεθος πόρτας περ. 12,25 m²)
Μέγ. άνοιγμα
1,5 m/s
Μέγ. κλείσιμο
0,5 m/s

Διάφανη για καλύτερο φωτισμό
και ανεμπόδιστη οπτική επαφή

Προαιρετικό σύστημα ελέγχου AS 500 FU E
(στάνταρ από μέγεθος πόρτας περ. 12,25 m²)
Μέγ. άνοιγμα
2,0 m/s
Μέγ. κλείσιμο
0,5 m/s
Άνοιγμα ανάγκης
Μανιβέλα
Προαιρετικά: αυτόματο άνοιγμα πόρτας μέσω UPS σε
περίπτωση διακοπής ρεύματος (BK 150 FU E H UPS, 230 V)
(μέγ. μέγεθος πόρτας περ. 12,25 m²)

Δείτε τι σας περιμένει
Οι αποστάσεις μεταφοράς γίνονται
πιο ασφαλείς χάρη στην ανεμπόδιστη
οπτική επαφή. Οι πλήρως διαφανείς
κουρτίνες διατίθενται για μεγέθη
πόρτας έως 25 m². Άνω των 25 m²
διατίθενται μόνο υφασμάτινες
κουρτίνες, προαιρετικά με παράθυρο.
Αντιανεμικό προστατευτικό
Τα αντιανεμικά προστατευτικά
ελαστικού χάλυβα υποστηρίζουν
το βασικό μηχανισμό τάνυσης
και έλξης στη διασφάλιση
της απαιτούμενης σταθερότητας
της κουρτίνας.

V 6020 TRL

Κουρτίνα
Αντιανεμικό προστατευτικό ελαστικού χάλυβα με διπλούς
πλευρικούς τροχούς κύλισης και μηχανισμό έλξης
Πάχος πλήρως διαφανούς υλικού 4,0 mm
Πάχος υφάσματος
2,4 mm
(από μέγεθος πόρτας 25 m²)
Αντίσταση σε φορτίο ανέμου (EN 12424)
Κλάση 3 μέγ. 115 km/h
Χρώματα αντιανεμικού προστατευτικού
Τελικό προφίλ αλουμινίου
για μεγαλύτερη σταθερότητα

RAL
RAL
RAL
RAL
RAL

1018
2004
3002
5010
7038

Zinc yellow
Pure orange (προαιρετικό χρώμα υφάσματος)
Carmine red
Blue gentian (προαιρετικό χρώμα υφάσματος)
Agate grey (προαιρετικό χρώμα υφάσματος)

V 9015 L Trekking

ΝΕΟ

Εσωτερική και εξωτερική πόρτα
για μεγάλα ανοίγματα

ΦΩΤΟΠΛΕΓΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

· στάνταρ ·

Αναδιπλούμενη κουρτίνα
με σύστημα ιμάντα
Η κουρτίνα ανοίγει μέσω ενός
συστήματος ιμάντα με τα προφίλ
αντιανεμικού προστατευτικού και
διπλώνει στην περιοχή πρεκιού.
Τα προφίλ από αλουμίνιο υψηλής
ποιότητας είναι κάθετα διατεταγμένα
σε αποστάσεις 600 mm πάνω από
το ύψος πόρτας. Η κουρτίνα διαθέτει
στο βασικό εξοπλισμό ένα οπτικό πεδίο
ύψους 600 mm σε όλο το πλάτος
της πόρτας. Προαιρετικά μπορεί
να διαθέτει και άλλα τμήματα από
διαφανές υλικό.
Ιδανική για άνοιγμα προς τα έξω
Η V 9015 L Trekking σχεδιάστηκε ειδικά
για ψηλά ανοίγματα πόρτας σε
αίθουσες με μικρό πρέκι, αφού η πόρτα
μπορεί να τοποθετηθεί και εξωτερικά
στην αίθουσα. Ο μηχανισμός κίνησης
βρίσκεται καλά προστατευμένος μέσα
στο κουτί κάλυψης κουφώματος και
άξονα. Ο χειρισμός του συστήματος
ελέγχου μπορεί προαιρετικά να γίνει
άνετα και εύκολα από το έδαφος μέσω
ενός ενσωματωμένου στο κούφωμα
εξωτερικού χειριστηρίου.
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Εσωτερική πόρτα /
εξωτερική πόρτα

V 9015 L Trekking

Μεγέθη
Μέγ. πλάτος (LDB)

9000 mm

Μέγ. ύψος (LDH)

6000 mm

Ταχύτητα
σε βασικό σύστημα ελέγχου με ρελέ AK E
Μέγ. άνοιγμα

0,7 m/s

Μέγ. κλείσιμο

0,7 m/s

προαιρετικά με σύστημα ελέγχου BK 150 FU E H
Ενσωματωμένος
μηχανισμός κίνησης

Μέγ. άνοιγμα

1,5 m/s

Μέγ. κλείσιμο

0,7 m/s

Άνοιγμα ανάγκης
Αλυσίδα χειροκίνησης ανάγκης
Κουρτίνα
με προφίλ αλουμινίου
Πάχος υφάσματος

0,9 mm

Πάχος οπτικού πεδίου

2,0 mm

Αντίσταση σε φορτίο ανέμου (EN 12424)
Πλάτος πόρτας έως 6000 mm
Κλάση 3 έως 115 km/h
Πλάτος πόρτας άνω των 6000 mm Κλάση 2 έως 100 km/h
Χρώματα κουρτίνας

Προφίλ αλουμινίου που
σταθεροποιούν την κουρτίνα

RAL
RAL
RAL
RAL
RAL

1018
2004
3002
5010
7038

Zinc yellow
Pure orange
Carmine red
Βlue gentian
Agate grey

V 10008

Εξωτερική πόρτα για ιδιαίτερα μεγάλα ανοίγματα

Για πολύ μεγάλα ανοίγματα
Οι διπλοί ιμάντες σύσφιξης και οι
οδηγοί ιδιαίτερα μεγάλου πλάτους
φροντίζουν σε περίπτωση υψηλού
βάρους της κουρτίνας ρολού για
μια ασφαλή κίνηση της πόρτας.
Το βασικό σύστημα ελέγχου FU
και οι διπλές ακμές κλεισίματος
στο τελικό προφίλ διασφαλίζουν
την τήρηση των δυνάμεων
κλεισίματος και χαρίζουν στην πόρτα
το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας.
Αντιανεμικό προστατευτικό
ελαστικού χάλυβα στη θήκη
κουρτίνας
Οι διπλοί πλευρικοί τροχοί κύλισης
διασφαλίζουν μια αθόρυβη λειτουργία
της πόρτας και επιτρέπουν υψηλότερα
φορτία ανέμου. Ο αριθμός των
αντιανεμικών προστατευτικών
καθορίζεται βάσει μεγέθους πόρτας,
απαιτήσεων φορτίου ανέμου
και περίπτωσης τοποθέτησης.

Εξωτερική πόρτα

V 10008

Μεγέθη
Μέγ. πλάτος (LDB)
Μέγ. ύψος (LDH)

10000 mm
6250 mm

Ταχύτητα
με βασικό σύστημα ελέγχου FU AS 500 FU E
(πλάτος πόρτας έως 6000 mm)
Μέγ. άνοιγμα

1,5 m/s

Μέγ. κλείσιμο

0,5 m/s

(πλάτος πόρτας από 6000 mm)
Αντιανεμικό προστατευτικό
ελαστικού χάλυβα

Μέγ. άνοιγμα

0,8 m/s

Μέγ. κλείσιμο

0,4 m/s

Άνοιγμα ανάγκης
Αλυσίδα χειροκίνησης ανάγκης
Κουρτίνα
Αντιανεμικό προστατευτικό ελαστικού χάλυβα με διπλούς
πλευρικούς τροχούς κύλισης και μηχανισμό έλξης
Πάχος υφάσματος

1,5 mm

Πάχος οπτικού πεδίου

2,0 mm

Αντίσταση σε φορτίο ανέμου (EN 12424)
Πλάτος πόρτας έως 6000 mm
Κλάση 3 έως 115 km/h
Πλάτος πόρτας άνω των 6000 mm Κλάση 2 έως 100 km/h
Χρώματα κουρτίνας
Οδηγοί μεγάλου πλάτους

RAL
RAL
RAL
RAL
RAL

1018
2004
3002
5010
7038

Zinc yellow
Pure orange
Carmine red
Βlue gentian
Agate grey

V 5030 MSL

ΝΕΟ

Εσωτερική πόρτα για την προστασία ατόμων
και μηχανών

ΦΩΤΟΠΛΕΓΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

· στάνταρ ·

Ασφάλεια για ανθρώπους και μηχανές
Οι απαιτήσεις για εργασιακή ασφάλεια
και σύγχρονες διαδικασίες παραγωγής
αυξάνονται συνεχώς. Μεγάλη σημασία
έχουν οι αξιόπιστες διαδικασίες
παραγωγής με σύντομες διακοπές
λειτουργίας, εύκολες προσβάσεις
για το χειρισμό και τη συντήρηση
των μηχανών παραγωγής και φυσικά
την προστασία των συνεργατών.
Ασφαλής επιτήρηση
και γρήγορη πρόσβαση
Η εύκαμπτη ταχυκίνητη πόρτα με
λειτουργία προστασίας μηχανής πληροί
όλες αυτές τις απαιτήσεις. Προστατεύει
το προσωπικό χειρισμού μέσω του
επιτηρούμενου και ολοκληρωτικού
αποκλεισμού της μηχανής και
ελευθερώνει γρήγορα την πρόσβαση
όταν αυτό απαιτείται. Οι αισθητήρες
ασφαλείας στο τελικό προφίλ
αλουμινίου και στο κούφωμα
ενημερώνουν το σύστημα ελέγχου της
εγκατάστασης με αξιοπιστία για τη θέση
της πόρτας (Performance Level d). Έτσι
η πόρτα μπορεί να ανοίξει μόνο σε
κατάσταση ακινησίας της μηχανής και
η μηχανή μπορεί να λειτουργήσει μόνο
με κλειστή πόρτα.
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Εσωτερική πόρτα

V 5030 MSL

Μεγέθη
Μέγ. πλάτος (LDB)

4000 mm

Μέγ. ύψος (LDH)

4000 mm

Ταχύτητα
με βασικό σύστημα ελέγχου BK 150 FU E H
Μέγ. άνοιγμα

1,5 m/s

Μέγ. κλείσιμο

0,8 m/s

Άνοιγμα ανάγκης

Αισθητήρες ασφαλείας
προσδιορίζουν τη θέση της πόρτας

Μανιβέλα
Προαιρετικά: αυτόματο άνοιγμα πόρτας μέσω UPS σε
περίπτωση διακοπής ρεύματος (BK 150 FU E H UPS, 230 V)
Κουρτίνα
με αντιανεμικό προστατευτικό ελαστικού χάλυβα
Πάχος υφάσματος
1,5 mm
Πάχος οπτικού πεδίου
Χρώματα κουρτίνας
RAL
RAL
RAL
RAL
RAL

1018
2004
3002
5010
7038

Zinc yellow
Pure orange
Carmine red
Blue gentian
Agate grey

2,0 mm

V 3015 RW

Εσωτερική πόρτα με SoftEdge για οδούς διαφυγής

Η εσωτερική πόρτα για οδούς
διαφυγής με τα αποφασιστικά
πλεονεκτήματα
Χάρη στο προφίλ SoftEdge με σύστημα
Anti-Crash αυτές οι ταχυκίνητες
πόρτες είναι ιδιαίτερα ασφαλείς
και αποδοτικές. Τα πρόσωπα
προστατεύονται καλύτερα ενώ
παράλληλα αποφεύγονται ζημιές
και διακοπές λειτουργίας.
Συνιστάται για χρήση σε οδούς
διαφυγής
Αυτές οι ταχυκίνητες πόρτες
μπορούν, χάρη στην πιστοποίηση
καταλληλότητας που διαθέτουν, να
συμπεριληφθούν κατόπιν έγκρισης
και σε εξαιρετικές περιπτώσεις στο
σχεδιασμό οδών διάσωσης.
Βασικός εξοπλισμός
Ραντάρ για ασφάλιση της περιοχής
προσέγγισης στην κατεύθυνση
διαφυγής, μπουτόν πανικού.

Εσωτερική πόρτα

V 3015 RW

Μεγέθη
Μέγ. πλάτος (LDB)

3000 mm

Μέγ. ύψος (LDH)

3000 mm

Ταχύτητα
με βασικό σύστημα ελέγχου FU BS 150 FU E
Μέγ. άνοιγμα

1,5 m/s

Μέγ. κλείσιμο

0,8 m/s

Σύστημα Anti-Crash
με αμφίπλευρη επαναφορά
Ραντάρ στην κατεύθυνση
διαφυγής, στάνταρ

Άνοιγμα ανάγκης
Αντίβαρο με φρένο ρεύματος λειτουργίας
Κουρτίνα
με προφίλ αλουμινίου
Πάχος υφάσματος

1,5 mm

Πάχος οπτικού πεδίου

2,0 mm

Χρώματα κουρτίνας
RAL
RAL
RAL
RAL
RAL

1018
2004
3002
5010
7038

Zinc yellow
Pure orange
Carmine red
Βlue gentian
Agate grey
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ISO Speed Cold

Τοποθέτηση σε χώρους
κατάψυξης με οδηγό V

Ταχυκίνητη πόρτα εξοικονόμησης ενέργειας
ως διαχωριστικό χώρων ψύξης και κατάψυξης

Γρήγορη, στεγανή και ιδιαίτερα
αποδοτική
Με θερμικά διαχωρισμένα πάνελ και
ειδικές στεγανοποιήσεις προς το δομικό
στοιχείο και το δάπεδο η πόρτα
ISO Speed Cold αποτελεί την ιδανική
λύση για όλους τους χώρους με μεγάλες
διαφορές θερμοκρασίας. Ως ταχυκίνητη
πόρτα σε ψυκτικές αποθήκες, ως πόρτα
εξοικονόμησης ενέργειας στην
παραγωγή και διανομή, η
ISO Speed Cold είναι πάντα στεγανή.

Εσωτερική πόρτα
Μεγέθη

Μέγ. πλάτος (LDB)
Μέγ. ύψος (LDH)

Εξωτερικά
(ψύξη)
5000 mm
5000 mm

Εσωτερικά
(κατάψυξη)
4000 mm
4000 mm

Ταχύτητα
με βασικό σύστημα ελέγχου AS 500 FU E

80 mm

Μέγ. άνοιγμα
Μέγ. κλείσιμο

2,0 m/s
0,5 m/s

Πάνελ
με πλήρωση πολυουρεθάνης
Πάχος
80 mm

Θερμικός διαχωρισμός
Στα χαλύβδινα πάνελ της πόρτας
ISO Speed Cold η εσωτερική και
εξωτερική πλευρά είναι θερμικά
διαχωρισμένες μεταξύ τους. Με
πρόσθετα λάστιχα στεγανοποίησης
πρεκιού και κάτω μέρους επιτυγχάνεται
ο κορυφαίος συντελεστής
θερμοπερατότητας U T = 0,3 W/(m²·K).

Άνοιγμα ανάγκης
Αντίβαρο
Αλυσίδα χειροκίνησης κινδύνου
Θερμομόνωση (EN 12424)
σε μέγεθος πόρτας 25 m² U T = 0,3 W/( m²·K)
Είδη οδηγών
Οδηγός V για τοποθέτηση εντός και εκτός χώρου κατάψυξης
Οδηγός H μόνο για την τοποθέτηση εκτός χώρου κατάψυξης

Κορυφαία στεγανότητα
Το φύλλο πόρτας διπλού τοιχώματος
διαθέτει πλήρωση στερεού αφρού
πολυουρεθάνης (PU). Έτσι είναι ιδιαίτερα
ανθεκτικό και επιτυγχάνει μαζί με το
περιμετρικό πλαίσιο στεγανοποίησης
μοναδικές τιμές μόνωσης.
Θερμικά διαχωρισμένα πάνελ
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ISO Speed Cold

V 4015 ISO L

Εσωτερική πόρτα για χώρους διακίνησης
εμπορευμάτων συντήρησης και ψύξης έως 5°C
ΦΩΤΟΠΛΕΓΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

· στάνταρ ·

Για εμπορεύματα ψύξης και
συντήρησης με κουρτίνα Iso
για υψηλές τιμές μόνωσης
Η εσωτερική πόρτα για εξοικονόμηση
ενέργειας σε χώρους διακίνησης
εμπορευμάτων ψύξης και συντήρησης.

Εσωτερική πόρτα

V 4015 ISO L

Μεγέθη
Μέγ. πλάτος (LDB)
Μέγ. ύψος (LDH)

4000 mm
4500 mm

Ταχύτητα
με βασικό σύστημα ελέγχου FU BK 150 FU E H

Επιτυγχάνεται συντελεστής
θερμοπερατότητας U T = 1,2 W/(m²·K).

Μέγ. άνοιγμα
Μέγ. κλείσιμο

1,5 m/s
0,5 m/s

Άνοιγμα ανάγκης
Μανιβέλα
Προαιρετικά: αυτόματο άνοιγμα πόρτας μέσω UPS σε
περίπτωση διακοπής ρεύματος (BK 150 FU E H UPS, 230 V)
Αντιανεμικό προστατευτικό

Κουρτίνα
Αφρώδες υλικό PE
Πάχος

20 mm

20 mm

Θερμομόνωση (EN 12424)
σε μέγεθος πόρτας 25 m² U T = 1,2 W/( m²·K)

Κουρτίνα Iso πάχους 20 mm

27

V 2515 FOOD L

Εσωτερική πόρτα για περιοχές
με υγρασία στη βιομηχανία τροφίμων
ΦΩΤΟΠΛΕΓΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

· στάνταρ ·

Εύκολος καθαρισμός
Σε αυτήν την ειδική έκδοση οι οδηγοί
καθαρίζονται εύκολα. Οι συσκευές
υψηλής πίεσης και το νερό δεν μπορούν
να βλάψουν την κατασκευή πόρτας που
είναι κατασκευασμένη εξ' ολοκλήρου
από ανοξείδωτο χάλυβα. Δεν υπάρχουν
αντίβαρα ή ελατήρια που θα εμπόδιζαν
τον καθάρισμα των κουφωμάτων.
Προστασία από πίδακες νερού
Ολόκληρος ο μηχανισμός κίνησης
βρίσκεται μέσα σε ένα κλειστού τύπου
κουτί κάλυψης μηχανισμού κίνησης
από ανοξείδωτο χάλυβα V2 A (κλάση
προστασίας IP 65).

Εσωτερική πόρτα
Μεγέθη
Μέγ. πλάτος (LDB)
Μέγ. ύψος (LDH)

2500 mm
3000 mm

Ταχύτητα
με βασικό σύστημα ελέγχου FU BS 150 FU E H V2 A
Μέγ. άνοιγμα
Μέγ. κλείσιμο

1,2 m/s
0,5 m/s

Άνοιγμα ανάγκης
Προαιρετικά:
αυτόματο άνοιγμα πόρτας μέσω UPS σε περίπτωση διακοπής
ρεύματος (BS 150 FU E H V2 A UPS, 230 V)
Η πόρτα παραδίδεται στο βασικό
εξοπλισμό με στεγανοποίηση
EPDM και φωτόπλεγμα ασφαλείας
στο κούφωμα.

Το φωτόπλεγμα ασφαλείας πληροί
τις απαιτήσεις της κλάσης προστασίας
IP 67.

Κουρτίνα
με ελαστικό χάλυβα στις θήκες κουρτίνας
Πάχος υφάσματος
1,5 mm
Πάχος οπτικού πεδίου
2,0 mm
Χρώματα κουρτίνας
RAL
RAL
RAL
RAL
RAL

Καθαρίζεται εύκολα
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V 2515 FOOD L

1018
2004
3002
5010
7038

Zinc yellow
Pure orange
Carmine red
Blue gentian
Agate grey

V 2012

Εσωτερική πόρτα για σούπερ μάρκετ

Η πλήρως εξοπλισμένη πόρτα
Ο πλήρης εξοπλισμός με κουτί κάλυψης
μηχανισμού κίνησης και άξονα, το
στάνταρ φωτόπλεγμα και το αυτόματο
άνοιγμα ανάγκης μέσω αντίβαρου
(σε περίπτωση διακοπής ρεύματος)
καθιστούν αυτήν την εύκαμπτη πόρτα
μεμβράνης ένα ασφαλές εσωτερικό
διαχωριστικό για περιοχές με υψηλή
κίνηση πελατών.

Εσωτερική πόρτα
Μεγέθη
Μέγ. πλάτος (LDB)
Μέγ. ύψος (LDH)

Παραλλαγές κουρτίνας
Αντιστατική υφασμάτινη κουρτίνα,
στο βασικό εξοπλισμό χωρίς παράθυρο
οπτικού ελέγχου. Προαιρετικά
διαθέσιμη με οπτικό πεδίο ύψους
περ. 750 mm από 1200 mm
άνω του EΕΔ χωρίς πρόσθετη χρέωση.

2500 mm
2500 mm

Ταχύτητα
με βασικό σύστημα ελέγχου FU BK 150 FU E H
Μέγ. άνοιγμα
Μέγ. κλείσιμο

1,2 m/s
0,5 m/s

Άνοιγμα ανάγκης
Αντίβαρο με φρένο ρεύματος λειτουργίας

Σύστημα Anti-Crash με αυτόματη
έναρξη λειτουργίας
Χάρη στην ανθεκτική, ελαφριά κουρτίνα
και το ιδιαίτερα εύκαμπτο κάτω τμήμα η
πόρτα είναι ξανά έτοιμη για λειτουργία
λίγα δευτερόλεπτα μόνο μετά από μια
πρόσκρουση. Αυτή η υψηλή ευελιξία
καθιστά περιττή τη χρήση προσεστάτη.
Σύστημα ελέγχου FU
Με το βασικό σύστημα ελέγχου
BK 150 FU E H η πόρτα επιτυγχάνει
ταχύτητες ανοίγματος έως 1,2 m/s.

V 2012

Κουρτίνα
με ελαστικό χάλυβα στις θήκες κουρτίνας
Πάχος υφάσματος
1,5 mm
Πάχος οπτικού πεδίου
2,0 mm
Χρώματα κουρτίνας
RAL
RAL
RAL
RAL
RAL

1018
2004
3002
5010
7038

Zinc yellow
Pure orange
Carmine red
Blue gentian
Agate grey

Φωτόπλεγμα ύψους 350 mm
κρυμμένο μέσα στον οδηγό πόρτας
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V 1401 ATEX

Εσωτερική πόρτα για περιοχές με κίνδυνο έκρηξης

V 1401 ATEX
Η ταχυκίνητη πόρτα για περιοχές
με κίνδυνο έκρηξης. Σχεδιάστηκε,
κατασκευάστηκε και πιστοποιήθηκε
σε συμμόρφωση με τις οδηγίες:
EΚ Οδηγία προστασίας εκρήξεων
94/9/EΚ και DIN EN 13463-1.
Ο ηλεκτρικός πίνακας πρέπει
να τοποθετείται πάντα εκτός
της περιοχής με κίνδυνο έκρηξης.

Εσωτερική πόρτα

V 1401 ATEX

Μεγέθη
Μέγ. πλάτος (LDB)
Μέγ. ύψος (LDH)

4000 mm
4000 mm

Ταχύτητα
με βασικό σύστημα ελέγχου FU BS 150 FU E
Μέγ. άνοιγμα
Μέγ. κλείσιμο

1,5 m/s
0,8 m/s

Άνοιγμα ανάγκης
Μανιβέλα
Κουρτίνα
με προφίλ αλουμινίου
Πάχος υφάσματος
Πάχος οπτικού πεδίου
Χρώματα κουρτίνας
RAL
RAL
RAL
RAL
RAL
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1018
2004
3002
5010
7038

Zinc yellow
Pure orange
Carmine red
Βlue gentian
Agate grey

1,5 mm
2,0 mm

V 3015 CLEAN

Εσωτερική πόρτα για θαλάμους ελεγχόμενης ατμόσφαιρας με διάφανη κουρτίνα

Ειδική κουρτίνα και διαφορές πίεσης
Σε θαλάμους ελεγχόμενης ατμόσφαιρας
μπορεί να δημιουργηθούν από τον
καθαρισμό του αέρα διαφορές πίεσης
έως 50 Pa. Η πλήρως διάφανη κουρτίνα
αυτής της πόρτας θαλάμου
ελεγχόμενης ατμόσφαιρας εφαρμόζει
στενά στους ειδικούς οδηγούς. Έτσι
ελαχιστοποιείται η απώλεια (διαρροή)
αέρα. Αυτό επιτρέπει τη βέλτιστη
διάταξη του συστήματος αερισμού.
Η επένδυση ανοξείδωτου χάλυβα στον
άξονα και στο μηχανισμό κίνησης καθώς
και μια συγκολλημένη σταθεροποίηση
ελαστικού χάλυβα αποτελούν επιπλέον
χαρακτηριστικά αυτής της πόρτας.

Εσωτερική πόρτα

V 3015 CLEAN

Μεγέθη
Μέγ. πλάτος (LDB)
Μέγ. ύψος (LDH)

2500 mm
3000 mm

Ταχύτητα
με βασικό σύστημα ελέγχου FU BS 150 FU E H V2 A
Μέγ. άνοιγμα
Μέγ. κλείσιμο

1,5 m/s
0,5 m/s

Άνοιγμα ανάγκης

Υψηλή στεγανότητα
και απόλυτη διαφάνεια

Μανιβέλα
Προαιρετικά: αυτόματο άνοιγμα πόρτας μέσω UPS
σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
(BS 150 FU E H V2 A UPS, 230 V)
Κουρτίνα
με ελαστικό χάλυβα στις θήκες κουρτίνας
Πάχος πλήρως διαφανούς υλικού
4,0 mm
Χρώματα αντιανεμικού προστατευτικού
RAL
RAL
RAL
RAL
RAL

1018
2004
3002
5010
7038

Zinc yellow
Pure orange
Carmine red
Βlue gentian
Agate grey

Κουρτίνα που εφαρμόζει
στενά στους οδηγούς
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V 3009

Εσωτερική πόρτα για συστήματα μεταφοράς – συστήματα Conveyor

Σχεδιασμένο για συνεχή λειτουργία
Η πόρτα V 3009 χρησιμοποιείται
ανάμεσα σε τμήματα της επιχείρησης
και χώρους αποθήκευσης εντός
της εγκατάστασης μεταφοράς
και χρησιμεύει στην εξοικονόμηση
ενέργειας, στη μείωση ρευμάτων
αέρα και στην ηχομόνωση. Η πόρτα
έχει σχεδιαστεί για ένα μεγάλο
αριθμό διαδικασιών ανοίγματος
και κλεισίματος.
Το σύστημα ελέγχου πόρτας μπορεί να
ενσωματωθεί σε υπάρχοντα συστήματα
PLC. Μια ξηρή επαφή μεταφέρει
τη θέση της πόρτας (Ανοιχτή / Κλειστή)
στο σύστημα ελέγχου.

Εσωτερική πόρτα
Μεγέθη
Μέγ. πλάτος (LDB)
Μέγ. ύψος (LDH)

3500 mm
3500 mm

Ταχύτητα
με βασικό σύστημα ελέγχου AK E (ρελέ)
Μέγ. άνοιγμα
Μέγ. κλείσιμο

0,8 m/s
0,8 m/s

προαιρετικά με σύστημα ελέγχου FU BK 150 FU E H
Μέγ. άνοιγμα
Μέγ. κλείσιμο
Ένα ανοιχτό οπτικό πεδίο
διασφαλίζει ορατότητα
στη διαδικασία εργασίας

1,2 m/s
0,5 m/s

Άνοιγμα ανάγκης
Μανιβέλα
Κουρτίνα
με προφίλ αλουμινίου
Πάχος υφάσματος
Πάχος οπτικού πεδίου
Χρώματα κουρτίνας
RAL
RAL
RAL
RAL
RAL
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V 3009 Conveyor

1018
2004
3002
5010
7038

Zinc yellow
Pure orange
Carmine red
Βlue gentian
Agate grey

1,5 mm
2,0 mm

H 3530

Γρήγορη οριζόντια πόρτα

Ανoίγει ταχύτατα, σχεδόν απoκλείει
την πρόσκρoυση
Η πιo γρήγoρη πόρτα μας για χρήση σε
εσωτερικό χώρo. Τα φύλλα της πόρτας
ανoίγoυν ταχύτατα στα πλάγια και έτσι
έχετε στη διάθεσή σας τo συνoλικό
ύψoς διέλευσης. Αυτό εξασφαλίζει τη
γρήγoρη διακίνηση των εμπoρευμάτων
και αυξάνει την ασφάλεια, κυρίως
αν υπάρχει συχνή διέλευση ατόμων.
Περαιτέρω πλεονεκτήματα: μπoρoύν
να πρoγραμματιστoύν δύo πλάτη
ανoίγματoς για άτoμα και μέσα
κυκλoφoρίας. O πρεσoστάτης και
τo φωτoκύτταρo αυξάνoυν σημαντικά
την ασφάλεια. Σε περίπτωση βλάβης
η πόρτα ανoίγει γρήγoρα χειρoκίνητα
ή σε περίπτωση διακoπής ρεύματoς
αυτόματα με ένα φρένo ρεύματoς
λειτoυργίας (ειδικός εξoπλισμός).

Εσωτερική πόρτα

H 3530

Μεγέθη
Μέγ. πλάτος (LDB)
Μέγ. ύψος (LDH)

3500 mm
3500 mm

Ταχύτητα
με βασικό σύστημα ελέγχου FU BK 150 FU E H
Μέγ. άνοιγμα
Μέγ. κλείσιμο

3,0 m/s
1,0 m/s

Άνοιγμα ανάγκης
Ελατήρια με σχοινί έλξης
Προαιρετικά: ελατήρια με φρένο ρεύματος λειτουργίας
Στην έκδοση ανοξείδωτου χάλυβα
η πόρτα πληροί τις απαιτήσεις
υγιεινής της βιομηχανίας
τροφίμων, χημικών και
φαρμακευτικών ειδών.

Κουρτίνα
Πάχος υφάσματος
Πάχος οπτικού πεδίου

1,5 mm
2,0 mm

Χρώματα αντιανεμικού προστατευτικού
RAL
RAL
RAL
RAL
RAL

1018
2004
3002
5010
7038

Zinc yellow
Pure orange
Carmine red
Βlue gentian
Agate grey

Τo σύστημα τoυ μηχανισμoύ κίνησης
είναι πάντoτε τoπoθετημένo δεξιά
και για να εξoικoνoμείται χώρoς
βρίσκεται μέσα στην τρίπλευρη
επένδυση πoυ απαιτεί μικρό
ύψoς πρεκιoύ.
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Στάνταρ στην Hörmann

Έξυπνη τεχνολογία μετάδοσης κίνησης και ελέγχου
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ FU

· στάνταρ ·

Αξιοπιστία χάρη σε καινοτόμο εξοπλισμό
Οι ταχυκίνητες πόρτες της Hörmann είναι έως 20 φορές
πιο γρήγορες από τις συμβατικές βιομηχανικές πόρτες.
Για αυτό η έξυπνη τεχνολογία μετάδοσης κίνησης
και ελέγχου έχει σχεδιαστεί για μια αξιόπιστη συνεχή
λειτουργία. Όλοι οι μηχανισμοί κίνησης και τα συστήματα
ελέγχου διαθέτουν ακροδέκτες με βύσματα για εύκολη
αντικατάσταση των πλακετών συστήματος ελέγχου
(τάση ελέγχου 24 Volt DC).

Βασικός εξοπλισμός στην Hörmann:
Σύστημα ελέγχου μετατροπέα
συχνότητας
Αποδοτικά συστήματα ελέγχου μετατροπέα συχνότητας
(FU) προσφέρουν μεγαλύτερη ταχύτητα και ανακουφίζουν
ολόκληρο το μηχανισμό πόρτας, αυξάνοντας έτσι
σημαντικά τη διάρκεια ζωής της πόρτας.

Μετρητής κύκλων πόρτας
Παρακολούθηση κύκλου λειτουργίας
Αυτόματο κλείσιμο (ρυθμιζόμενος
χρόνος αναμονής)
Ένδειξη σφαλμάτων / διάγνωση μέσω
τετραπλής ένδειξης 7 τμημάτων
Ρύθμιση λειτουργίας σέρβις
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Συστήματα
ελέγχου FU

BK 150 FU E H
Σύστημα ελέγχου FU
σε πλαστικό περίβλημα IP 54
μονοφασικό, 230 V

AS 500 FU E
Σύστημα ελέγχου FU
στον χαλύβδινο πίνακα IP 54
τριφασικό, 400 V

Χειρισμός
Πλήκτρο μεμβράνης
“Άνοιγμα-Στάση-Κλείσιμο”,
Τετραπλή ένδειξη 7 τμημάτων
για ένδειξη πληροφοριών σχετικά
με τη λειτουργία πόρτας

Χειρισμός
Πλήκτρο μεμβράνης
“Άνοιγμα-Στάση-Κλείσιμο”,
“μπουτόν ΣΤΟΠ κινδύνου”,
τετραπλή ένδειξη 7 τμημάτων
για ένδειξη πληροφοριών σχετικά
με τη λειτουργία πόρτας, γενικός
διακόπτης που κλειδώνει

Λειτουργία
Αυτόματο κλείσιμο,
ρυθμιζόμενος χρόνος αναμονής
φωτόπλεγμα ασφαλείας,
πρεσοστάτης (H 3530),
Διακοπή-Νέο άνοιγμα
Τρόποι χειρισμού
Μπουτόν, διακόπτης έλξης,
διακόπτης παλάμης /
τύπου μανιταριού,
ανιχνευτής παρουσίας με ραντάρ,
θέσεις υποδοχής για μονάδα
αξιολόγησης επαγωγικού βρόχου
και ασύρματο χειρισμό
Δυνατότητες επέκτασης
Γενικός διακόπτης, φωτεινός
σηματοδότης, φανός
προειδοποίησης, ασφάλιση,
ενδιάμεση στάση,
πλακέτα επέκτασης E FU H
πίνακας ανοξείδωτου χάλυβα IP 65
Καλωδίωση
Παροχή 1~230 V, N, PE, ασφάλεια
16 A, βραδεία, σύνδεση μεταξύ
μηχανισμού κίνησης πόρτας
και ηλεκτρικού πίνακα πρίζα CEE,
τριπολική με καλώδιο 1 m
για παρεχόμενη από τον πελάτη
πρίζα CEE, 16 A
Διαστάσεις περιβλήματος
200 × 400 × 200

Συμβατοί τύποι πόρτας
V 4015 SEL R
V 5015 SEL
V 5030 SEL (έως 2 m / s)
V 6030 SEL (έως 2 m / s)
V 6020 TRL (έως 12,25 m²)
V 5030 MLS
V 2012
V 4015 ISO L
H 3530

E FU H / R FU X
Πλακέτα επέκτασης
για τα συστήματα ελέγχου:
BK 150 FU E H (E FU H)
AS 500 FU E (R FU X)
Σύστημα ελέγχου
αεροστεγούς θαλάμου
4 πρόσθετες έξοδοι μεταγωγής
(2 × 2 ξηρές επαφές)
8 πρόσθετες ψηφιακές είσοδοι

Λειτουργία
Αυτόματο κλείσιμο,
ρυθμιζόμενος χρόνος αναμονής
φωτόπλεγμα ασφαλείας,
πρεσοστάτης (V 10008,
ISO Speed Cold),
Διακοπή-Νέο άνοιγμα
Τρόποι χειρισμού
Μπουτόν, διακόπτης έλξης,
διακόπτης παλάμης /
τύπου μανιταριού,
ανιχνευτής παρουσίας με ραντάρ,
θέσεις υποδοχής για μονάδα
αξιολόγησης επαγωγικού βρόχου
και ασύρματο χειρισμό
Δυνατότητες επέκτασης
Φωτεινός σηματοδότης, φανός
προειδοποίησης, ασφάλιση,
ενδιάμεση στάση,
πλακέτα επέκτασης R FU X
πίνακας ανοξείδωτου χάλυβα IP 65
Καλωδίωση
Παροχή 3~400 V, N, PE, ασφάλεια
20 A, βραδεία, σύνδεση μεταξύ
μηχανισμού κίνησης πόρτας
και ηλεκτρικού πίνακα, διατομή
παροχής 5 × 2,5 mm² (ανάλογα
με τα εθνικά πρότυπα)
Διαστάσεις περιβλήματος
400 × 600 × 200

Συμβατοί τύποι πόρτας
HS 7030 PU
HS 5015 PU N
HS 5015 PU H
HS 6015 PU V
V 5030 SEL (έως 3 m / s)
V 6030 SEL (έως 3 m / s)
V 6020 TRL
V 10008
ISO Speed Cold
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Εξαρτήματα

Δυνατότητες χειρισμού και ελέγχου

Ασύρματος χειρισμός

Τηλεχειριστήριο 4
πλήκτρων HS 4

Διακόπτης ελξης

Μπουτόν
Διπλό “Άνοιγμα-Κλείσιμο”
πλαστικό περίβλημα,
IP 65

Χειροκίνητη παλμογεννήτρια

Διακόπτης έλξης με πλαστικό σχοινί έλξης
Δυνατότητα οριζόντιας ή κάθετης τοποθέτησης,
περίβλημα από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο,
IP 65, μήκος σχοινιού 4 m

Επαγωγικοί βρόχοι

Μονάδα αξιολόγησης επαγωγικού βρόχου
Αφαιρούμενη πλακέτα μονοκάναλη ή δικάναλη,
κατάλληλη για 2 ξεχωριστούς επαγωγικούς
βρόχους, παράδοση χωρίς καλώδιο βρόχου
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Τηλεχειριστήριο 1
πλήκτρου HS 1

Τηλεχειριστήριο
HSI
για έως 999 πόρτες,
με ευδιάκριτη
μεγάλη οθόνη

Μπουτόν
Τριπλό “Άνοιγμα-ΣΤΟΠ
κινδύνου-Κλείσιμο”
πλαστικό περίβλημα,
IP 65

Δέκτης HER 1 (μονοκάναλος)
με έξοδο ρελέ ξηρής επαφής
σε ξεχωριστό περίβλημα,
χωρίς καλώδιο σύνδεσης
ή ως αφαιρούμενη πλακέτα
στον ηλεκτρικό πίνακα

Διακόπτης παλάμης /
τύπου μανιταριού
με μεγάλη επιφάνεια χειρισμού
πλαστικό περίβλημα, IP 65

Για την αποδοτική λειτουργία ενός
συστήματος πόρτας, σημαντική είναι
η επιλογή του σωστού τρόπου χειρισμού.
Για αυτό απευθυνθείτε στον τεχνικό
σύμβουλο της Hörmann.

Ραντάρ

Ανιχνευτής ραντάρ / παρουσίας Comfort
Ανίχνευση κίνησης και παρουσίας ραντάρ μέσω
υπερύθρων, γρήγορο και ακριβές αυτόματο άνοιγμα
πόρτας, αξιόπιστη ασφάλιση περιοχής προσέγγισης,
ύψος έως 6 m, σε υψηλή υγρασία αέρα
και σε εξωτερικούς χώρους χρησιμοποιείται μόνο
το ραντάρ, περίβλημα: κλάση προστασίας IP 65

Εξοπλισμός ασφαλείας

Σηματοδότης
Ø 150 mm
Κόκκινος, σε πλαστικό
περίβλημα
με βραχίονα
συναρμολόγησης,
IP 65

Στοιχεία ελέγχου

Εξωτερικό στοιχείο ελέγχου
ΝΕΟ από Ιούνιο 2013
για εύκολο χειρισμό και προγραμματισμό, δυνατότητα
τοποθέτησης ανεξάρτητα από το σύστημα ελέγχου,
ίδια πλήκτρα χειρισμού όπως στο σύστημα ελέγχου
και τετραπλή ένδειξη 7 τμημάτων

Σηματοδότης
Ø 150 mm
Κόκκινος, πράσινος,
σε πλαστικό
περίβλημα
με βάση
συναρμολόγησης,
IP 65

Περιστροφικός
φάρος
Κόκκινος ή κίτρινος,
σε πλαστικό
περίβλημα, IP 54

Φανός
προειδοποίησης
Πορτοκαλί,
σε πλαστικό
περίβλημα, IP 65
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Επισκόπηση τύπων πορτών

Χαρακτηριστικά κατασκευής και ποιότητας

Χρήση

Εσωτερική πόρτα
Εξωτερική πόρτα

Ταχύτητα

Σύστημα ελέγχου FU (τριφασικό)

Μέγ. άνοιγμα περ. m/s

Σύστημα ελέγχου FU (μονοφασικό)

Μέγ. άνοιγμα περ. m/s
Μέγ. κλείσιμο περ. m/s

Εξοπλισμός ασφαλείας

DIN EN 13241.1

Αντίσταση σε φορτίο ανέμου

DIN EN 12424

Αντίσταση σε εισροή νερού

DIN EN 12425

Διαπερατότητα αέρα

DIN EN 12426

Θερμοπερατότητα

DIN EN 12428

Ηχομόνωση

DIN EN 52210 dB

Μεγέθη πόρτας

Μέγ. πλάτος LDB
Μέγ. ύψος LDH

Διαστάσεις τοποθέτησης (απαιτούμενος χώρος) βλέπε τεχνικές περιγραφές
Κατασκευή πόρτας

αυτοφερόμενη

Ζυγοστάθμιση φύλλου πόρτας

υποστηρικτική

Φύλλο πόρτας

Πάχος πάνελ διπλού τοιχώματος
Φύλλο πόρτας με πλήρωση αφρού

Υλικό / επιφάνεια φύλλου πόρτας

Χάλυβας, RAL 9006
Με επίστρωση υγρής βαφής RAL κατ' επιλογή
Παράθυρο με ράβδους αλουμινίου, ανοδιωμένο αλουμίνιο E6 / EV 1

Τζάμι

Διπλά πλαστικά τζάμια
Τριπλά πλαστικά τζάμια

Περσίδες εξαερισμού
Μηχανισμός κίνησης και σύστημα ελέγχου

Διατομή αερισμού ανάλογα με το μέγεθος / την έκδοση (ελάχ. 30 %)
Σύστημα ελέγχου μετατροπέα συχνότητας
Τάση σύνδεσης

τριφασική
μονοφασική

Πλήκτρο Άνοιγμα-Στάση-Κλείσιμο
Ολοπολικός γενικός διακόπτης (μονοφασικός / τριφασικός)
Ασφάλεια

τριφασική
μονοφασική

Κλάση προστασίας για μηχανισμό κίνησης και σύστημα ελέγχου
Μπουτόν ΣΤΟΠ κινδύνου

τριφασική
μονοφασική

Πρεσοστάτης με αλυσίδα προστασίας αγωγών
Επιτήρηση επιπέδου κλεισίματος

Πλέγμα φωτός ασφαλείας IP 67

Εξωτερική επιτήρηση διαδρομής

Φωτοκύτταρο

Επιτήρηση περιοχής προσέγγισης

Ανιχνευτής παρουσίας με ραντάρ

Φωτόπλεγμα
Επαγωγικός βρόχος
Χρόνος αναμονής, δευτ.
Ηλεκτρονικός τερματικός διακόπτης DES
Άνοιγμα ανάγκης

Μανιβέλα
Αλυσίδα χειροκίνησης
Αντίβαρο / ελατήριο
UPS στον πλαστικό πίνακα (200 × 400 × 200) για σύστημα ελέγχου FU 230 V,
μονοφασικό (έως 9 m² κατόπιν ζήτησης)

Ξηρές επαφές / τρόποι χειρισμού / στοιχεία ασφαλείας
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Σπειροειδής πόρτα

Ταχυκίνητες σπαστές πόρτες

HS 7030 PU

HS 5015 PU N

HS 5015 PU H

HS 6015 PU V

●

●

●

●

●

●

●

●

2,5

1,5

1,5

1,5

2,5

1,5

1,5

1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

●

●

●

●

Κλάση 4

Κλάση 4

Κλάση 4

Κλάση 4

Κλάση 3

Κλάση 3

Κλάση 3

Κλάση 3

Κλάση 0

Κλάση 0

Κλάση 0

Κλάση 0

1,95 W/(m²·K)

1,95 W/( m²·K)

1,95 W/( m²·K)

1,95 W/( m²·K)

26

26

26

26

6500

5000

5000

6500

6000

5000

6000

6000

–

–

–

–

●

●

●

●

42

42

42

42

●

●

●

●

●

●

●

●

○

○

○

○

●

●

●

●

●

●

●

●

○

○

○

○

○

○

○

○

●

●

●

●

3 – 400 V, N, PE

3 – 400 V, N, PE

3 – 400 V, N, PE

3 – 400 V, N, PE

1 – 230 V, N, PE

1 – 230 V, N, PE

1 – 230 V, N, PE

1 – 230 V, N, PE

●

●

●

●

●

●

●

●

20 A, K-Ckt.

20 A, K-Ckt.

20 A, K-Ckt.

20 A, K-Ckt.

16 A, K-Ckt.

16 A, K-Ckt.

16 A, K-Ckt.

16 A, K-Ckt.

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

●

●

●

●

○

○

○

○

–

–

–

–

●

●

●

●

–

–

–

–

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

1 – 200

1 – 200

1 – 200

1 – 200

●

●

●

●

–

–

–

–

●

●

●

●

–/–

–/–

–/–

–/–

–

–

–

–

○/○/○

○/○/○

○/○/○

○/○/○

● = Στάνταρ
○ = Προαιρετικό

Ckt. = Χαρακτηριστικό
WS = Αντιανεμικό προστατευτικό

1) = προαιρετικά με τελικό προφίλ αλουμινίου
2) = ακόμα μη διαθέσιμο σε όλες τις διαστάσεις
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Επισκόπηση τύπων πορτών

Χαρακτηριστικά κατασκευής και ποιότητας

Χρήση

Εσωτερική πόρτα
Εξωτερική πόρτα

Ταχύτητα

Σύστημα ελέγχου FU (τριφασικό) LDB > 6000 mm

Μέγ. άνοιγμα, περ. m/s

Σύστημα ελέγχου FU (μονοφασικό) μέγ. LDB × LDH Μέγ. άνοιγμα, περ. m/s
(6000 × 6000 mm)
Σύστημα ελέγχου με επαφέα (τριφασικό)

Μέγ. άνοιγμα, περ. m/sec

Σύστημα ελέγχου με επαφέα

Μέγ. κλείσιμο, περ. m/s

Εξοπλισμός ασφαλείας

DIN EN 13241

Αντίσταση σε φορτίο ανέμου

DIN EN 12424

Αντίσταση σε εισροή νερού

DIN EN 12425

Διαπερατότητα αέρα

DIN EN 12426

Θερμοπερατότητα

DIN EN 12428

Ηχομόνωση

DIN EN 52210 dB

Σταθεροποίηση κουρτίνας / WS

Αλουμίνιο / ελαστικός χάλυβας

Μεγέθη πόρτας

Μέγ. πλάτος LDB

LDB > 6000 mm

Μέγ. ύψος LDH
Διαστάσεις τοποθέτησης (απαιτούμενος χώρος) βλέπε τεχνικές περιγραφές
Σύστημα Anti-Crash / προστασία από πρόσκρουση

με αυτόματη / χειροκίνητη έναρξη λειτουργίας

Κατασκευή πόρτας

αυτοφερόμενη

Κουρτίνα

Ύφασμα / διαφανές

1,5 (0,9) / 2,0 mm

διαφ. / ύφασμα / διαφ.

4,0 (< 25 mm²) / 2,4 / 4,0 mm

Προένταση φύλλου πόρτας
Υλικό / επιφάνεια οδηγού

Γαλβανισμένος χάλυβας
Γαλβανισμένος χάλυβας, με επίστρωση, χρώματα RAL
Ανοξείδωτος χάλυβας V2 A στιλβωμένος

Κουτί κάλυψης άξονα / μηχανισμού κίνησης

ίσιο
30° λοξό (5°)

Μηχανισμός κίνησης και σύστημα ελέγχου

Σύστημα ελέγχου με επαφέα
Σύστημα ελέγχου FU
Τάση σύνδεσης (τριφασική)
Τάση σύνδεσης (μονοφασική)
Πλήκτρο ΑΝΟΙΓΜΑ-ΣΤΑΣΗ-ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Σύστημα ελέγχου FU ολοπολικός γενικός διακόπτης μονοφασικός / τριφασικός
Ασφάλεια

Τριφασική (ρελέ)
μονοφασική

Κλάση προστασίας
Μπουτόν ΣΤΟΠ κινδύνου

Μηχανισμός κίνησης, σύστημα ελέγχου
τριφασική
μονοφασική

Πρεσοστάτης

με αλυσίδα προστασίας αγωγών

Επιτήρηση επιπέδου κλεισίματος

Πλέγμα φωτός ασφαλείας IP 67

Εξωτερική επιτήρηση διαδρομής

Φωτοκύτταρο (εσωτερικό)
Φωτόπλεγμα

Επιτήρηση περιοχής προσέγγισης

Ανιχνευτής παρουσίας με ραντάρ
Επαγωγικός βρόχος

Χρόνος αναμονής, δευτ.
Ηλεκτρονικός τερματικός διακόπτης DES
Άνοιγμα ανάγκης

Μανιβέλα
Αλυσίδα χειροκίνησης ανάγκης
Αντίβαρο / ελατήρια
UPS στον πλαστικό πίνακα (200 × 400 × 200) για σύστημα ελέγχου FU 230 V, μονοφασικό

Ξηρές επαφές / τρόποι χειρισμού / στοιχεία ασφαλείας
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Εύκαμπτες ταχυκίνητες πόρτες
V 4015 SEL R

V 5015 SEL

V 5030 SEL

V 6030 SEL

V 6020 TRL

V 9015 L Trekking

●

●

●

●

●

●

V 10008
●

–

–

με αντιανεμική
προστασία 1)

●

●

●

●

–

–

3,0

3,0

1,5

1,5

(0,8) / 1,5

1,2

1,5

2,0

2,0

1,5

1,0

1,5

–

–

0,6

–

0,8

0,8

0,8

0,8

0,5

0,8 / (0,6)

0,4

●

●

●

●

●

●

●

Κλάση 0

Κλάση 0

Κλάση 0 / 1 με τελικό
προφίλ αλουμινίου

Κλάση 2

Κλάση 2

Κλάση (2) / 3

Κλάση (2) / 3

Κλάση 0

Κλάση 0

Κλάση 0

Κλάση 0

Κλάση 0

Κλάση 0

Κλάση 0

Κλάση 0

Κλάση 0

Κλάση 0

Κλάση 0

Κλάση 0

Κλάση 0

Κλάση 0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

●/–

●/–

–/●

–/●

–/●

● /–

–/●

4000 2)

5000

5000

5000

6000

9000

10000

4000 2)

5000

5000

6000

7000

6000

6250

Προστασία από
πρόσκρουση

Σύστημα Anti-Crash

Σύστημα Anti-Crash

Προστασία από
πρόσκρουση

–

–

–

●

●

●

●

●

●

–

●

●

●

●

–

(●)

●

–

–

–

–/–

●/○

–/–

–/–

–

–

–

●

●

–

●

●

●

●

●

●

●

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

–

○

○

○

○

○

–

–

○

○

○

○

○

(●)

(○)
●

–

–

–

●

●

●

●

●

●

●

●

○

●

–

–

3 – 400 V, N, PE

3 – 400 V, N, PE

3 – 400 V, N, PE

3 – 400 V, N, PE

3 – 400 V, N, PE

1 – 230 V, N, PE

1 – 230 V, N, PE

1 – 230 V, N, PE

1 – 230 V, N, PE

1 – 230 V, N, PE

1 – 230 V, N, PE

–

●

●

●

●

●

●

●

○/–

○/–

○/●

○ / ●

○ / ●

○ / ●

– / ●

–

–

20 A, K-Ctk.

20 A, K-Ctk.

20 A, K-Ctk.

20 A (10A), K-Ctk.

20 A, K-Ctk.

16 A, K-Ctk.

16 A, K-Ctk.

16 A, K-Ctk.

16 A, K-Ctk.

16 A, K-Ctk.

16 A, K-Ctk.

16 A, K-Ctk.

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

○

○

○

●

●

●

●

–

–

●

○

○

○

○

○

○

○

–

–

–

●

●

●

●

●

●

●

–

○

○

○

○

○

○

(●)

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

1 – 200

1 – 200

1 – 200

1 – 200

1 – 200

1 – 200

1 – 200

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

–

–

–

–

○

○

○

●

–/–

–/–

–/–

○/–

–/–

–/–

–/–

○

○

○

○

○

○

–

○/○/○

○/○/○

○/○/○

○/○/○

○/○/○

○/○/○

○/○/○

● = Στάνταρ
○ = Προαιρετικό

Ckt. = Χαρακτηριστικό
WS = Αντιανεμικό προστατευτικό

1) = προαιρετικά με τελικό προφίλ αλουμινίου
2) = ακόμα μη διαθέσιμο σε όλες τις διαστάσεις
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Επισκόπηση τύπων πορτών

Χαρακτηριστικά κατασκευής και ποιότητας

Χρήση

Εσωτερική πόρτα

Ταχύτητα

Σύστημα ελέγχου FU (τριφασικό)

Εξωτερική πόρτα
Σύστημα ελέγχου FU (μονοφασικό)

Μέγ. άνοιγμα, περ. m/s
Μέγ. άνοιγμα, περ. m/s
Μέγ. κλείσιμο, περ. m/s

Εξοπλισμός ασφαλείας

DIN EN 13241

Αντίσταση σε φορτίο ανέμου

DIN EN 12424

Αντίσταση σε εισροή νερού

DIN EN 12425

Διαπερατότητα αέρα

DIN EN 12426

Θερμοπερατότητα

DIN EN 12428

Σταθεροποίηση κουρτίνας / WS

Αλουμίνιο / ελαστικός χάλυβας

Μεγέθη πόρτας

Μέγ. πλάτος LDB
Μέγ. ύψος LDH

Διαστάσεις τοποθέτησης (απαιτούμενος χώρος) βλέπε τεχνικές περιγραφές
Σύστημα Anti-Crash / προστασία από πρόσκρουση

με αυτόματη / χειροκίνητη έναρξη λειτουργίας

Κατασκευή πόρτας

αυτοφερόμενη

Κουρτίνα

Ύφασμα / διαφανές

1,5 / 2,0 mm

διαφ. / ύφασμα / διαφ.

4,0 mm

Φύλλο πόρτας,
με πλήρωση αφρού πολυουρεθάνης 80 mm
Αφρώδες υλικό PE 20 mm
Προένταση φύλλου πόρτας
Υλικό / επιφάνεια οδηγού

Γαλβανισμένος χάλυβας
Γαλβανισμένος χάλυβας, με επίστρωση, χρώματα RAL
Ανοξείδωτος χάλυβας V2 A στιλβωμένος

Κουτί κάλυψης άξονα / μηχανισμού κίνησης

ίσιο
30° λοξό (5°)

Μηχανισμός κίνησης και σύστημα ελέγχου

Σύστημα ελέγχου WU
Σύστημα ελέγχου FU
Τάση σύνδεσης (τριφασική)
Τάση σύνδεσης (μονοφασική)
Πλήκτρο ΑΝΟΙΓΜΑ-ΣΤΑΣΗ-ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Σύστημα ελέγχου FU ολοπολικός γενικός διακόπτης μονοφασικός / τριφασικός
Ασφάλεια

τριφασική
μονοφασική

Κλάση προστασίας

Μηχανισμός κίνησης, σύστημα ελέγχου

Μπουτόν ΣΤΟΠ κινδύνου
Πρεσοστάτης
Επιτήρηση επιπέδου κλεισίματος
Εξωτερική επιτήρηση διαδρομής

με αλυσίδα προστασίας αγωγών
Πλέγμα φωτός ασφαλείας IP 67
Φωτοκύτταρο (εσωτερικό)
Φωτόπλεγμα

Επιτήρηση περιοχής προσέγγισης

Ανιχνευτής παρουσίας με ραντάρ
Επαγωγικός βρόχος

Χρόνος αναμονής, δευτ.
Ηλεκτρονικός τερματικός διακόπτης DES
Άνοιγμα ανάγκης

Μανιβέλα
Αλυσίδα χειροκίνησης ανάγκης
Αντίβαρο / ελατήρια
UPS στον πλαστικό πίνακα (200 × 400 × 200) για σύστημα ελέγχου FU 230 V, μονοφασικό

Ξηρές επαφές / τρόποι χειρισμού / στοιχεία ασφαλείας
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Εύκαμπτες ταχυκίνητες πόρτες για ειδικές εφαρμογές
V 5030 MSL

V 3015 RW

ISO Speed Cold

V 4015 ISO L

V 2515 FOOD L

V 2012

●

●

●

●

●

●

–

–

●

–

–

–

–

–

2,0

–

–

–

1,5

1,5

–

1,5

1,2

1,2

0,8

0,8

0,5

0,5

0,5

0,5

●

●

●

●

●

●

Κλάση 0

Κλάση 0

Κλάση 3

Κλάση 0

Κλάση 0

Κλάση 0

Κλάση 0

Κλάση 0

Κλάση 0

Κλάση 0

Κλάση 0

Κλάση 0

Κλάση 0

Κλάση 0

Κλάση 0

Κλάση 0

Κλάση 0

Κλάση 0

–

–

0,3 W/( m²·K)

1,9 W/( m²·K)

–

–

–/●

●/–

–/–

●/–

–/●

–/●

4000

3000

5000

4000

2500

2500

4000

3000

5000

4500

3000

2500
Σύστημα Anti-Crash

–

Σύστημα Anti-Crash

–

–

Σύστημα Anti-Crash

●

●

–

–

●

●

–

●

●

●

●

●

●

–

–

–

–

–

–

–

●

–

–

–

–

–

–

●

–

–

–

–

–

–

–

–

●

●

●

●

–

●

○

○

○

○

–

○

○

○

○

○

●

○

○

○

–

○

–

●

○

○

–

–

(●)

–

–

–

–

(○)

–

–
●

●

●

●

●

●

3 – 400 V, N, PE

–

3 – 400 V, N, PE

–

–

–

1 – 230 V, N, PE

1 – 230 V, N, PE

–

1 – 230 V, N, PE

1 – 230 V, N, PE

1 – 230 V, N, PE

●

●

●

●

●

●

○/●

●/–

–/●

○ / –

● / –

– / –

20 A, K-Ctk.

–

20 A, K-Ctk.

–

–

–

16 A, K-Ctk.

16 A, K-Ctk.

–

16 A, K-Ctk.

16 A, K-Ctk.

16 A, K-Ctk.

IP 54

–

IP 54

IP 54

–

–

●

●

○

○

○

○

–

με σπειροειδές καλώδιο

●

–

–

–

●

–

–

●

●

–

○

(●)

(●)

–

○

–

○

○

○

○

○

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

1 – 200

1 – 200

1 – 200

1 – 200

1 – 200

1 – 200

●

●

●

●

●

●

●

–

●

●

–

–

–

–

○

–

–

–

–/–

●/–

●/–

–/–

–/–

●/–

○

–

–

○

○

–

○/○/○

○/○/○

○/○/○

○/○/○

○/○/○

○/○/○

● = Στάνταρ
○ = Προαιρετικό

Ckt. = Χαρακτηριστικό
WS = Αντιανεμικό προστατευτικό
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Επισκόπηση τύπων πορτών

Χαρακτηριστικά κατασκευής και ποιότητας
● = Στάνταρ
○ = Προαιρετικό

Χρήση

Εσωτερική πόρτα

Ταχύτητα

Σύστημα ελέγχου FU (τριφασικό)

Εξωτερική πόρτα
Σύστημα ελέγχου FU (μονοφασικό)

Μέγ. άνοιγμα, περ. m/s
Μέγ. άνοιγμα, περ. m/s
Μέγ. κλείσιμο, περ. m/s

Εξοπλισμός ασφαλείας

DIN EN 13241

Αντίσταση σε φορτίο ανέμου

DIN EN 12424

Αντίσταση σε εισροή νερού

DIN EN 12425

Διαπερατότητα αέρα

DIN EN 12426

Θερμοπερατότητα

DIN EN 12428

Σταθεροποίηση κουρτίνας / WS

Αλουμίνιο / ελαστικός χάλυβας

Μεγέθη πόρτας

Μέγ. πλάτος LDB
Μέγ. ύψος LDH

Διαστάσεις τοποθέτησης (απαιτούμενος χώρος)
Σύστημα Anti-Crash / προστασία από πρόσκρουση

με αυτόματη / χειροκίνητη έναρξη λειτουργίας

Κατασκευή πόρτας

αυτοφερόμενη

Κουρτίνα / φύλλο πόρτας

Ύφασμα / διαφανές

1,5 / 2,0 mm

διαφανές

4,0 mm

Κουρτίνα / προένταση φύλλου πόρτας
Υλικό / επιφάνεια οδηγού

Γαλβανισμένος χάλυβας
Γαλβανισμένος χάλυβας, με επίστρωση, χρώματα RAL
Ανοξείδωτος χάλυβας V2 A στιλβωμένος

Κουτί κάλυψης άξονα / μηχανισμού κίνησης

ίσιο
30° λοξό (5°)

Μηχανισμός κίνησης και σύστημα ελέγχου

Σύστημα ελέγχου WU
Σύστημα ελέγχου FU
Τάση σύνδεσης

τριφασική
μονοφασική

Πλήκτρο ΑΝΟΙΓΜΑ-ΣΤΑΣΗ-ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Σύστημα ελέγχου FU ολοπολικός γενικός διακόπτης μονοφασικός / τριφασικός
Ασφάλεια

τριφασική
μονοφασική

Μπουτόν ΣΤΟΠ κινδύνου
Πρεσοστάτης
Επιτήρηση επιπέδου κλεισίματος
Εξωτερική επιτήρηση διαδρομής

με αλυσίδα προστασίας αγωγών
Πλέγμα φωτός ασφαλείας IP 67
Φωτοκύτταρο (εσωτερικό)
Φωτόπλεγμα

Επιτήρηση περιοχής προσέγγισης

Ανιχνευτής παρουσίας με ραντάρ
Επαγωγικός βρόχος

Χρόνος αναμονής, δευτ.
Ηλεκτρονικός τερματικός διακόπτης DES
Άνοιγμα ανάγκης

Μανιβέλα
Αλυσίδα χειροκίνησης ανάγκης
Αντίβαρο / ελατήρια
UPS στον πλαστικό πίνακα (200 × 400 × 200) για σύστημα ελέγχου FU 230 V, μονοφασικό

Ξηρές επαφές / Τρόποι χειρισμού / στοιχεία ασφαλείας
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Εύκαμπτες ταχυκίνητες πόρτες για ειδικές εφαρμογές
V 3015 CLEAN

V 3009 Conveyor

V 1401 ATEX

HT 3530

●

●

●

●

–

–

–

–

–

–

–

–

1,5

(AKE 0,8)

1,4

3,0

0,5

(AKE 0,8)

0,5

1,0

●

●

●

●

Κλάση 0

Κλάση 0

Κλάση 0

Κλάση 0

Κλάση 0

Κλάση 0

Κλάση 0

Κλάση 0

Κλάση 0

Κλάση 0

Κλάση 0

Κλάση 0

–

–

–

–

–/●

●/–

●/–

–/–

2500

3000

4000

3500

3000

3000

4000

3500

–

–

–

–

●

●

●

–
●

–

●

●

●

–

–

–

–

–

–

●

–

●

●

●

–

○

○

○

●

○

○

○

–

○

○

●

(●)

○

○

○

–

●

–

–

●

○

●

●

–

–

–

–

1 – 230 V, N, PE

1 – 230 V, N, PE

1 – 230 V, N, PE

1 – 230 V, N, PE

●

●

●

●

○/–

○/–

●/–

○/–

–

–

–

–

16 A, χαρακτηριστικό K

10 A (16 A, χαρακτηριστικό K / FU)

16 A, χαρακτηριστικό K

16 A, χαρακτηριστικό K

○

○

○

○

●

●

●

●

–

–

–

–

(●)

(●)

(●)

(●)

○

○

–

○

○

○

○

○

○

○

○

○

1 – 200

1 – 200

1 – 200

1 – 200

●

●

–

●

●

●

●

–

–

–

–

–

–/–

–/–

–/–

–/●

○

○

–

○

○/○/○

○/○/○

○/○/○

○/○/○

● = Στάνταρ
○ = Προαιρετικό

Ckt. = Χαρακτηριστικό
WS = Αντιανεμικό προστατευτικό
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Σειρά προϊόντων της Hörmann

Πλήρης σειρά προϊόντων: Για τις δικές σας εμπορικές κατασκευές

Σπαστές πόρτες
Τα ολοκληρωμένα συστήματα πορτών
προσαρμόζονται σε κάθε είδος
βιομηχανικού κτιρίου χάρη
στην ποικιλία των οδηγών τους.
Η εταιρία Hörmann σας προσφέρει
εξειδικευμένες λύσεις για κάθε χρήση.

Ρολά κλειστά και δικτυωτά
Χάρη στην απλή κατασκευή τους,
με λίγα εξαρτήματα, οι πόρτες
με ρολά είναι ιδιαίτερα οικονομικές
και ανθεκτικές. Η εταιρία Hörmann
διαθέτει πόρτες με ρολά με πλάτος
έως και 11,75 m και ύψος έως και 9 m,
και, αν πρόκειται για ειδικές πόρτες,
με ακόμη μεγαλύτερο ύψος.

Ταχυκίνητες πόρτες
Οι ταχυκίνητες πόρτες Hörmann
χρησιμοποιούνται σε εσωτερικούς
χώρους και ως εξωτερικό
τελείωμα για τη βελτιστοποίηση
της κυκλοφορίας, για τη βελτίωση
του κλιματισμού του χώρου και την
εξοικονόμηση ενέργειας. Ο κατάλογος
της Hörmann περιλαμβάνει κάθετα
και οριζόντια ανοιγόμενες, διαφανείς
πόρτες με εύκαμπτη κουρτίνα.
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Τεχνολογία φορτοεκφόρτωσης
Η Hörmann σας προσφέρει
για τον τομέα εφοδιαστικής αλυσίδας
ολοκληρωμένα συστήματα φόρτωσης.
Τα πλεονεκτήματά σας: Ασφαλής
προγραμματισμός, αξιόπιστη
διεκπεραίωση της κατασκευής
και υψηλή λειτουργικότητα χάρη στα
ιδανικά προσαρμοσμένα εξαρτήματα.

Συρόμενες πόρτες πυρασφαλείας
Για όλες τις περιοχές του κτιρίου
και ανάλογα με την απαιτούμενη
κατηγορία πυροπροστασίας, η εταιρία
Hörmann σας προσφέρει λύσεις
με μονόφυλλες και δίφυλλες
συρόμενες πόρτες.

Πόρτες πολλαπλών λειτουργιών
και εσωτερικές πόρτες κτιρίου
Οι πόρτες πολλαπλών λειτουργιών
και οι εσωτερικές πόρτες κτιρίου
της Hörmann ενδείκνυνται για ποικίλες
εφαρμογές εσωτερικά και εξωτερικά.
Οι μονόφυλλες και οι δίφυλλες
πόρτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν
σε οποιαδήποτε περιοχή στην οποία
απαιτούνται ανθεκτικά εξαρτήματα
πόρτας. Με μια πληθώρα επιπρόσθετων
λειτουργιών, όπως προστασία από
πυρκαγιά και καπνό, ηχομόνωση
ή αντιδιαρρηκτική προστασία.

Κουφώματα σωληνωτού πλαισίου
Για σημεία όπου η εμφάνιση έχει
σημασία, όπως σε κτίρια διοίκησης,
η Hörmann διαθέτει πόρτες
πυρασφαλείας και καπνοπροστασίας,
καθώς και σταθερά υαλοστάσια
από χάλυβα και αλουμίνιο,
αλλά και αυτόματες συρόμενες
πόρτες και για ειδικές
απαιτήσεις πυροπροστασίας.

Υαλοστάσια
Τα διάφανα τζάμια της Hörmann
τοποθετούνται με τη μορφή
παραθύρων ή στοιχείων στο ύψος
του εκάστοτε χώρου, για περισσότερο
φως και καλύτερη οπτική επαφή.

Ταχύτερη εξυπηρέτηση για έλεγχο,
συντήρηση και επισκευές
Χάρη στο ευρύ δίκτυο εξυπηρέτησής
μας βρισκόμαστε κοντά σας,
όπου και αν είστε, εικοσιτέσσερις
ώρες το εικοσιτετράωρο.
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Hörmann: Ποιότητα χωρίς συμβιβασμό.

Hörmann KG Amshausen, Γερμανία

Hörmann KG Antriebstechnik, Γερμανία

Hörmann KG Brandis, Γερμανία

Hörmann KG Brockhagen, Γερμανία

Hörmann KG Dissen, Γερμανία

Hörmann KG Eckelhausen, Γερμανία

Hörmann KG Freisen, Γερμανία

Hörmann KG Ichtershausen, Γερμανία

Hörmann KG Werne, Γερμανία

Hörmann Genk NV, Βέλγιο

Hörmann Alkmaar B.V., Ολλανδία

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Πολωνία

Hörmann Beijing, Κίνα

Hörmann Tianjin, Κίνα

Hörmann LLC, Montgomery IL, ΗΠΑ

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, ΗΠΑ

μια μόνο πηγή προέλευσης. Kατασκευάζουμε τα προϊόντα μας σε εξειδικευμένα

ΓΚΑΡΑZΟΠΟΡΤΕΣ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΙΝΗΣΗΣ

εργοστάσια χρησιμοποιώντας την τελευταία τεχνολογία στην παραγωγή. Tο κλειστό

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

δίκτυο πωλήσεων και οι εταιρείες συντήρησης στην Eυρώπη, οι δραστηριότητες

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Kίνα, κάνουν την εταιρεία HÖRMANN
τον ισχυρό διεθνή συνεργάτη σας στα πρώτης ποιότητας προϊόντα ενός κτιρίου,
προσφέροντας «ποιότητα χωρίς συμβιβασμό».

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

www.hoermann.com

προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά από τα κύρια προϊόντα ενός κτιρίου από
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H εταιρεία HÖRMANN είναι ο μοναδικός κατασκευαστής παγκοσμίως που σας

