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P O R TA M AT I C  K A P I  M O T O R U

Konforlu kapı kullanımı

Hörmann PortaMatic kapı motoru ile ahşap 

ve çelik iç kapılarınızı uzaktan kumanda 

veya buton ile kolayca açıp kapatabilirsiniz. 

İster daha fazla konfor ya da hijyen isteği, 

ister bedensel engellerden kaynaklanan 

hareket kısıtlamalarından ötürü olsun – Bu 

teknoloji günlük hayatınızı kolaylaştıracaktır. 

Birçok fonksiyon ve ayar seçeneklerine 

sahip ve elektrik tüketimi minimum seviyede 

olan PortaMatic kapı motoru konutların yanı 

sıra ticari, idari binalarda ortak alanlarda 

kullanıma da uygundur.

Made in Germany2
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E N G E L S İ Z  V E  K O N F O R L U  YA Ş A M
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* Yaşlılar, yardıma ihtiyaç duyan kişiler ve çocuklar gibi bazı 
kullanıcı gruplarının motoru kullanımı öncesinde şartlar 
kontrol edilmelidir.

PortaMatic, Alman Gerontolojik 
Teknoloji Kurumu (GGT) tarafından, 
50 yaş ve üzeri kullanıcıların 
güvenlik, konfor ve kullanım kolaylığı gereksinimlerine göre  
test edilen ve kalitesi onaylanan ilk ve tek kapı motorudur.

Engelsiz yaşam

Bedensel sınırlamalara rağmen evinizde rahat 
hareket edebilmek mi istiyorsunuz? İç kapılar 
için PortaMatic motor, odalarınız arasında 
yardım almadan hareket edebilmeniz için 
kolaylık sağlayarak yaşam kalitenizi yükseltir.

Konforlu yaşam

Dolu tepsileri, alışveriş poşetlerinizi ya da  
ağır eşyalarınızı taşırken kapılar önünüzde 
kendiliğinden açılsın. PortaMatic otomatik  
kapı motoruna sağlık nedenleriyle gereksinim 
duymasanız bile bu konfordan asla vazgeçmek 
istemeyeceksiniz.

Ofislerde hareket rahatlığı

Ofislerde ergonomi ve hareket kolaylığı 
günümüzde büyük bir önem taşımaktadır. 
Düşük enerjili işletimi ve yüksek güvenliğiyle 
PortaMatic, örn. bürolar, hastaneler, 
laboratuvarlar ve muayenehaneler için  
en ideal kapı motorudur.*

Ortak alanlarda hijyen

Hastane, okul, ofis gibi kalabalık yerlerin oda 
ve tuvalet kapılarından hastalık bulaşma riski 
çok yüksektir.
Temassız buton ile kumanda edilen PortaMatic 
kapı motoru, bu kapıları dokunmadan 
açabilmenizi sağlayarak  sizi ve sevdiklerinizi 
mikroplara ve bakterilere karşı korur. 

Kısa filmi izleyiniz:  
www.hoermann.com/videos
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Hörmann ürünlerinde konfor ve güvenlik bir 
aradadır. Yumuşak kalkış ve duruş özelliği ile 
PortMatic motorlu kapılarınız sessizce açılır ve 
kapanır. Kapı hareketi çok düşük bir kuvvetle 
gerçekleştirildiğinden size daha yüksek emniyet 
sunulur. Gereken durumlarda kapının durması 
için çok hafif bir dokunuş yeterlidir.

1 2
Diğer motorların sınırlarına ulaştığı noktada, 
PortaMatic size fayda sunmaya devam eder. 
Yenilikçi BiSecur kablosuz sistemimizle, 
motorunuzu güvenli bir şekilde uzaktan 
kumanda veya kablosuz buton ile kontrol 
edebilir,  ayrıca kapınızın açık veya kapalı  
olup olmadığını sorgulayabilirsiniz*.

Uzaktan kumandanızla veya kablosuz buton 
vasıtasıyla kapınızı açıp kapatmakla kalmaz, 
ayrıca entegre LED aydınlatmayı da kontrol 
edebilirsiniz.

Sadece Hörmann’da 

Kullanım  
güvenliği

P O R TA M AT I C ’ İ  T E R C İ H  E T M E K  İ Ç İ N  İ Y İ  N E D E N L E R

Yenilikçi  
kablosuz sistem

* HS 5 BS uzaktan kumanda  
veya FIT 5 BS kablosuz buton ile6



PortaMatic hayatınızı kolaylaştırır. Montajı çok 
kolaydır. Motor, kapının üstüne veya kasaya 
sabitlenir. Kızak rayı kolayca kapı kanadı üzerine 
yapıştırılabilir ve gerektiğinde iz bırakmadan 
çıkarılabilir. Bu, özellikle kiralık dairelerde veya cam 
kapılarda avantaj sağlar. PortaMatic elektrik 
bağlantısı sadece prize takmaktan ibarettir. 
Motorlar standart fişli 3 m kablo ile temin edilir. 
Dilerseniz montaj için Hörmann teknik 
ekibinden de hizmet alabilirsiniz.

Konfor ve güvenlikte daha fazlasının fark 
yarattığını düşünüyoruz. Bu yüzden PortaMatic 
kapı motorunu sizin için bazı ilave fonksiyonlarla 
donattık. Örneğin sesli sinyal ve entegre LED 
aydınlatması ile kapının açılacağından ve 
kapanacağından hareket öncesinde haberdar 
olursunuz. 

Aydınlatma ayrıca, özellikle karanlıkta ve kötü 
aydınlatılmış kapı girişlerinde geçiş güvenliği 
sağlar.

3 4Kolay montaj,  
kolay bağlantı

Görsel ve sesli konfor 
fonksiyonları
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A V A N TA J L A R

PortaMatic, gümüş (E6 / EV 1), aydınlatmalı, kapı pervazına montaj

PortaMatic beyaz (RAL 9016) opsiyonel mil uzatması ile, duvara montaj
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Dahili aydınlatma karanlıkta yön bulmayı kolaylaştırır ve kapı geçişlerini daha 
güvenli hale getirir. 

Kısmi açılma özelliği, tuvalet ya da banyo havalandırması için kullanılabilir. 

Sadece Hörmann’da 

Dahili LED aydınlatma

PortaMatic aydınlatma fonksiyonlarını ihtiyacınıza 
göre çok kolay ayarlayıp, gerektiğinde 
değiştirebilirsiniz. Aydınlatma alt ya da üst 
tarafta seçilebilir. Karanlıkta yol gösterici olması 
için sürekli aydınlatma seçilebilir, ya da kapı 
açılıp kapanırken ışıklı hareket uyarısı alınabilir.  

Pratik kısmi açılma

Havalandırma gibi ihtiyaçlar için kapının belli  
bir süre komple ya da kısmi olarak açılması 
ayarlanabilir. 

Minimum elektrik tüketimi

Düşük tüketimli bileşenler ve aydınlatmada 
kullanılan LED teknolojisi ile çok düşük enerji 
tüketimi olan PortaMatic elektrik giderlerinizi 
düşürmenize katkıda bulunur. 

Özel bağlantı seçenekleri

PortaMatic evinizde mevcut elektrik kablo 
ve anahtar sistemine bağlanabilir. Daire giriş 
ya da iç kapılarınızda elektrikli kilit ile entegre 
edilebilir. Opsiyonel elektronik devre kartı ile, 
örneğin acil durumlarda, uzaktan kablosuz 
sinyal ile kumanda edilebilir.  
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E S N E K  F O N K S İ Y O N L A R

Konforunuz 
hedefimizdir

Yenilikçi ürünlerimizle yaşamınızı 

kolaylaştırmak istiyoruz. PortaMatic 

motorları özel istek ve ihtiyaçlarınıza göre 

ayarlayabilirsiniz. Fonksiyonlar birbirleriyle 

birleştirilebilir. Uzaktan kumanda ya da 

kablosuz buton ile dört farklı fonksiyon 

kontrol edilebilir. Bu sayede evde  

herkese özel motor kullanım seçeneği 

sunulmuş olur. 
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 Otomatik işletim

Kapıyı açmak için uzaktan kumanda ya 
da buton kullanılır. Belirlediğiniz zaman 
dolduktan sonra kapı otomatik olarak 
kapanır. Kapı açık kalma süresi 2 – 180 
saniye aralığında ayarlanabilir. 

 İmpuls işletim

Kapıyı açmak için uzaktan kumanda 
ya da buton kullanılır. Kapı kumanda 
ya da butona tekrar basılarak kapatılır. 

 Yarı otomatik işletim

Bu işletim türünde kapı elle bir miktar 
aralandıktan sonra, tanımladığınız bir 
noktadan itibaren motor devreye girer 
ve kapıyı tam olarak açar. Kapıyı 
kapatmak için hafifçe itmek yeterlidir. 

 Kapı kapatıcı işletimi

Kapı, normal şekilde elle açılır. Bu sırada 
motor boştadır. 2 – 60 saniye aralığında 
belirleyeceğiniz bir periyod sonunda 
motor kapıyı otomatik olarak kapanır. 

Kombine işletim

Tüm işletim tipleri özelleştirilebilir  
ya da birbirleriyle kombine edilebilir. 
PortaMatic ihtiyaç ve isteklerinize göre 
rahatça ve tekrar tekrar ayarlanabilir.  
Ek bilgi için bkz. Sayfa 16 .
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A K S E S U A R L A R

Özel tasarım kablosuz 
kontrol cihazları

Aksesuarlarımız sadece yenilikçi teknolojiye 

değil aynı zamanda şık bir tasarıma da 

sahiptir. Hörmann uzaktan kumandaları 

farklı model ve tasarımlarda beğeninize 

sunulmaktadır. Tüm kontrol cihazlarımızda, 

sinyal aktarımında yüksek güvenlik sağlayan, 

yenilikçi Hörmann BiSecur telsiz teknolojisi 

kullanılır. Takip eden sayfalarda bu geniş 

ürün programından bir seçkiyi bulabilirsiniz. 

Komple aksesuar programı ve fonksiyon 

detayları ile ilgili bilgi vermek için Hörmann 

satış temsilcileri hizmetinizdedir.

Garage Door  
and Entrance Gate Operators
Hinged gate operator VersaMatic / VersaMatic Akku Solar

Akıllı telefon ile kumanda ile ilgili 
detaylı bilgileri BiSecur Akıllı Ev 
Teknolojisi broşüründe, diğer 
Hörmann kapı motorları ile ilgili 
bilgileri de Garaj ve Bahçe Kapısı 
Motorları broşüründe bulabilirsiniz.

 BiSecur SmartHome
Convenient and secure living
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A K S E S U A R L A R

Uzaktan kumanda HS 5 BS
4 adet fonksiyon butonu,  
konum sorgulama butonu 

 Parlak yüzey, siyah veya beyaz
 Desenli yüzey, siyah

Uzaktan kumanda HS 4 BS
4 adet fonksiyon butonu

 Desenli yüzey, siyah

Uzaktan kumanda HS 1 BS
1 adet fonksiyon butonu

 Desenli yüzey, siyah

Uzaktan kumanda HSE 1 BS
1 adet fonksiyon butonu, 
anahtarlık halkalı

 Desenli yüzey, siyah

Uzaktan kumanda HSE 4 BS
4 adet fonksiyon butonu, 
anahtarlık halkalı

 Krom veya plastik kapaklı, 
desenli yüzey, siyah

Uzaktan kumanda HSE 2 BS
2 adet fonksiyon butonu, 
anahtarlık halkalı

 Parlak yüzey, siyah veya beyaz
 Parlak yüzey, yeşil, lila, sarı, 

kırmızı, turuncu
 Gümüş, karbon,  

koyu budak desenli

Uzaktan kumanda HSD 2-A BS
 2 fonksiyon butonlu,  

anahtarlık olarak da kullanılabilir, 
alüminyum görünümlü
Uzaktan HSD 2-C BS

 2 fonksiyon butonlu,  
anahtarlık olarak da kullanılabilir, 
parlak krom 

Uzaktan kumanda HSP 4 BS
 4 adet fonksiyon butonu,  

tuş kilitli, anahtarlık halkalı

Uzaktan kumanda 
HSI 6 BS ■ YENİ

 6 adet, büyük boyutlu, 
fonksiyon butonu
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Yaşlı yürüteci için 
uzaktan kumanda 
tutamakları ■ YENİ
Kullanım konforu için HS, 
HSE ve HSI uzaktan 
kumandaları özel tutamak ile 
yaşlı yürütecine sabitlemek 
mümkündür. .
Görselde: HS5 BS uzaktan 
kumanda ve tutamak

Kablosuz buton  
FIT 1 BS
1 adet fonksiyon butonu

 RAL 9010 düz beyaz

Kablosuz buton  
FIT 4 BS
4 adet fonksiyon butonu

 RAL 9010 düz beyaz

Kablosuz iç buton  
FIT 5 BS
4 adet fonksiyon butonu, 
konum sorgulama butonu

 RAL 9010 düz beyaz

Kablosuz sıva altı vericisi
 2 fonksiyonlu, üniversal 

sıva altı butonu ile birlikte

HSU 2 BS 
Çapı 55 mm minimum 
derinliği 60 mm prizlere 
montaj için, evdeki elektrik 
şebekesine bağlanabilir

FUS 2 BS 
Çapı 55 mm minimum 
derinliği 45 mm prizlere 
montaj için, LR03 / AAA 
1,5 V pil dahil

İç buton
 Düz sviç, sıva üstü  

ve sıva altı modeller farklı 
yazı ve sembol baskı ile 
temin edilebilir

Hijyenik, temassız  
kapı kullanımı

Temassız buton ile kontrol edilen 
PortaMatic kapı motoru, kapı kolu  
ya da butona dokunmadan kapıya 
kumanda edebilmesinden ötürü, 
mikrop bulaşma riski olan doktor 
muayenehaneleri ya da umumi tuvalet 
kapıları gibi yerler için ideal 
çözümdür.  

Temassız kablosuz buton
FSR 1 BS
1 adet fonksiyon butonu,  
işletme gerilimi 230 V

Temassız kablosuz buton
HTR 1-230
1 adet fonksiyon butonu,  
sviç kablosuna bağlantı için röle 
çıkışlı, işletme gerilimi 230 V

Temassız kablosuz buton
HTR 1-24 ■ YENİ
1 adet fonksiyon butonu,  
sviç kablosuna bağlantı için röle 
çıkışlı, işletme gerilimi 24 V

* Kapı konumunun kontrolü için. 15



T E K N İ K  V E  M O N TA J

Fonksiyonlar ve kombinasyon seçenekleri

Fonksiyonlar Açıklama
Açık kalma 

süresi
Manuel Kapı kapat Yarı otomatik

Kablolu 

otomatik

Kablosuz 

otomatik

İmpuls takibi 

kablo

İmpuls takibi 

telsiz

Kapalı Gerilimsiz – ● – – – – – –

Manuel Elle kullanım – ● ○ – ○ ○ ○ ○

Yarı otomatik işletimi Kapı – Aç yönünde Zaman 1 – ○ ● ○ ○ ○ ○

Otomatik işletim Kablo ile Zaman 2 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○

Otomatik işletim Kablosuz Zaman 2 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○

İmpuls işletimi Kablo ile – ○ ○ ○ ○ ○ ● ○

İmpuls işletimi Kablosuz – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

Devamlı açık, kısmi açık, 

havalandırma
Manuel, impuls takibi – ○ – – – – ○ ○

Sesli (ton) ve görsel (ışık) sinyalizasyon

Ön uyarı (kapı hareketi öncesi) – ○ – ○ ○ ○ ○

Uyarı (kapı hareketi esnasında) – ○ ○ ○ ○ ○ ○

● standart, ○ mümkün, – mümkün değil Zaman 1 = Açık kalma süresi 2 – 60 san.
Zaman 2 = Açık kalma süresi 2 – 180 san.

Teknik veriler

Ölçüler (G × Y × D) 60 × 560 × 78 mm
Ağırlık 2,9 kg
Güç girişi maks. 0,15 kW
Standby yaklaşık 1 Watt
Açılma açısı maks. 115 °
Test edilmiş kullanım ömrü 200 000 kapı hareketi / 600 günlük
Kapı genişliği 610 ila 1100 mm
Kapı yüksekliği 2250 mm’ye kadar
Kapı ağırlığı 125 kg’a kadar  

(860 mm kapı genişliğine kadar)
100 kg’a kadar  
(985 mm kapı genişliğine kadar)
80 kg’a kadar  
(1110 mm kapı genişliğine kadar)

Mil uzatması

Motoru, kapı kasasının üstüne, duvara monte etmek için  
gerekli aksesuar
Uzunluk (L) 31, 46, 61 mm

Gövde rengi gümüş (E6 / EV 1)

Gövde rengi beyaz (RAL 9016)

Opsiyonel mil uzatması

DIN-linksDIN-rechts

30 – 200

LL

PortaMatic kapı motoru

• Tek kanatlı ahşap ya da çelik iç mekan kapıları için 
elektromanyetik, menteşeli kapı motoru

• Sol ya da sağ pozisyonda kullanılabilir

• BiSecur telsiz teknolojisi, aydınlatma, moment kolu,  
kızak rayı, dil yuvası ve montaj malzemesi ile

• Gövde renkleri: (E6 / EV 1) Gümüş veya RAL 9016 beyaz

• Fişli, 3 metre beyaz elektrik bağlantı kablosu ile
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DIN-linksDIN-rechts

30 – 200

LL

DIN-linksDIN-rechts

30 – 200

LL

DIN-linksDIN-rechts

30 – 200

LL

DIN-linksDIN-rechts

30 – 200

LL

DIN-linksDIN-rechts

30 – 200

LL

DIN-linksDIN-rechts

30 – 200

LL

DIN-linksDIN-rechts

30 – 200

LL

DIN-linksDIN-rechts

30 – 200

LL

Montaj tipleri

Kızak rayı ile
Kapanma tarafı / menteşe olmayan taraf, itmeli

Makas kolu ile (opsiyonel)
Kapanma tarafı / menteşe olmayan taraf, itmeli

Kapı çıkması maks. 40 mm

40

19

19

0 – 30

Dış gövde derinliği 0 – 30 mm

Dış gövde derinliği 30 – 200 mm

Kızak rayı ile
Açılma tarafı / menteşe tarafı, çekmeli

DIN-linksDIN-rechts

30 – 200

LL

17
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Evinizin tüm 
kapılarında Hörmann 
kalitesini tecrübe edin

Hörmann bütüncül bir konut tasarımı için 

kapsamlı seçenekler sunar. Birbirleriyle 

uyumlu kapı çözümleri ile her uygulama 

alanı için mükemmel ürünü Hörmann'da 

bulabilirsiniz. 

• Garaj kapıları  
Kişisel zevkinize uygun şekilde özelleştirebileceğiniz 
farklı malzeme ve görünüm seçenekleri ile seksiyonel, 
sarmal ya da yekpare tip garaj kapıları. 

• Kapı motorları  
Bahçe, garaj ve iç mekan kapılarınız için güvenli ve 
konforlu kapı motorları.

• Ana giriş kapıları  
Hayalinizdeki kapıyı kapsamlı ana giriş kapıları ürün 
yelpazemizde mutlaka bulacaksınız.

• Çelik kapılar  
Bodrumdan çatıya kadar evinizin tüm bölümleri  
için sağlam kapılar.

• Kapı kasaları  
Yeni inşa ya da tadilat işleri için uzun ömürlü ve şık çelik 
kapı kasaları.

Garaj kapıları, bahçe kapısı motorları

Ana giriş kapıları

Çelik kapılar
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Hörmann: Koşulsuz Kalite

Hörmann, uluslararası pazarda, bütün önemli yapı elemanlarını  

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

teknolojilerin kullanıldığı fabrikalarda üretilir. Avrupa pazarının  

bütününü kapsayan satış ve servis ağı, Amerika ve Asya pazarlarındaki  

varlığı ve koşulsuz kalite anlayışı sayesinde Hörmann, birinci sınıf  

yapı elemanları konusunda güçlü ortağınızdır.

GARAJ KAPILARI

KAPI MOTORLARI

ENDÜSTRİYEL KAPILAR

YÜKLEME TEKNOLOJİSİ

MENTEŞELİ KAPILAR

KAPI KASALARI

Hörmann KG Amshausen, Almanya

Hörmann KG Dissen, Almanya

Hörmann KG Werne, Almanya

Hörmann Tianjin, Çin

Hörmann KG Antriebstechnik, Almanya

Hörmann KG Eckelhausen, Almanya

Hörmann Alkmaar B.V., Hollanda

Hörmann LLC, Montgomery IL, ABD

Hörmann KG Brandis, Almanya

Hörmann KG Freisen, Almanya

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polonya

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, ABD

Hörmann KG Brockhagen, Almanya

Hörmann KG Ichtershausen, Almanya

Hörmann Beijing, Çin

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Hindistan
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