Garaj ve bahçe giriş kapısı motorları
Garaj kapısı ve motoru, aydınlatma ve daha fazla fonksiyon
için modern BiSecur kablosuz sistem
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Hörmann ürün yelpazesi

Görseli kullanılan kapılarda kısmen ekstra donanımlar kullanılmıştır ve standart modellerden
farklılık gösterebilirler.
Resimdeki renkler matbaa baskı tekniği nedeniyle gerçek rengi tam olarak yansıtmamaktadır.
Telif hakkı koruma altındadır. Kısmen de olsa kopyalanması, ancak onay alınarak mümkündür.
Değişiklik yapma hakkı saklıdır.
◀ ◀Seksiyonel garaj kapısı, antrasit gri RAL 7016 L çizgi, SupraMatic garaj kapısı
ve Schiebetor-Antrieb LineaMatic
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HÖRMANN’I TERCİH ETMEK İÇİN NEDENLER

“İyi bir isim
edinebilmek için
bunu hak edecek
kadar çok çalışmak
gerekir.”
August Hörmann

Hörmann markası, bugün, tamamen
şirket kurucusunun yukarıdaki felsefesi
doğrultusunda bir kalite sunar. Bir aile
işletmesi olan Hörmann, kapı ve motor
üretiminde sahip olduğu 80 yılı aşan
üretim deneyimi ve bugüne kadar
sattığı 20 milyon kapı ve kapı motoru
ile sektöründe Avrupa’nın 1 numarasıdır.
Bu size Hörmann kapı motoru alırken
iyi bir his verecektir.
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“Alman Malı”
Kalitesi
Güvenliğinizi garanti altına alabilmek için,
tüm kapı ve motor bileşenleri bağımsız enstitülerde
test edilmiş ve sertifikalanmıştır; ayrıca hepsi
Hörmann bünyesinde geliştirilip üretilmektedir
ve birbirleriyle tam bir uyum gösterir. Bahsi
geçen ürünler, DIN ISO 9001 yönetim sistemine
uygun olarak Almanya’da üretilmekte ve Avrupa
standardı 13241-1’in gerekliliklerini karşılamaktatırlar.
Bunun yanında, üstün nitelikli çalışanlarımız yoğun
bir şekilde yeni ürünler, sürekli olarak geliştirmeler
ve ayrıntı iyileştirmeleri üzerinde çalışır. Piyasadaki
patentler ve tekeller bu şekilde oluşur.

Made in Germany
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Nesiller için
kapı motorları
Gerçek koşullar altında uzun zamana yayılan
denetimler sayesinde Hörmann kalitesinde,
olgunlaşmış seri ürünler sunulmaktadır. Mükemmel
teknik çözümler ve tartışılmaz kalite standardı
sayesinde, Hörmann tüm garaj ve bahçe giriş
kapısı motorları için 5 yıl garanti vermektedir.*

*
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Geleceğe
bakış
Hörmann bu konuda iyi bir örnek oluşturuyor.
Bu yüzden şirket, enerji ihtiyacını % 100
yenilenebilir kaynaklardan karşılamaktadır.
Aynı zamanda, akıllı ve sertifikalı enerji
yönetim sisteminin kullanıması sayesinde,
her yıl tonlarca karbondioksit yayılımı önleniyor.
Ve son olarak, Hörmann ayrıca sürdürülebilir
yapı için de ürünler sunuyor.

Ayrıntılı garanti koşulları için: www.hoermann.com
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HÖRMANN’I TERCİH ETMEK İÇİN NEDENLER

4

Güvenlik sertifikalı BiSecur
telsiz sistemi

5

Mükemmel eşleşme
ve % 100 uyumluluk

Sadece Hörmann’da

Çift yönlü kablosuz sistem BiSecur geleceğe
odaklı bir teknolojidir ve garaj ve bahçe
giriş kapılarının motorları, aydınlatma ve daha
fazlasının konforlu ve güvenli bir şekilde kontrol
etmektedir. Hörmann tarafından geliştirilmiş,
sağlam parazitsiz menzile sahip bu olağanüstü
güvenli BiSecur şifreleme yöntemi sayesinde
kablosuz sinyaliniz yabancılar tarafından
kopyalanamaz. Bochum Ruhr Üniversitesi
güvenlik uzmanları tarafından test edilmiş
ve sertifikalanmıştır.
Kısa filmi izleyiniz:
www.hoermann.com.tr/videolar

Tüm BiSecur motorları, alıcıları ve kontrol
elemanları % 100 uyumludur. Uzaktan
kumanda ile veya örneğin kablosuz şifreleme
ünitesi yardımıyla garaj kapınızın yanında yine
bir Hörmann motoru ile donatılmış bahçe
giriş kapınızı veya BiSecur alıcılara sahip diğer
cihazları rahat bir şekilde açabilirsiniz.
Uygulamamız* ile Hörmann BiSecur Gateway
ile bağlantılı olarak Hörmann garaj ve bahçe giriş
kapısı motorlarınızı, Hörmann ev kapınızı** veya
iç kapı motorunuz PortaMatic’i yanı sıra diğer
cihazları akıllı telefon veya tablet bilgisayar
yardımıyla konforlu bir şekilde kontrol edebilirsiniz.
* İOS veya android işletim sistemli akıllı telefon veya tablet için
** Bu fonksiyon için Hörmann ThermoCarbon / ThermoSafe
ev kapınızın S5 / S7 Smart otomatik kilit ile donatılmış
olması gerekmektedir.
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Kapı konumunun kolayca
sorgulanması
Garajınızın kapısının açık kalıp kalmadığını
kontrol etmek için artık kötü havalarda dışarıya
çıkmanıza artık gerek yok. Butona basmanız
yeterli, HS 5 BS uzaktan kumandadaki LED
lambanın rengi size kapının konumunu
bildirmektedir. Arzu ederseniz bir başka butona
basarak*** kapıyı kapatabilirsiniz. Kapınızı daha
konforlu ve daha güvenli kontrol edemezdiniz.

*** Kullanım noktasında kapıya görüş alanı yoksa ilave
fotosel gereklidir
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Ödüllü
tasarım
Özel BiSecur uzaktan kumandalarda siyah
ve beyaz tasarımın yanında ele çok iyi oturan
zarif tasarım da göz alıyor.
Parlak piyano tipi yüzeyi opsiyonel Hörmann
BiSecur uzaktan kumandaların eşsiz dizaynı
reddot design ödülü ile ödüllendirilmiştir.
Kısa filmi izleyiniz:
www.hoermann.com.tr/videolar

Üstteki resim: Uzaktan kumanda istasyonlu uzaktan kumanda
HS 5 BS (opsiyonel).
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GARAJ KAPISI MOTORLARI

Sayısız avantajlardan
faydalanabilirsiniz
Hörmann motorları, kalite, güvenlik ve akıllı
teknolojinin başarılı bir kombinasyonu
ile kendini göstermektedir: ray yataklı tahrik
patenti, sağlam ve sessiz bir kapı çalışmasını
garanti eder; yumuşak başlatma ve yumuşak
durdurma kapınızın ömrünü uzatır. Kendini
kanıtlmış güvenlik fonksiyonları çepeçevre
iyi bir algı yaratır: Kapatma sırasında oturan
bir kilit sistemi kapınızın levyeyle açılmasını
zorlaştırır; devreden çıkartma otomatiği
engellerde kapı işletimini anında durdurur.
Pratik fonksiyonlar konforunuzun altını çizer:
Garajınızı tam açmak zorunda kalmadan ikinci
açıklık yüksekliği ile havalandırabilirsiniz.
Elektrik bağlantısı olmayan garajlar için
de opsiyonel güneş panelli ProMatic Akku
bulunmaktadır.
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GARAJ KAPISI MOTORLARI - HÖRMANN’I TERCIH ETMEK IÇIN NEDENLER

1

2

Emniyetli
Sadece Hörmann’da

Motor rayında mekanik açılma emniyeti

Hörmann otomatik garaj kapılarında hırsızların
işi zor: Kapı kapanınca, yukarıya itilmeye
karşı emniyet otomatik olarak hareket
rayında bulunan yuvaya geçmektedir. Kapı
anında kilitlenerek yukarıya itilmeye karşı
korunmaktadır. Bu kilit tamamen mekanik
çalışıyor, diğer üreticilere nazaran elektrik
kesintilerinde de etkilidir.
Kısa filmi izleyiniz:
www.hoermann.com.tr/videolar
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Güvenilir
Güvenilir kapatma otomatiği garaj kapısını
beklenmedik engellerde güvenli bir şekilde
durdurmaktadır. Daha fazla koruma ve emniyet
için temassız çalışan fotoseli monte edilmesini
tavsiye ediyoruz. Hörmann SupraMatic P
motorlarda halihazırda standart.
Yumuşak başlatma ve yumuşak durdurma
sayesinde kapınız vuruntusuz ve sessiz açılır
ve kapanır. Hızlanma ve durdurma aşamaları
garaj kapınıza göre özel olarak ayarlanabilir.
Böylece garaj kapınız korunur ve daha uzun
süre keyifle kullanabilirsiniz.

3

Turbo hızlı
Hörmann seksiyonel garaj kapınızla birlikte
SupraMatic motoruyla daha hızlı ve emniyetli
bir şekilde hareket ediyorsunuz. Açılma hızı
% 50’ye kadar daha hızlı ve bunun anlamı
daha fazla emniyet ve yoğun trafik olan garaj
girişlerinde daha az stres. SupraMatic motorun
açılma hızını sıradan motorlar ile karşılaştırınız.

4

Sertifikalı
Hörmann garaj kapısı motorları Hörmann
seksiyonel garaj kapılar ile tam uyumludur
ve “Garaj kapıların hırsızlık engelleyici özellikleri”
TTZ yönetmeliklerine göre, bağımsız test
kuruşları tarafından test edilip onaylanmıştır.

Kısa filmi izleyiniz:
www.hoermann.com.tr/videolar
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GARAJ KAPISI MOTORLARI

SupraMatic
birçok ilave fonksiyona sahip
süper hızlı motor

SUPRA KAPI
AÇILMA HIZI

Bu hız ve konfor bileşimi sizi büyüleyecektir.
Seksiyonel garaj kapınız daha hızlı açılıyor
ve beklemeden garajınıza girmenizi sağlıyor.
Örn. garajı havalandırmak için ilave açıklık
yüksekliği ve uzaktan kumandanız üzerinde
kontrol edilen motor aydınlatması gibi konfor
fonksiyonlarından vazgeçmek istemeyeceksiniz.
Fırçalanmış alüminyum mamül motor kapağı
ile SupraMatic motorun görünümü kusursuz.

Garaj kapısı motorları

SupraMatic E

Ahşap ve personel
kapısı içinde kapılar için

Özelliği
Donanım

Fotosel

Gün/saat başına döngü

25 / 10

İtme ve çekme kuvveti

650 N

750 N

Uç kuvvet

800 N

1000 N

Açılma hızı maks.
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SupraMatic P

50 / 10

22 cm/s

22 cm/s

Maks. kapı genişliği

5500 mm

6000 mm

Maks. kapı alanı

13,75 m²

15 m²

Ayrıntılı garanti koşulları için: www.hoermann.com

Kapı konumunun
konforlu sorgulanması
Standart uzaktan kumanda HS 5 BS
ile garaj kapınızın kapalı olup olmadığını
her zaman kontrol edebilirsiniz.

Daha hızlı kapı açılması
Seksiyonel kapılardaki yaklaşık
% 50 daha hızlı açılma hızı sayesinde
sokaktan garaja daha hızlı ulaşabilirsiniz.

İlave açıklık yüksekliği
İkinci özel açılma yüksekliği sayesinde,
garaj kapınızı tamamen açmadan
garajınızı havalandırabilirsiniz.
Havalandırma, opsiyonel sunulan klima
sensöründen otomatik ayarlanabilir.
Daha fazla bilgi için sayfa 46 / 47.

Ayrı kumanda edilebilen
motor lambası
Uzaktan kumanda veya opsiyonel
iç buton IT 3b üzerinden A++ enerji
tasarruf sınıfına sahip LED aydınlatması
ayrı açılabilir ve kapatılabilir.

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

Yüksek güvenlik
Standart uzaktan kumanda
HS 5 BS desenli yüzey siyah

SupraMatic P motorlardaki standart
fotosel EL 101 kişileri ve cisimleri
anında tespit etmektedir. Bu korumanın
değerini, çocuk sahibi aileler
çok iyi bilmektedirler.
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GARAJ KAPISI MOTORLARI

ProMatic,
üst düzey Hörmann kalitesine
uygun fiyatlı giriş

ProMatic garaj kapısı motorları kendisini kanıtlamış
Hörmann tekniği ile donatılmıştır – tüm diğer
Hörmann Premium motorlarda olduğu gibi.
Ve bu cazip fiyatta güvenilir fonksiyon
garantisi vermektedir.
Şebeke bağlantısı olmayan garajlarda motor
konforundan vazgeçmek zorunda değilsiniz.
ProMatic Akku ile bu artık mümkün. Taşıması
kolaydır ve birkaç saat içinde şarj edilebilir,
opsiyonel güneş enerjisi modülü ile şarj edilmesi
çok pratik.

Garaj kapısı motorları

ProMatic

Elektrik bağlantısı
olmayan garajlar için

Özelliği
Gün/saat başına döngü

12 / 5

5/2

İtme ve çekme kuvveti

600 N

350 N

Uç kuvvet

750 N

400 N

14 cm/s

13 cm/s

Maks. kapı genişliği

5000 mm

3000 mm

Maks. kapı alanı

11,25 m²

8 m²

Açılma hızı maks.
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ProMatic Akku

Ayrıntılı garanti koşulları için: www.hoermann.com

Kapı konumunun konforlu
sorgulanması
Opsiyonel uzaktan kumanda HS 5 BS
ile bahçe giriş kapınızın kapalı olup
olmadığını her zaman kontrol edebilirsiniz
(ProMatic Akku için geçerli değil).

İlave açıklık yüksekliği
Bireysel ayarlanabilir ikinci özel
açılma yüksekliği sayesinde, garaj
kapınızı tamamen açmadan garajınızı
havalandırabilirsiniz (ProMatic Akku
için geçerli değil).

Motor lambası
A++ enerji tasarruf sınıfına sahip
LED aydınlatması kapı hareketi
sırasında yanmaktadır.

standart uzaktan kumanda
HSE 4 BS plastik kapaklı
desenli yüzey ile

ProMatic Akku
Garajınızda elektrik bağlantısı yoksa ProMatic Akku sizin için ideal
çözümdür. Günlük kapı döngüsü sıklığına bağlı olarak bununla
motorunuzu haftalarca kontrol edebilirsiniz. Akünüz boşaltığında bunu
standart bir şebeke prizi üzerinden bir gecede hızlıca şarj edebilirsiniz.
Özellikle konforlu: opsiyonel solar modülü. Bu sayede
akü kendiliğinden şarj edilir. Dier bilgiler için bakınız sayfa 31.
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GARAJ KAPISI MOTOR RAYI

Standart
tüm
garaj kapısı
motorlarında

Alçak arka hareket rayı
Yüksekliği sadece 30 mm olan yassı hareket
rayı
sayesinde motorlar tüm güncel garaj
kapılarına uymaktadır ve bundan dolayı ilave
donatım için de idealdir.

Emniyet çubuğu
Elektrik kesintisinde kapıyı içten rahatça
açabilirsiniz .

Universal garaj kapı paleti
Universal kapı çekme kolu
piyasadaki tüm
yekpare ve seksiyonel kapılar için uygundur.
Sadece Hörmann’da

Motor rayında mekanik açılma emniyeti

Motor rayında otomatik kapı kilidi
Garaj kapısı kapandığında açılma emniyeti
, hareket rayının yuvasına otomatik geçer.
Kapı anında kilitlenerek yukarıya itilmeye
karşı korunmaktadır. Bu mekanik olarak
gerçekleşiyor ve güç kaynağı olmadan
da çalışmaktadır!

Bakım gerektirmeyen dişli kayış
Aramit elyafla takviye edilmiş kevlar dişli
kayışı
kopmaya karşı çok dayanıklıdır
ve sessiz çalışır. Gresleme ve yağlama
gerekli değildir – zincirli veya milli motorlara
göre büyük bir avantaj.

Otomatik kayış gerginliği
Kısa filmi izleyiniz:
www.hoermann.com.tr/videolar
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Güçlü yay mekanizması
sayesinde dişli
kayış otomatik gerdirilir ve böylece dengeli
ve rahat bir çalışma sağlamaktadır.

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

Kolay kurulum
Hörmann motorların montajı hızlı ve basittir.
Çeşitli varyasyonlarda sunulan askılar ile özel
hareket rayının bireysel montajı: Ya tavana
ya da doğrudan Hörmann seksiyonel kapının
takviyeli bağlantı profiline (3000 mm kapı
genişliğine kadar). İlave avantaj avantaj: Uzun
raylarda bile sadece tek bir askı yeterlidir.

Montajı kolay
Kapı genişliği 3000 mm’ye kadar Hörmann seksiyonel kapılarda motor
rayı kapının bağlantı profiline kolayca monte edilebilir.

Orta montaj
Tahrik rayın kapı paneline orta montajı
sayesinde çekme kuvvetleri kapı
üzerinde dengelenmektedir. Böylece
tek tarafta kurulmuş motorlardaki
aşınmalar önlenmektedir.

Kanatlı kapılar için özel kızak
Kolay montaj sayesinde opsiyonel kızak ilave donatımı da kolaylaştırır.
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BAHÇE GIRIŞ KAPISI MOTORLARI

Daha fazla konfor,
daha fazla kalite,
daha fazla emniyet
Ancak Hörmann uzaktan kumandalı
motorlar giriş kapınız maksimum konfora
ulaşır, çünkü tüm alanlarda kendini
kanıtlamış teknoloji ile kendini gösterir.
Yumuşak hızlanma ve yumuşak stop
sayesinde kapınız hareketi daima akıcı
ve dengeli. Engel tanıma insanları
ve nesneleri özellikle güvenilir bir şekilde
korur ve böylece size emniyetli bir his
sağlar. Pratik ilave fonksiyonlar sizin için
konforu mükemmelleştirir: Örneğin kapınızı
belirlediğiniz bir süreden sonra kapatan
otomatik kapatma fonksiyonu* veya kapının
insan geçişi için sadece kısmen açılması.
RotaMatic ve VersaMatic motorları, pratik
akü ve opsiyonel güneş paneli ile birlikte
de satılmaktadır.
*

18

Bu fonksiyon için opsiyonel bir fotosel gereklidir.
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1

Emniyetli
Devreden çıkarma otomatiği sayesinde
Hörmann giriş kapısı motorları açılmanın ve
kapanmanın her aşamasında güvenilir bir
emniyete sahiptir. Böylece garaj kapısı karşısına
çıkan ani engellerde durmaktadır. Temassız
kişileri ve cisimleri algılayan fotoseller, ilave
emniyet sağlamaktadırlar. Bunlar emniyet
kolonuna kolay ve zarif bir şekilde entegre edilir
(bkz. sayfa 43) ve giriş alanına yerleştirilebilir.
Dairesel ya da sürme kapınızın hareket alanına
güvenlik katmaktadırlar.
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2

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

3

Sağlam
Mekanik aşınmalara karşı dayanıklılık sağlamak
için, Hörmann bahçe giriş kapısı motorları
çok sağlam ve üstün kalitede. Hava koşularına
dayanıklı ve uzun ömürlü malzeme işlevsellikte
süreklilik garanti etmektedir. Aşırı soğuk bölgeler
için ısıtıcı entegre RotaMatic motoru sunulmaktadır.

4

Sertifikalı
Hörmann bahçe giriş kapısı motorları tüm açılma
ve kapanma aşamalarında güvenlidir. Çalışma
kuvvetleri halihazırda çoğu kapı ebatları ve montaj
vaziyetleri için bağımsız test kuruluşları
tarafından DIN EN 13241-1 standardına
uygun TÜV test edilmiş ve sertifikalıdır.
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BAHÇE GIRIŞ KAPISI MOTORLARI

RotaMatic,
zarif görünümlü ince motor

Hörmann kanatlı kapı motoru modern, ince
tasarımı sizin güzel kanatlı kapınızla uyumludur.
Fonksiyon ve emniyeti de görünümü gibi
örnek niteliğindedir. Şebeke bağlantısı olmayan
garajlarda motor konforundan vazgeçmek
zorunda değilsiniz. RotaMatic Akku
ile bu artık mümkün.

Dairesel açılır kapı motorları

RotaMatic

RotaMatic P

RotaMatic PL

868 MHz sabit kod ile
(kapı konum kontrolü)

Özelliği
Gün/saat başına döngü

20 / 5

40 / 10

40 / 10

5/2

Kapı kanat genişliği maks.

2500 mm

2500 mm

4000 mm

2500 mm

Kapı kanat yüksekliği maks.

2000 mm

2000 mm

2000 mm

2000 mm

220 kg

400 kg

400 kg

120 kg

Ağırlık maks.
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RotaMatic Akku

Ayrıntılı garanti koşulları için: www.hoermann.com

Kapı konumunun konforlu
sorgulanması
Standart uzaktan kumanda HS 5 BS
ile garaj kapınızın kapalı olup olmadığını
her zaman kontrol edebilirsiniz
(RotaMatic Akku için değildir).

Kısmi açılma
2 kanatlı kapılarda sadece bir kapı
kanadı da insan geçişi için açılabilir.

standart uzaktan kumanda
HSE 4 BS plastik kapaklı
desenli siyah yüzey ile

RotaMatic Akku

standart uzaktan kumanda
HS 5 BS desenli siyah yüzey ile

Bahçe giriş kapınızın yakınında elektrik bağlantısı yoksa, güçlü
RotaMatic Akku sizin için ideal çözümdür. Akü kilitlenebilir bir şalter
kutusunda güvenli bir şekilde konumlandırılmıştır, ayrıca kolayca
taşınarak birkaç saat içinde, örn. gece boyunca, yeniden şarj edilebilir.
Maksimum konfor için opsiyonel solar modülü öneriyoruz: bu sayede
akünüz kendiliğinden şarj olacaktır. Dier bilgiler için bakınız sayfa 31.
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Özel montaj durumları
için VersaMatic

Entegre kumandalı VersaMatic dairesel açılır kapı
motoru, olağandışı montaj durumları için ideal
çözümdür. Örneğin çok alçak kapı direklerine
montaj için uygundur; aynı şekilde montaj
pozisyonu değişken seçilebilir ve böylece
söz konusu duruma en iyi şekilde uyarlanabilir.
Öte yandan bağımsız bir kumanda monte
edilmesi gerekmez - bu yer ve zaman tasarrufu
sağlar. Bunun haricinde VersaMatic kendini
kanıtlamış bir teknoloji ile göz dolduruyor:
Örn. hızı bireysel ayarlanabiliyor, böylece
her kapı boyutunda eşit bir kapı hareketi
elde edilebiliyor.

Dairesel açılır kapı motorları

VersaMatic

Gün/saat başına döngü

*

VersaMatic Akku Solar

20 / 5

40 / 10

5/2

Kapı kanat genişliği maks.

2000 mm

3000 mm

2000 mm

Kapı kanat yüksekliği maks.

2000 mm

2000 mm

2000 mm

200 kg

300 kg

120 kg

Ağırlık maks.
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VersaMatic P

Ayrıntılı garanti koşulları için: www.hoermann.com

Bireysel kapı hareket hızları
Hız ve yumuşak başlatma ve yumuşak
durdurma fonksiyonları bireysel
ayarlanabilir. Böylece büyük kapılarda
da eşit bir kapı hareketi sağlanır. Ayrıca
bununla başlatma ve durdurma sırasında
kapı kanadının bir burulması engellenir –
tüm bunlar kapınızın ömrü üzerinde
pozitif bir etki yaratır.

Kapı konumunun konforlu
sorgulanması
Standart uzaktan kumanda HS 5 BS
ile bahçe giriş kapınızın kapalı veya
açık olup olmadığını her zaman
kontrol edebilirsiniz.

Kısmi açılma
2 kanatlı kapılarda sadece bir kapı
kanadı da insan geçişi için açılabilir.

VersaMatic Akku Solar
standart uzaktan kumanda
HS 5 BS desenli siyah yüzey ile

VersaMatic motor gibi onun elektrik beslemesi olanakları da esnektir.
Kapıda bağlantınız yoksa bağımsız VersaMatic Akku Solar’ı kullanabilirsiniz.
Güçlü akü bağımsız bir gövdenin içinde konumlandırılmıştır. Şarj standart
solar modülü üzerinden gerçekleşir. Diğer bilgiler için bakınız sayfa 31.
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LineaMatic kompakt
ve güvenilir motor
Sürme kapı motoru LineaMatic’in öne
çıkan avantajları kompakt, yükseklik
ayarlı galvanize döküm gövdesi,
cam elyaf takviyeli plastik ve güvenilir
tahrik elektroniğidir.

Sürme kapı motorları

LineaMatic

LineaMatic P

20 / 5

40 / 10

40 / 10

Özelliği
Gün/saat başına döngü
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LineaMatic H
kablosuz

Kapı kanat genişliği maks.

6000 mm

8000 mm

10000 mm

Kapı kanat yüksekliği maks.

2000 mm

2000 mm

3000 mm

Ağırlık maks.

300 kg

500 kg

800 kg

Ağırlık taşıyıcı maks.

250 kg

400 kg

600 kg

Kapı konumunun konforlu
sorgulanması
Standart uzaktan kumanda HS 5 BS
ile bahçe giriş kapınızın açık mı yoksa
kapalı mı olduğunu her zaman kontrol
edebilirsiniz (LineaMatic H’de değil).

Kısmi açılma
2 kanatlı kapılarda sadece bir kapı
kanadı da insan geçişi için açılabilir.

standart uzaktan
kumanda HS 5 BS
desenli siyah yüzey ile
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STA 400 büyük,
ağır kapılar için
STA 400 sürme kapı motoru
özellikle büyük kapılar için
tasarlanmıştır. Buna uygun
kumanda B 460 FU, hassas
kapı hareketini ve yumuşak
durdurmayı garanti etmektedir.
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Sürme kapı motoru

STA 400

Özelliği

kablosuz

Gün/saat başına döngü

100 / 20

Kapı kanat genişliği maks.

17000 mm

Kapı kanat yüksekliği maks.

3000 mm

Ağırlık maks.

2500 kg

Ağırlık taşıyıcı maks.

1800 kg

BAHÇE GIRIŞ KAPISI MOTORLARI IÇIN AKSESUAR

Güvenlik artısı için
Birçok durumda bahçe giriş kapısının güvenliğini ayrıca iyileştirmek
mantıklıdır. Amortisör profilleriyle hasarlara ve yaralanmalara karşı
risk düşürülür ve uyarı lambaları kapı hareketlerine karşı optik
uyarıda bulunur. Hörmann’da tüm dairesel ve sürme kapılar için
en uygun çözümü bulursunuz.

Amortisör profili
Bir amortisör profili, araçlarla ve insanlarla
olası bir çarpışmada oluşacak kuvvetleri
düşürür ve böylece hasarları veya
yaralanmaları azaltır. Bu dairesel açılır
kapılar
veya sürme garaj kapıları
için opsiyonel sunulmaktadır. Bir amortisör
profiline sahip RotaMatic, VersaMatic
ve LineaMatic’in işletim güçleri, çoğu
kapı ebatları ve montaj vaziyetler
için kabul görmüş bir test enstitüsü
tarafından onaylı ve sertifikalıdır.

Elektrik kilidi
Kanatlı kapılar yüksek rüzgar yüklerinde
aşırı kuvvetlere maruz kalmaktadır.
İlave bir elektrik kilidi kapının aniden
açılmasını etkili bir şekilde engellemektedir.

Uyarı lambası
Kapı hareketindeki sesli uyarı, gündüz
ve gece güvenlik açısından çok önemlidir.
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AKÜLÜ GARAJ VE BAHÇE GIRIŞ KAPISI MOTORLARI

Bağımsızlık artısı için
Elektrik bağlantısı olmasa da bir garaj veya bahçe kapısı
motorunun konforundan uzak kalmanız gerekmiyor: Birçok
Hörmann motoru bağımsız akülü tipte mevcut. Günlük kapı
döngüsü sıklığına bağlı olarak aküyle motorunuzu haftalarca
işletebilirsiniz. Akünüz boşaldığında bunu bir şebeke prizi
üzerinden, örn. gece boyunca, şarj edebilirsiniz. Kendiliğinden
şarj olan bir aküyü mü tercih ediyorsunuz? O zaman opsiyonel
solar modülü sizin için doğru çözüm.

Kolay şarj
Pratik tutamağı ve hafifliği sayesinde, şarj için
akü zahmetsizce taşınabilir. Solar modül
ile şarj etmek daha da konforlu – VersaMatic
Akku Solar’da* standart.

Solar modül (opsiyonel)
Akü işletiminde pratik takviye, sizin için yeniden
şarjı devralır. Montaj malzemesi, 10 m
bağlantı kablosu ve şarj regülatörü nakliye
kapsamına dahildir, ölçüler: 330 × 580 mm.

Kullanım süresi**
Şarj süresi***
Ağırlık (kg)
Ölçüler (mm)

ProMatic Akku

RotaMatic Akku

VersaMatic Akku Solar
standart solar
modülü dahil

yakl. 40 gün

yakl. 30 gün

yakl. 30 gün

yakl. 5 – 10 saat

yakl. 5 – 10 saat

yakl. 5 – 10 saat

8,8

8,8

8,8

330 × 220 × 115

320 × 220 × 115

320 × 220 × 115

* VersaMatic’te akü sabit takılıdır ve bir şebeke prizi üzerinden şarj mümkün değildir
** Günde ortalama 4 kapı harekette ve 20° C çevre sıcaklığında
*** şarj durumunda bağlıdır
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Daha fazla konfor
ve güvenlik için
Hörmann motor aksesuarı, inovatif teknoloji,
olağanüstü dizayn ve % 100 uyumluluk
ile kendini gösteriyor - mükemmeliyete
değer veren herkes için ideal kombinasyon.
Maksimum konfor mu istiyorsunuz?
O zaman tüm istekler ve ihtiyaçlar için uygun
kontrol elemanını sunuyoruz: zarif uzaktan
kumanda, sabit kablosuz buton veya güzel
biçimli kablosuz iç buton – favorinizi belirleyin.
Işık ve güvenlik aksesuarı ile araçla giriş
bölgenizi kapsamlı bir şekilde aydınlatırsınız
ve garaj ile bahçe giriş kapınızın kontrolünü
daha güvenli hale getirirsiniz.

32

33

AKSESUAR

▼ ▼ Uzaktan kumanda HSE 4 BS
Pratik halka sayesinde uzaktan kumandayı anahtarlığınıza takabilirsiniz.
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▲▲ Parmak izi okuyucusu FFL 12 BS
Garajın açılması için parmak izinizi kullanmanız yeterlidir.
◀◀ Uzaktan kumanda HSZ 2 BS
Homelink sistemler için alternatif: Göze çarpmayacak şekilde,
aracın içine sabit entegre edilmiştir. Aracın çakmağına takılı olan
HSZ uzaktan kumanda çok konforludur ve rahatça kullanılabilir.
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Uzaktan kumanda HS 5 BS
4 buton fonksiyonu,
konum kontrol butonu dâhil,
Yüksek parlak yüzeyli
siyah veya beyaz
Desenli yüzey siyah

Uzaktan kumanda HS 4 BS
4 buton fonksiyonu,
Desenli yüzey siyah
Uzaktan kumanda HS 1 BS
1 buton fonksiyonu,
Desenli yüzey siyah
Uzaktan kumanda HSE 1 BS
1 fonksiyonlu,
anahtarlık için halka dâhil
Desenli yüzey siyah

Uzaktan kumanda HSE 4 BS
4 buton fonksiyonlu,
anahtarlık için halka dahil
Krom veya plastik kapaklı
desenli yüzey siyah
Uzaktan kumanda HSE 2 BS
2 fonksiyonlu,
anahtarlık için halka dahil
Yüksek parlak yüzeyli
siyah veya beyaz
Yüksek parlaklıkta yüzey
yeşil, lila, sarı, kırmızı, turuncu
Gümüş, karbon, koyu
budaklı ahşap dekorlar
(görseller soldan sağa)
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Uzaktan kumanda HSD 2-A BS
Alüminyum görünüm
2 buton fonksiyonu,
anahtarlık olarak da kullanılabilir
Uzaktan HSD 2-C BS
Üstün parlak kromaj,
2 buton fonksiyonu,
anahtarlık olarak da kullanılabilir

Garaj ve bahçe giriş kapısı motorları
için modern kablosuz sistem
Parazitlerden etkilenmez
Stabil menzilli kablosuz sinyal.
128-Bit şifreleme
Online bankacılıkta olduğu gibi – güvenliğin
ulaştığı son noktadan faydalanabilirsiniz.
Darbelere dayanıklı
Sabit entegre edilmiş anten sayesinde uzaktan
kumanda çok sağlam.

Uzaktan kumanda HSP 4 BS
4 buton fonksiyonu,
verici engelleyici fonksiyonu,
anahtar halkası dahil

Eski modeller ile uyumlu
BiSecur kontol elemanları 868 MHz frekans
ile çalışan tüm Hörmann motorlar için
uyumludur (üretim yılı 2003 – 06/2012)
(Kapı konum kontrolü mümkün değildir).
Bir uzaktan kumandadan diğer
bir uzaktan kumandaya kodlamanın
aktarılması çok kolay
Kişisel uzaktan kumanda kodlamasının başka
bir uzaktan kumandaya aktarılması çok kolay.

Uzaktan kumanda HSZ 1 BS
1 buton fonksiyonu,
aracın çakmağına takmak için
Uzaktan kumanda HSZ 2 BS
2 buton fonksiyonlu,
aracın çakmağına takılır

Uzaktan kumanda tutucusu,
güneşlik klipsi dahil
Duvara montaj veya aracınızın
güneşliğine monte etmek için,
saydam, 2 modelde temin edilebilir:
HS 5 BS, HS 4 BS, HS 1 BS yanı
sıra HSE 2 BS, HSE 1 BS için
Kablosuz kodun diğer uzaktan kumandalara
kolay aktarımı
37
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Kablosuz kodlama ünitesi
FCT 3 BS
3 fonksiyon için,
aydınlatılmış butonlar ile

Transponder butonu
TTR 1000-1
1 fonksiyon için, maks. 1000
anahtar kapasitesi, nakliye
kapsamında 1 anahtar
ve 1 kart dahil (diğer anahtarlar
talep üzerine)

Kablosuz kodlama ünitesi
FCT 10 BS
10 fonksiyon için,
aydınlatılmış buton
ve koruma kapağı ile

Şifreleme ünitesi CTP 3-1
3 fonksiyon için,
aydınlatmalı yazılı
ve dokunmaya hassas
siyah dokunmatik yüzey

Şifreleme ünitesi
CTR 1b-1 / 3b-1
1 ila 3 fonksiyon için

Kablosuz parmak izi
okuyucusu FFL 12 BS
2 fonksiyonlu ve maksimum
12 parmak izi için
Şifreleme ünitesi CTV 3-1
3 fonksiyon için,
çok sağlam metal klavye ile

Kablosuz iç buton FIT 2-1 BS
2 fonksiyon için,
maksimum 2 kablolu bağlantı
imkanı, örn anahtar düğmesi
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Parmak izi okuyucusu FL 150
2 fonksiyon için,
parmak izi ile alıcı kumanda
edilebilir, maks. 150 parmak
izi hafizaya alınabilir

İç buton IT 1b-1
Kapının konforlu açılması için
büyük, aydınlatmalı buton

İç buton IT 3b-1
Garaj kapısının açılması için
büyük ve aydınlatılmış halkalı
buton, motor lambasını
kullanmak için buton ve uzaktan
kumandanın kapatılması için
buton (sadece SupraMatic için)

İç buton PB 3
Kapıyı açıp kapatmak için
aydınlatmalı impuls butonu,
garaj kapısı aydınlatması için
buton ve kablosuz sistemi kapatmak
için buton (SupraMatic için)

Kolon STS 1
Sütun STS ayrı olarak sipariş edilen komut
cihazıyla tek veya iki adaptörle sunulmaktadır.
Sütunun borusu metalik gri (RAL 9006),
tabandaki parça arduvaz grisi (RAL 7015)
rengindedir. IP 44’e göre dış mekan kullanımı
için korumalıdır.
Yükseklik: 1250 mm, ayak çapı: 300 mm

Anahtar düğmesi
STUP 50
STAP 50
Sıva altı ve sıva üstü modeli,
3 anahtar ile

Anahtar sviçi ESU 40 / ESA 40
sıva altı ve sıva üstü modeli,
3 anahtar dahil

Kontol elemanı kolon
talep üzerine
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Kapılar için LED aydınlatma
Nötr beyaz ışıklı LED aydınlatma
çıtası
sayesinde garaj kapınız
ve yan kapınız aydınlatılacaktır.
Geçmeli sistem kişisel taleplere
göre kısaltılabildiğinden tüm kapı
genişlikleri için uygundur. LED
ışık çıtasını lentoya (sol resim)
veya kapı panelin alt kenarına
monte edebilirsiniz.
LED mesafesi: 125 mm
Enerji sınıfı A

Aydınlatma ve emniyet
aksesuarları
Dış hava koşullarına dayanıklı
eloksallı alüminyum Hörmann kolon
setleri daha fazla ışık ve güvenlik
sunmaktadırlar. Varyasyonlu fotosel
ve LED ışık modül kurulumu
ile kolonları özel tasarlayabilirsiniz.
Işıklı kolon
SLS-K
LED ışık modülü ile
Yükseklik 550 mm
SLS-L
LED ışık modülü ve dizayn
ışık kapak ile
Yükseklik 1080 mm
Enerji sınıfı A
Emniyet kolonu STL
Fotosel yükseliği 550 mm
için yuva kutusuna sahip baz model
iki opsiyonel fotosel
bir opsiyonel fotosel ve LED
ışık modülü
LED ışık modülleri
Işık modüllerinde sıcak
ve nötr
beyaz ışık arasında
seçim yapabilirsiniz. Alüminyumdan
oluşan opsiyonlu dizayn kapağı
özel bir görünüme sahiptir .
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Evinizde de daha
fazla konfor için
Birbiriyle mükemmel bir uyum
içindeki ürünlerle size hayatınızı
kolaylaştıracak ve rahatlatacak
kapsamlı çözümler sunuyoruz.
Böylece güzel bir biçime sahip kablosuz
iç butonlar ve uzaktan kumandalar
yardımıyla sadece garaj ve bahçe
kapısı motorlarınızı değil, aynı zamanda
Hörmann priz üzerinden çeşitli elektrikli
aletleri, örn. lambalar veya ev aletleri
vs. de kontrol edebilirsiniz.
İç kapılarınız da Hörmann PortaMatic
motoru ile donatılmış mı? O zaman
aynı aksesuarla kapınızı da konforlu
bir şekilde açabilir ve kapatabilirsiniz.

Maksimum
güvenlik
Düşük
enerji işletimi
sayesinde

PortaMatic kapı motoru
Bariyersiz ve konforlu yaşam
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Daha fazla bilgi için bakınız PortaMatic
kapı motoru broşürü.

Sıva altı verici
iki fonksiyonlu, altı butonlar için, garaj kapısı
görüş alanı olan binada merkezi kurulum
HSU 2 BS: 55 mm Ø ev elektrik
şebekesi bağlantılı kutular için
FUS 2 BS: 55 mm Ø 1,5 V pil dahil
kutular için

Kablosuz iç buton FIT 1 BS
Kolay kullanım için büyük butonlu
1 buton fonksiyonu

Kablosuz iç buton FIT 4 BS
4 buton fonksiyonu

Kablosuz iç buton FIT 5 BS
4 buton fonksiyonu ve konum
kontrol butonu ile

Kablosuz alıcı priz FES 1 BS
ışığın ve diğer tüketicilerin açılması
ve kapatılması için, 2500 Watt’a kadar
FES 1-1 BS
harici tahriklerin kumandasının (impuls)
yanı sıra ışık ve diğer tüketicilerin açılması
ve kapatılması için, 2500 Watt’a kadar
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Evinizi AKILLI yapın
BiSecur SmartHome kablosuz sistemi size
çağdaş bir şekilde konfor sağlıyor –
bulunduğunuz yerden ve günün zamanından
tamamen bağımsız. Bunun için ihtiyacınız
olanlar sadece: Hörmann Gateway ve ücretsiz
BiSecur App. Bu sayede garaj ve bahçe
giriş kapınıza konforlu bir şekilde dünyadaki
herhangi bir yer üzerinden kumanda edebilir,
Hörmann priz alıcısı üzerinden lambaları
ve elektrikli cihazları evde bulunmadığınızda
da kontrol edebilir veya seyahattayken
kapılarınızın durumunu veya ev kapınızın
kilitlenme durumunu* sorgulayabilirsiniz –
akıllı telefonunuz veya tabletiniz üzerinden
basit, konforlu ve güvenli bir şekilde.
*

Bu fonksiyon için Hörmann ThermoCarbon / ThermoSafe ev kapınızın S5 / S7
Smart otomatik kilit ile donatılmış olması gerekmektedir.

BiSecur SmartHome
Konforlu ve güvenli yaşam
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Diğer bilgiler için bakınız BiSecur SmartHome broşürü.

BiSecur Gateway
Motorlar ve kablosuz alıcılar
için merkezi kumanda ünitesi,
10 kullanıcıya kadar, kullanıcı
başına 16’ya kadar fonksiyon
kontrol edilebilir

BiSecur App
App Store veya Google Play
üzerinden ücretsiz indirme

Kablosu alıcı ESE
Bir kontrol elemanının farklı butonları
üzerinden hedefli yön seçimi
“Kapı açık – Stop – Kapı kapalı”
için, SupraMatic motor için*

Alıcı HER 1
Hörmann kablosuz aksesuarla
ilave dış mekan aydınlatmasını
veya garaj kapısını (diğer marka)
kontrol edebilmek için alıcı
(1, 2 veya 4 kanal)

*

SupraMatic 2014 üretimi yılından itibaren,
seri versiyonu CI
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Garajın optimum
havalandırması,
küf oluşumuna
karşı korur
Özellikle kötü yalıtımlı garajlara takılan
ısı yalıtımlı garaj kapılarında, garajın
düzenli olarak havalandırması
çok önemlidir. Klima sensörü doğru
havalandırmayı otomatik ayarlamaktadır.
Şayet garajda nem oranı aşırı yüksek
ise, garaj kapısını otomatik açmaktadır.
Garajdaki nem oranı normal seviyeye
düştükten sonra, garaj kapısı otomatik
kapanmaktadır.
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Otomatik garaj havalandırması için
HKSI klima iç sensörü
• Garajdaki nem oranını kontrol etmek için
• “2. açılma yüksekliği” motor fonksyonundan
garajın otomatik havalandırılması
açıklık yüksekliği”
• Yüksek nem oranında garaj kapısı
otomatik açılır
• Normal nem oranında garaj kapısı tekrar
otomatik kapanır
• Garaj kapısının açılmayacağı ayarlanabilir
sıcaklık aralığı (örn. garajda donma tehlikesi)
• Ayarlanabilir işletim saatleri (örn. gece kapalı)
• Ayarlanabilir açılma saatleri
(örn. her havalandırma için maks. 2 saat)
• HKSA dış sensörü ile genişletilebilme imkânı
: dış mekân nem oranını ölçer
ve yüksek olması halinde garaj kapısının
açılmasını engellemektedir
• Hızlı ve etkili havalandırma için montaj
mekânında hava üfleme cihazı
ile genişletme imkânı
• SupraMatic 3 (Indeks C itibaren)
ve WA 300 S4 (Indeks D itibaren)
motorları için

Seksiyonel garaj kapıları için
en üst paneldeki havalandırma boşluğu
• Opsiyonel katlanır rulo tutucu yardımıyla
en üst panelde havalandırma boşluğu
• Kapının en alttaki paneli zeminde kapalı
kalır ve küçük canlıların veya ağaç
yaprakların garaja girmesini engeller
• “2. açılma yüksekliği” motor fonksyonundan
butona basılarak açıklık yüksekliği”
• Tüm motorlu LPU 67 Thermo*, LPU 42*
seksiyonel garaj kapılarda opsiyonel
• Tüm SupraMatic** veya ProMatic**
motorlu LPU 42* seksiyonel garaj kapılarda
sonradan ek donanım olarak takılabilir
* sadece N-, L-, Z-kızak
** 2012 üretim yılı itibaren

Diğer bilgileri seksiyonel garaj kapılarda bulabilirsiniz.
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Garaj kapısı motorları için yedek akü HNA
Bu yedek besleme ile elektrik kesintilerini 18 saat boyunca
tolere edebilir ve maksimum 5 açma-kapama yapabilirsiniz.
Yedek akü kendisini normal işletimde tekrar şarj etmektedir.
Tüm yeni Hörmann garaj kapı motorlara, bu yedek
akü takılabilir.
Bahçe giriş kapısı motorları için yedek
akü HNA Outdoor
RotaMatic ve VersaMatic dairesel açılır kapı motorları
ve LineaMatic sürme kapı motorları yedek besleme
sayesinde elektrik kesintilerinde çalıştırmak mümkündür.
Montajı duvara ve zemine universal olarak yapılabilir.
İlave emniyet çubuğu
İkinci girişi olmayan garajlar için, acil durumlara karşı
(örn. elektrik kesintisinde) kapınızı dıştan açmak için size
imkan sunuyoruz:
Tutamaksız seksiyonel garaj kapıları
Yuvarlak barelli emniyet kilidi (ev kilit sistemine entegre
edilemez) ve 8 modelde sunulan kilit dahil emniyet çubuklu
tutamak (ev kilitleme sistemine entegre edilebilir) arasında
seçiminizi yapabilirsiniz.
Tutamaklı yekpare ve seksiyonel garaj kapıları
Emniyet çubuğu (resim yok)
Fotosel
Işın kesintiye uğradığında, Hörmann’ın güvenilir
tek yön fotosel sistemi anında durmaktadır. Montajı kapıya
veya STL kolona entegre edilerek gerçekleşir.
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Garaj kapısı motorları SupraMatic, ProMatic

SupraMatic E

SupraMatic P

ProMatic

ProMatic Akku

25 / 10

50 / 10

12 / 5

5/2

–/●

●*/●

– / ● **

–/–

Maks. kapı genişliği

5500 mm

6000 mm ***

5000 mm

3000 mm

Kapı kanadı alanı maks.

13,75 m²

15,00 m²

11,25 m²

8 m²

●

●

Kapı döngüsü
(açılma / kapanma)

gün / saat başına

Kullanım alanı

Personel kapısı içinde kapılar/ahşap kapılar

Motor bilgileri

24 V doğru akım redüktörlü motor

●

Şebeke Bağlantısı

230 V – 240 V dalgalı gerilim

Güç girişi

0,2 kW

0,2 kW

0,2 kW

İtme ve çekme kuvveti

650 N

750 N

600 N

Kısa süreli uç kuvvet
Açılma hızı
Standby
Gövde

800 N

1000 N

750 N

400 N

yakl. 22 cm/s

yakl. 14 cm/s

yakl. 13 cm/s

< 1 Watt

< 1 Watt

< 7 Watt

< 0,1 Watt

Alüminyum ve PVC,
galvanizli sac zemin plakası

−15 °C ila +45 °C

sadece kuru alanlar için

İmpuls kumanda

●

●

●

●

Güç sınırlaması

●

●

●

●

Yumuşak hızlanma ve yumuşak durdurma
ayarlanabilir

●

●

●

●

LED

LED

●

–/●

–

Gösterge
Motor lambası ve kısmi açılma ayarlanabilir
Otomatik kapanma ayarlanabilir

İki 7’li gösterge
●
●

●

●

–

Aktifleştikten sonra açık kalma süresi

30 – 180 s

30 – 180 s

30 s

–

Uzaktan kumanda (868 MHz)

HS 5 BS (desenli yüzey siyah)

Entegre edilmiş alıcı (868 MHz)
Kapı konumu sorgulama
Kontrol butonları

İki yönlü 3 kanal alıcı BS
●

●

motor kapağının üzerinde

HSE 4 BS (plastik kapaklı desenli
yüzey siyah)
İki yönlü
2 kanal alıcı BS

Alıcı sabit kod

○

–

motor kapağının içinde

Fotosel

–

● / EL 101

Hızlı açma fonksiyonu

●

●

–

–

İç mekandan kullanılan acil açma sistemi

●

●

●

●

Euro soketli bağlantı hattı

–

–

●

●

●

–

● / 60 s

● / 60 s

● / 120 s

● / 30 s

Hırsızlık engelleyici açılma emniyeti

●

●

●

●

Yekpare ve seksiyonel garaj kapılar
için universal kızak

●

●

●

●

ayarlanabilir, entegre garaj lambası / ön ayarlı

* Personel kapısı içinde kapılar için fotosel bağlanmalıdır.
** Kapı genişliği maks. 3,5 m ve kapı kanadı alanı 9 m² ahşap kapılar için
*** > 5500 mm sadece FS 60 motor rayı ve montaj konsolü bağlantısı için
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PVC,
galvanizli sac zemin plakası

−20 °C ila +60 °C

Koruma sınıfı

Donanım

350 N

yakl. 22 cm/s

Sıcaklık aralığı

Kumanda
elektroniği

●
Bkz. montaj
bilgileri

●● = Standart
○○ = Opsiyonel uzaktan kumanda HS 5 BS ile

Hareket aralığı
Hareket rayı uzunluğu
Motorun toplam uzunluğu

Ray tipi

Toplam uzunluk

Hareket rayı
uzunluğu

Hareket aralığı

Kısa ray

3200

2975

2475

Orta ray

3450

3225

2725

Uzun ray

4125

3900

3400

Hörmann garaj kapılar için ray uygulama alanı

Yükseklik

Berry yekpare kapıları
N kızaklı seksiyonel garaj kapıları
Z, L, H kızaklı seksiyonel garaj kapıları

2500’a kadar
2250’a kadar
2125’a kadar

Berry yekpare kapıları
N kızaklı seksiyonel garaj kapıları
Z, L, H kızaklı seksiyonel garaj kapıları

2750’a kadar
2500’a kadar
2375’a kadar

N, Z, L, H kızaklı seksiyonel garaj kapıları

3000’e kadar

Tavan yüksekliği

Tablo ölçüsü yüksekliği

Tavan yüksekliği

Tablo ölçüsü yüksekliği

Tavan yüksekliği

Çerçeve üst köşe

Diğer marka kapılarda hareket derinliğine dikkat ediniz!

Gerekli serbest alanlar
Berry garaj kapıları

Torsiyon yayı teknolojisine sahip
seksiyonel garaj kapıları

Çekme yayı teknolojisine sahip
seksiyonel garaj kapıları
Z kızaklıda tavan yüksekliği
= tablo ölçüsü yüksekliği + 115

N 80

0

N kızaklıda tavan yüksekliği
= tablo ölçüsü yüksekliği + 210

0

N 80, motif 905, Motiv 941
veya ahşap dolgulu

15

H kızak ile

0

DF 98, DF 95, DF 80

65

Tüm ölçüler nominal ölçülerdir.
Ölçüler mm cinsindedir

Torsiyon yayı teknolojisine sahip
seksiyonel garaj kapıları

diğer marka garaj kapıları

L kızaklıda tavan yüksekliği
= tablo ölçüsü yüksekliği + 115

kapı hareketi üst noktası
ve tavan arasında

15

15

30
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Dairesel açılır kapı motor RotaMatic

RotaMatic

RotaMatic P

RotaMatic PL

RotaMatic Akku

20 / 5

40 / 10

40 / 10

5/2

Kapı yüksekliği maks.

2000 mm

2000 mm

2000 mm

3000 mm

Maks. kanat genişliği

1000 – 2500 mm

1000 – 2500 mm

1500 – 4000 mm

1000 – 2500 mm

220 kg

400 kg

400 kg

120 kg

Kapı döngüsü
(açılma / kapanma)

gün / saat başına

Kullanım alanı

Maks. kanat ağırlığı
Motor bilgileri

Motor

24 V doğru akım redüktörlü motor

Şebeke Bağlantısı
İtme ve çekme kuvveti

230 V – 240 V dalgalı gerilim, 50 Hz
2000 N

1000 N

2200 N

2700 N

2700 N

1100 N

Standby

< 7 Watt

< 7 Watt

< 7 Watt

< 0,1 Watt

Alüminyum /
dış hava
koşullarına
mukavim plastik

Alüminyum /
döküm / dış hava
koşullarına
mukavim plastik

Alüminyum /
döküm / dış hava
koşullarına
mukavim plastik

Alüminyum /
dış hava
koşullarına
mukavim plastik

Sıcaklık aralığı

−20 °C ila +60 °C

−15 °C ila +45 °C

Koruma sınıfı

IP 44

IP 44

IP 44

IP 44

Koruma sınıfı (ayrı kumanda gövdesi)

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

İmpuls kumanda

●

●

●

●

Güç sınırlaması

●

●

●

●

Yumuşak hızlanma ve yumuşak durdurma özellikleri

●

●

●

●

Otomatik kapanma ayarlanabilir

●

●

●

●

2

2

1

Bağlanabilen emniyet donanımı sayısı

2

Bitiş konumu

Kapı-Kapat

Entegreli limit sviç veya dayanma noktası üzerinden ayarlanabilir

Kapı-Aç

programlanabilir (dayanma noktasına ihtiyaç yok!)

Donanım

Uzaktan kumanda (868 MHz)

HS 5 BS (desenli yüzey siyah)

HSE 4 BS (plastik
kapaklı desenli
yüzey siyah)

Alıcı (868 MHz)

İki yönlü 5 kanal alıcı ESE BS

İmpuls ve kısmi
açılma
fonksiyonları için
sabit kod alıcı

●

–

Kapı konumu sorgulama
Elektrik bağlantısı

Şebeke bağlantı hattı

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

Motor kablosu

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

İlave kumanda kabloları

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

Elektrik kilidi bağlantı kablosu

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

Tüm kabloları ayrı döşeyiniz!
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2500 N

Kısa süreli uç kuvvet

Gövde

Kumanda
elektroniği

2500 N

Bkz. montaj
bilgileri

● ● = Standart

RotaMatic

e = 0 – 150 (P)
e = 0 – 210 (PL)

A = min. 100

Ölçüler

x

x+
derinlik

RotaMatic / RotaMatic P

720

1120

RotaMatic PL

820

1320

e = Montaj plakası ve kapı dönme noktası
arasındaki mesafe
B = 100 – 180
X
X + DERİNLİK

e = 0 – (–30)
A = min. 100

B = 100 – 180

e = 0 – (–30)
A = min. 100

Hörmann ortakları için
Dairesel açılır kapı projelendirme programı
ile dairesel kapı motorlarınızın planlanması
ve montajı için Hörmann size destek
sağlamaktadır. Programı Hörmann satıcı
forumundan indirmek üzere bulabilirsiniz.
B = 100 – 180

40

Tüm ölçüler nominal ölçülerdir.
Ölçüler mm cinsindedir

70

min. 50
Lütfen dikkat ediniz:
Mükemmel kapı hareketini sağlamak için
A ölçüsü ve B ölçüsü arasındaki fark
maks. 40 mm olmalıdır.
Tüm tasvirler ve bilgiler standart kızak ile ilgilidir.
Başka donanım özellikleri mümkündür.
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Dairesel açılır kapı motoru VersaMatic

VersaMatic

VersaMatic P

VersaMatic Akku

20 / 5

40 / 10

5/2

Kapı yüksekliği maks.

2000 mm

2000 mm

2000 mm

Maks. kanat genişliği

1000 – 2000 mm

1000 – 3000 mm

1000 – 2000 mm

200 kg

300 kg

120 kg

Kapı döngüsü
(açılma / kapanma)

gün / saat başına

Kullanım alanı

Maks. kanat ağırlığı
Motor bilgileri

Motor
Şebeke Bağlantısı

24 V doğru akım redüktörlü motor
230 V – 240 V dalgalı gerilim, 50 Hz

Nominal tork

50 Nm

60 Nm

50 Nm

Maks. tork

250 Nm

300 Nm

250 Nm

yakl. 2,6 dev/dak

yakl. 2,7 dev/dak

yakl. 2,6 dev/dak

< 1 Watt

< 1 Watt

< 0,4 Watt

Rölanti devri maks.
Standby
Gövde

Alüminyum/döküm/dış hava koşullarına mukavim,
fiberglasla güçlendirilmiş plastik

Sıcaklık aralığı

Kumanda
elektroniği

Koruma sınıfı

IP 44

IP 44

IP 44

IP 65

IP 65

IP 65

İmpuls kumanda

●

●

●

Güç sınırlaması

●

●

●

Yumuşak hızlanma ve yumuşak durdurma özellikleri

●

●

●

Otomatik kapanma ayarlanabilir

●

●

●

3

3

1

Kapı-Kapat
Kapı-Aç

Donanım

entegre dayanma noktası veya montaj mekanında dayanma noktası
üzerinden ayarlanabilir
entegre dayanma noktası üzerinden ayarlanabilir veya programlanabilir
(yani montaj mekanında dayanma noktasına ihtiyaç yok!)

Uzaktan kumanda (868 MHz)

HS 5 BS (desenli yüzey siyah)

Alıcı (868 MHz)

İki yönlü 5 kanal alıcı ESE BS

Kapı konumu sorgulama
Elektrik bağlantısı

● ● = Standart

●

Şebeke bağlantı hattı

230 V, NYY 3 × 1,5 mm² (montaj mekanı), maks. uzunluk 30 m

Motor kablosu

NYY 5 × 1,5 mm² (montaj mekanı)

İlave kumanda kabloları

Zemin bölgesindeki tüm kablolar NYY, örn. 5 × 1,5 mm²
(montaj mekânı, maks. uzunluk 30 m)

Elektrik kilidi bağlantı kablosu

NYY 3 × 1,5 mm² (kurulum mekanı, maks. uzunluk 30 m) zemin bölgesinde
H07RN-F 2 × 1 mm² kapı kanadı üzerinde

Tüm kabloları ayrı döşeyiniz!
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−15 °C ila +45 °C

Koruma sınıfı (ayrı kumanda gövdesi)

Bağlanabilen emniyet donanımı sayısı
Bitiş konumu

−20 °C ila +60 °C

A = ±e + 203,5

+e
–e

e = –33,5 ila +266,5
(Montaj plakası ve kapı dönme noktası
arasındaki mesafe)

300 – 500

857

115 – 285

A = ±e + 100

+e
–e

e = –30 ila +360
(Montaj plakası ve kapı dönme noktası
arasındaki mesafe)

300 – 500

857

135 – 305

A = ±e + 100

+e
–e

e = –30 ila +360
(Montaj plakası ve kapı dönme noktası
arasındaki mesafe)

300 – 500

857

215 – 365

Tüm ölçüler nominal ölçülerdir.
Ölçüler mm cinsindedir

Lütfen dikkat ediniz:
Tüm tasvirler ve bilgiler standart kızak ile ilgilidir.
Başka donanım özellikleri mümkündür.

55

Ö L Ç Ü L E R V E M O N TA J B I L G I L E R I

LineaMatic H, STA 400 sürme kapı motorları

Kapı döngüsü
(açılma / kapanma)

gün / saat başına

Kullanım alanı

Kapı yüksekliği maks.
Maks. kapı genişliği
Maksimum kapı ağırlığı
zeminden hareketli kapılarda
taşıyıcı kapılarda

Motor bilgileri

LineaMatic

LineaMatic P

LineaMatic H

STA 400

20 / 5

40 / 10

40 / 10

100 / 20

2000 mm

2000 mm

2000 mm

3000 mm

1300 – 6000 mm

1300 – 8000 mm

1300 – 10000 mm

1000 – 17000 mm

300 kg
250 kg

500 kg
400 kg

800 kg
600 kg

2500 kg
1800 kg

Motor

24 V doğru akım redüktörlü motor
230 V – 240 V dalgalı gerilim, 50 Hz

Şebeke Bağlantısı
İtme ve çekme kuvveti
Kısa süreli uç kuvvet
Standby
Gövde

650 N

1000 N

Koruma sınıfı

1200 N

800 N

1200 N

1400 N

2300 N

< 7 Watt

< 7 Watt

< 7 Watt

Çinko pres döküm / dış hava koşullarına mukavim PVC

IP 44

IP 44

IP 44

IP 65

Motor gövdesinin içine entegre edilmiş kumanda

●

●

●

●

Güç sınırlaması ayarlanabilir

●

●

●

●

Yumuşak hızlanma ve yumuşak durdurma ayarlanabilir

●

●

●

●

manyetik limit sviç

●

●

●

Otomatik kapanma entegre edilmiş

●

●

●

●

Personel geçişi programlanabilir

●

●

●

●

Bağlanabilen emniyet donanımı sayısı

3

3

3

3

HS 5 BS (desenli yüzey siyah)

Alıcı (868 MHz)

İki yönlü 5 kanal alıcı ESE BS

Fotosel (sadece SK modelde)
Uyarı lambası (sadece SK modelde)

● ● = Standart

●

Uzaktan kumanda dahil değil
–

–

Tek yönlü fotosel EL 301

–

LED-uyarı lambası SLK, sarı, Zemin ve duvar montajı için

–

Şebeke bağlantı hattı

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

İlave kumanda kabloları

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

Temelin ölçüleri

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

Bağlantı kablosu

İçi boş boru konumu için bkz. şekil

Tüm kabloları ayrı döşeyiniz!
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●

Uzaktan kumanda (868 MHz)

Kapı konumu sorgulama

Elektrik bağlantısı

Dış hava
koşullarına
mukavim PVC

−20 °C ila +60 °C

Elektronik kapı konum bildirgeci

Donanım

2000 N

< 7 Watt

Sıcaklık aralığı

Kumanda
elektroniği

Değişken akım
redüktörlü motor

710 × 410 × 800
mm (buzlanmaya
karşı korumalı)

±0
30

800

44

0

*

LineaMatic

0

20

0*

Kapanma kenarı
güvenliği kullanılırsa

min. 122

0 – 42

±0
41

800

71

*

0

STA 400

0

20

0*

Kapanma kenarı
güvenliği kullanılırsa

125

125
12,5 – 50

Tüm ölçüler nominal ölçülerdir.
Ölçüler mm cinsindedir

Lütfen dikkat ediniz:
DIN EN 13241 taleplerinin yerine getirilmesi
için kapanma kenarı güvenliği takılmasını
tavsiye ediyoruz.
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Yeni yapılarda
ve yenilemelerde
Hörmann kalitesi
Hörmann’la çok iyi planlama
yapabilirsiniz. Özenli bir şekilde
birbirine uyarlanan çözümler, size
ve her alana yüksek fonksiyonelliğe
sahip mükemmel ürünler sunuyor.

Garaj kapıları ve kapı motorları

• Garaj kapıları
Özel mimariler için tam uyumlu: Ahşap veya sac,
yekpare veya seksiyonel kapılar.
• Kapı motorları
Konforun ve hırsızlık engelleyici emniyetin tadını
Hörmann garaj ve bahçe giriş kapısı motorları
ile çıkartınız. Hörmann kapı motorları ile bu konforu
yaşam alanlarınızda da yaşayabilirsiniz.
• Ev kapıları
Kapsamlı ev kapıları ürün yelpazemizde arzu ettiğiniz
kapı modelini mutlaka bulursunuz.
• Çelik kapılar
Bodrumdan çatıya kadar evinizin tüm bölümleri
için sağlam kapılar.

Thermo65 / Thermo46 ev kapısı

• Kasalar
Kapsamlı ürün yelpazemizden yeni yapı, ilave yapı
ve yenileme için seçiminizi yapınız.

Çelik kapılar
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Hörmann: Koşulsuz Kalite

Hörmann KG Amshausen, Almanya

Hörmann KG Antriebstechnik, Almanya

Hörmann KG Brandis, Almanya

Hörmann KG Brockhagen, Almanya

Hörmann KG Dissen, Almanya

Hörmann KG Eckelhausen, Almanya

Hörmann KG Freisen, Almanya

Hörmann KG Ichtershausen, Almanya

Hörmann KG Werne, Almanya

Hörmann Alkmaar B.V., Hollanda

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polonya

Hörmann Beijing, Çin

Hörmann Tianjin, Çin

Hörmann LLC, Montgomery IL, ABD

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, ABD

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Hindistan

Hörmann, uluslararası pazarda, bütün önemli yapı elemanlarını

GARAJ KAPILARI

tek elden kendisi üreten tek firmadır. Bu yapı elemanları en ileri

GARAJ KAPISI MOTORLARI

varlığı ve koşulsuz kalite anlayışı sayesinde Hörmann, birinci sınıf
yapı elemanları konusunda güçlü ortağınızdır.

ENDÜSTRİYEL KAPILAR
YÜKLEME TEKNOLOJİSİ
ÇELİK KAPILAR
KAPI KASALARI

www.hoermann.com

bütününü kapsayan satış ve servis ağı, Amerika ve Asya pazarlarındaki
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teknolojilerin kullanıldığı fabrikalarda üretilir. Avrupa pazarının

