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Επώνυμη ποιότητα Hörmann
Προσανατολισμένη στο μέλλον αλλά και αξιόπιστη

Διακίνηση γνήσιων ανταλλακτικών VW, Ludwigsfelde, Βερολίνο

Ανεξάρτητη ανάπτυξη προϊόντων
Η καινοτομία στην Hörmann είναι ενδο-εταιρική υπόθεση: 
εξειδικευμένοι συνεργάτες στα τμήματα ανάπτυξης  
είναι υπεύθυνοι για βελτιώσεις στα υφιστάμενα  
προϊόντα και ανάπτυξη νέων, καινοτόμων προϊόντων.  
Έτσι δημιουργούνται προϊόντα υψηλής ποιότητας,  
τα οποία χαίρουν μεγάλης αποδοχής παγκοσμίως.

Σύγχρονη κατασκευή
Όλα τα βασικά μέρη των πορτών και των μηχανισμών 
κίνησης, όπως πάνελ, πλαίσια, οδηγοί, μηχανισμοί κίνησης 
και συστήματα ελέγχου, αναπτύσσονται και παράγονται  
από την ίδια την Hörmann. Το γεγονός αυτό εξασφαλίζει 
απόλυτη συμβατότητα μεταξύ πόρτας, μηχανισμού κίνησης 
και συστήματος ελέγχου. Με το πιστοποιημένο σύστημα 
διαχείρισης ποιότητας διασφαλίζεται αξεπέραστη ποιότητα 
από το σχεδιασμό και την παραγωγή μέχρι την αποστολή.

Αυτή είναι η ποιότητα Hörmann – Made in Germany.
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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 τα στάνταρ στη διεθνή αγορά.

Εργοστάσια υψηλής εξειδίκευσης 
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 οικιακή και βιομηχανική κατασκευή.

Αποτελεσματική συμβουλευτική 
υποστήριξη
Έμπειροι τεχνικοί σύμβουλοι του τμήματος πωλήσεων  
σας συμβουλεύουν από το σχεδιασμό και τις τεχνικές 
διευκρινίσεις ως την έγκριση του κτιρίου. Πλήρη έντυπα, 
όπως π.χ. τεχνικές περιγραφές, διατίθενται σε έντυπη 
μορφή, αλλά και πάντα πλήρως ενημερωμένα  
από τη διεύθυνση www.hoermann.com

Γρήγορη εξυπηρέτηση
Χάρη στο ευρύ δίκτυο εξυπηρέτησής μας βρισκόμαστε 
κοντά σας, όπου και αν είστε, εικοσιτέσσερις ώρες  
το εικοσιτετράωρο. Αυτό αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα 
κατά τον έλεγχο, τη συντήρηση και την επισκευή.

Οδηγός εξοικονόμησης 
ενέργειας
Το διαδραστικό βοήθημα 
σχεδιασμού είναι διαθέσιμο 
στο Internet στη διεύθυνση 
www.hoermann.com

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

ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΎΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΌΤΗΤΑΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΏΝ

Made in Germany
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Αειφόρος παραγωγή
για κτίρια που ατενίζουν το μέλλον

EPD Industrie-Sectionaltore 
Kurzfassung
Environmental Product Declaration 
nach DIN ISO 14025 und EN 15804

Deklarationsnummer
EPD-STPU-0.3

 

Industrie-Sectionaltore aus PU (Polyurethan) ausgeschäumten
Stahl-Lamellen (Firmen-EPD)

Hörmann KG Brockhagen

EPD Industrie-Sectionaltore 
Kurzfassung
Environmental Product Declaration 
nach DIN ISO 14025 und EN 15804

Deklarationsnummer
EPD-STA-0.3

 

Industrie-Sectionaltore aus Aluminium (Firmen-EPD)

Hörmann KG Brockhagen

Βιομηχανικές σπαστές πόρτες  
EPD από χαλύβδινα πάνελ  
με πλήρωση πολυουρεθάνης

Βιομηχανικές σπαστές πόρτες  
EPD από αλουμίνιο

Μάθετε περισσότερα 
σχετικά με τις 
περιβαλλοντικές 
δραστηριότητες  
της Hörmann  
στα φυλλάδια 
“Σκεφτόμαστε 
πράσινα”.

Nachhaltig produzieren – 
für zukunftsweisendes Bauen

Wir denken grün
Hörmann übernimmt Verantwortung 
für unsere Umwelt und für unsere Zukunft
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Αειφόρος παραγωγή: βιομηχανικές 
σπαστές πόρτες της Hörmann

Οικολογική ποιότητα
Ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης ενέργειας  
διασφαλίζει μια φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή, 
π.χ. μέσω περαιτέρω χρήσης της θερμότητας  
που προκύπτει από την παραγωγική διαδικασία  
για τη θέρμανση των αιθουσών.

Οικονομική ποιότητα
Μεγάλη διάρκεια ζωής και χαμηλό κόστος συντήρησης 
χάρη στη χρήση υλικών υψηλής ποιότητας όπως  
π.χ. τα τζάμια DURATEC.

Λειτουργική ποιότητα
Μεγάλα τζάμια που εξοικονομούν ενέργεια, καθώς 
επίσης και θερμικά διαχωρισμένες κατασκευές πόρτας, 
επιτρέπουν τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση του κτιρίου.

Παραγωγική ποιότητα
Με την επαναχρησιμοποίηση διαχωρισμένων  
πλαστικών από τη διαδικασία παραγωγής  
επιτυγχάνεται εξοικονόμηση πόρων.

Αειφορία επιβεβαιωμένη και 
τεκμηριωμένη από το IFT, Rosenheim

Η Hörmann διαθέτει πιστοποίηση για την αειφορία όλων 
των βιομηχανικών σπαστών πορτών της με τη μορφή 
Περιβαλλοντικής Δήλωσης Προϊόντος (EPD) κατά  
τα πρότυπα DIN ISO 14025 και EN 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 βιομηχανικές 
σπαστές 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.

Έργα αειφόρου 
κατασκευής  
της Hörmann

ThyssenKrupp, Έσση

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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Καλοί λόγοι για να επιλέξετε Hörmann
Καινοτομίες που θα βρείτε μόνο στον κορυφαίο κατασκευαστή

Πολύ μεγάλη αντοχή στις γρατζουνιές
Οι πόρτες με πλαστικό τζάμι DURATEC αντέχουν 
στην έντονη καταπόνηση στο σκληρό βιομηχανικό 
περιβάλλον, διατηρώντας ταυτόχρονα συνεχώς  
τη διαφάνειά τους. Μια ειδική επιφανειακή επίστρωση 
σε ποιότητα προβολέων αυτοκινήτου προστατεύει  
το τζάμι από γδαρσίματα και ίχνη καθαρισμού.

Το τζάμι DURATEC διατίθεται στάνταρ, χωρίς 
επιπλέον χρέωση, σε όλες τις σπαστές  
πόρτες με διάφανο πλαστικό τζάμι – και μόνο  
από την Hörmann.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε  
στις σελίδες 48 – 51.

Δείτε το σύντομο βίντεο στη διεύθυνση: 
www.hoermann.com

ThermoFrame
Οι θερμαινόμενες αίθουσες χρειάζονται 
βιομηχανικές σπαστές πόρτες με καλή 
θερμομόνωση. Οι βιομηχανικές σπαστές πόρτες 
της Hörmann διατίθενται προαιρετικά με σύνδεση 
κάσας ThermoFrame για θερμικό διαχωρισμό  
της κάσας και του τοίχου. Επιπλέον προστατεύουν 
τα λάστιχα στις δύο πλευρές της πόρτας  
και ένα διπλό λάστιχο στο πρέκι από την απώλεια 
θερμότητας ή ψύχους. Έτσι η τιμή θερμομόνωσης 
αυξάνεται έως 21 %.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις 
σελίδες 52 – 53.

Καλή ορατότητα –  
για πάντα

Αποτελεσματική 
θερμομόνωση21

Αποκλειστικά στην Hörmann Αποκλειστικά στην Hörmann

Έως και

μεγαλύτερη 
θερμομόνωση

21 %

8



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

Προπορευόμενο φωτοκύτταρο χωρίς  
πρόσθετη χρέωση
Οι μηχανοκίνητες βιομηχανικές σπαστές πόρτες 
Hörmann με μηχανισμούς κίνησης WA 400  
και ITO 400 διαθέτουν στη βασική έκδοση έναν 
αυτοελεγχόμενο πρεσοστάτη με οπτικούς 
αισθητήρες. Χωρίς πρόσθετη χρέωση μπορείτε  
να επιλέξετε και το προπορευόμενο φωτοκύτταρο 
VL 1 για την ασύρματη επιτήρηση της πλευράς 
κλεισίματος της πόρτας. Προαιρετικά διαθέσιμο 
είναι και το ενσωματωμένο στο κούφωμα 
φωτόπλεγμα HLG.
Αυτές οι λύσεις σας προσφέρουν υψηλή 
ασφάλεια, γρηγορότερη κίνηση  
της πόρτας και χαμηλότερο κόστος ελέγχου  
και συντήρησης.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις  
σελίδες 62 – 63.

Πρακτικές  
λύσεις

Ασύρματη  
επιτήρηση πόρτας3 4

Ανθρωποθυρίδα χωρίς κατώφλι
Η ανθρωποθυρίδα διευκολύνει τη διέλευση 
ατόμων με ένα εξαιρετικά επίπεδο κατώφλι 
ανοξείδωτου χάλυβα. Σε πόρτες έως 5500 mm 
πλάτος το κατώφλι έχει ύψος στο μέσον μόνο 
10 mm και στα άκρα 5 mm. Ο κίνδυνος πτώσης 
μειώνεται αισθητά και διευκολύνεται η διέλευση  
με τροχούς.
Υπό ορισμένες συνθήκες οι ανθρωποθυρίδες 
Hörmann μπορούν να τοποθετηθούν χωρίς 
κατώφλι ως έξοδοι κινδύνου και για τη διέλευση 
ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις 
σελίδες 40 – 43.

Δείτε το σύντομο βίντεο στη διεύθυνση: 
www.hoermann.com

Αποκλειστικά στην Hörmann Αποκλειστικά στην Hörmann

μόνο 5 mm

ύψος

Παγκόσμια καινοτομία
Κατασκευή ανθρωποθυρίδας με θερμικό 
διαχωρισμό και βάθος εντοιχισμού 67 mm
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Εξοπλισμός πόρτας
Πάχη πάνελ, επιφάνειες και είδη προφίλ

Πόρτες πάνελ με πλήρωση αφρού πολυουρεθάνης  
σε 2 επιφάνειες και 2 βάθη εντοιχισμού

Οι πόρτες πάνελ με πλήρωση πολυουρεθάνης 
διατίθενται με βάθος εντοιχισμού 42 mm  
ή με θερμικά διαχωρισμένα πάνελ και βάθος 
εντοιχισμού 67 mm. Και στις δύο εκδόσεις  
η εμφάνιση της πόρτας είναι 100 % ομοιόμορφη.

Βάθος εντοιχισμού 42 mm
Οι σπαστές πόρτες της Hörmann με πάνελ με πλήρωση 
πολυουρεθάνης πάχους 42 mm είναι ιδιαίτερα 
ανθεκτικές και προσφέρουν εξαιρετική θερμομόνωση.

Βάθος εντοιχισμού 67 mm  
με κορυφαία θερμομόνωση
Με τα θερμικά διαχωρισμένα πάνελ 67 mm  
στο SPU 67 Thermo επιτυγχάνεται η εξαιρετική τιμή 
θερμομόνωσης έως 0,51 W/ (m²·K)*. Ο θερμικός 
διαχωρισμός της εξωτερικής και εσωτερικής πλευράς 
των χαλύβδινων πάνελ μειώνει, επίσης, το σχηματισμό 
υγρασίας στο εσωτερικό της πόρτας.

Οι επιφάνειες πάνελ των χαλύβδινων πορτών  
ή των πορτών με ποδιά πάνελ βασίζονται  
σε λαμαρίνα θερμού γαλβανισμού και ανθεκτικό 
αστάρωμα (2K PUR), προστατεύοντας την πόρτα 
από αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Ανθεκτική ανάγλυφη επιφάνεια Stucco
Το ανάγλυφο (Stucco) χαρίζει στην επιφάνεια  
της πόρτας σας ομοιόμορφη υφή, στην οποία ελαφρές 
γρατζουνιές ή ίχνη βρωμιάς δεν χτυπούν στο μάτι.

Πολυτελής όψη χάρη στην επιφάνεια Micrograin
Το Micrograin εντυπωσιάζει χάρη στη λεία επιφάνεια 
του και τη χαρακτηριστική δομή λεπτών γραμμών.  
Η συγκεκριμένη επιφάνεια εναρμονίζεται άψογα  
με μοντέρνες προσόψεις με καθαρές γραμμές.
Η εσωτερική πλευρά της πόρτας είναι κατά κανόνα 
ανάγλυφη (Stucco) γκριζόλευκη, RAL 9002.

Micrograin 42 mm Micrograin 67 mmΑνάγλυφη επιφάνεια Stucco 
42 mm

Ανάγλυφη επιφάνεια Stucco 
67 mm

42 mm 67 mm 42 mm 67 mm

* σε μέγεθος πόρτας 5000 × 5000 mm  
με προαιρετικό ThermoFrame

ΟμοιόμορφαΟμοιόμορφα
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Γυάλινες πόρτες αλουμινίου με 2 είδη  
προφίλ και 2 βάθη εντοιχισμού

Θερμικά διαχωρισμένο θερμοπροφίλ με βάθος 
εντοιχισμού 42 mm και 67 mm
Τα θερμοπροφίλ με θερμικά διαχωρισμένες 
εξωτερικές και εσωτερικές πλευρές αποτελούν 
πάντα την πρώτη επιλογή, όταν η θερμομόνωση 
αιθουσών παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.  
Το θερμοπροφίλ 67 mm με σύστημα 3 θαλάμων 
παραδίδεται στη βασική έκδοση με τριπλό τζάμι. 
Το θερμοπροφίλ 42 mm διατίθεται στη βασική 
έκδοση με διπλό τζάμι. Άλλες παραλλαγές τζαμιών, 
όπως π.χ. θερμομονωτικό τζάμι ή τετραπλό 
πλαστικό τζάμι, μπορούν να αυξήσουν ακόμη 
περισσότερο την ενεργειακή απόδοση.

Κανονικό προφίλ με βάθος εντοιχισμού 42 mm
Τα πλαίσια τζαμιών κατασκευάζονται  
στη βασική τους έκδοση από πρεσαριστά  
προφίλ αλουμινίου υψηλής ποιότητας, τα οποία 
προορίζονται για καθημερινή επαγγελματική 
χρήση στο βιομηχανικό και βιοτεχνικό τομέα.  
Το κανονικό προφίλ χωρίς θερμικό διαχωρισμό 
είναι ιδανικό για αίθουσες με καθόλου ή ελάχιστη 
θέρμανση ή/και ψύξη.

Κανονικό προφίλ 42 mm Θερμοπροφίλ 42 mm Θερμοπροφίλ 67 mm

Για κορυφαία θερμομόνωση: 
θερμοπροφίλ 67 mm  
με θερμικό διαχωρισμό
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Θερμομόνωση  
και οικονομία
SPU F42
SPU 67 Thermo

Πόρτες χαλύβδινων  
πάνελ διπλού τοιχώματος

Περισσότερο φως 
στην αίθουσα
APU F42
APU F42 Thermo
APU 67 Thermo

Γυάλινες πόρτες 
αλουμινίου με ποδιά 
χαλύβδινου πάνελ

Ιδανικές για μοντέρνα 
αρχιτεκτονική
ALR F42
ALR F42 Thermo
ALR 67 Thermo

Γυάλινες πόρτες 
αλουμινίου

Περιοχές εφαρμογής
Η κατάλληλη έκδοση πόρτας για κάθε σκοπό χρήσης

Σελίδα 14

Σελίδα 20

Σελίδα 24
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Μέγιστη διαφάνεια 
για βιτρίνες
ALR F42 Glazing
ALR 67 Thermo Glazing

Γυάλινες πόρτες αλουμινίου 
μεγάλης επιφάνειας

Κομψότητα  
που μαγνητίζει
ALR F42 Vitraplan

Αποκλειστική γυάλινη 
πόρτα αλουμινίου

Διαμόρφωση πόρτας 
και πρόσοψης
Πόρτα αλουμινίου  
ALR F42 με επένδυση  
από τον πελάτη

Σελίδα 28

Σελίδα 32

Σελίδα 36
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Εγκαταστάσεις εφοδιαστικής αλυσίδας και αποθήκες
Απλή και ασφαλής διέλευση ατόμων μέσω  
της ανθρωποθυρίδας χωρίς κατώφλι

SPU F42
Πόρτες χαλύβδινων πάνελ διπλού τοιχώματος

Επαγγελματικοί χώροι
Φως ημέρας στο χώρο χάρη στα προαιρετικά τζάμια
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Αποθήκες
Αντοχή χάρη στα πάνελ με πλήρωση 
αφρού πολυουρεθάνης

Logistics
Μηχανισμός κίνησης WA 300 S4 (βλέπε σελίδα 66), η οικονομικότερη 
λύση για πόρτες εγκαταστάσεων εφοδιαστικής αλυσίδας

Όλα από τον ίδιο κατασκευαστή:
βιομηχανικές πόρτες, υδραυλικές ράμπες, φυσούνες
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Logistics
Κορυφαία θερμομόνωση χάρη στα θερμικά διαχωρισμένα πάνελ με βάθος εντοιχισμού 67 mm

SPU 67 Thermo
Πόρτες χαλύβδινων πάνελ διπλού τοιχώματος με θερμικό διαχωρισμό

Εφοδιαστική αλυσίδα νωπών προϊόντων
Η πόρτα SPU 67 Thermo ελαχιστοποιεί τις απώλειες θερμοκρασίας από τα ανοίγματα των πορτών και συνεπώς είναι 
ιδανική ιδίως για χρήση στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων και κατεψυγμένων προϊόντων.
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Επαγγελματικοί χώροι
Απλή και ασφαλής διέλευση ατόμων 
μέσω μιας θερμικά διαχωρισμένης 
ανθρωποθυρίδας χωρίς κατώφλι

Αίθουσες βιοτεχνιών και αποθήκες
Φως ημέρας στο χώρο χάρη στα προαιρετικά τζάμια

Κορυφαία θερμομόνωση  
με τιμή U έως 0,51 W/ (m²·K)
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Πόρτες χαλύβδινων πάνελ διπλού τοιχώματος

SPU F42
 Το πάνελ πάχους 42 mm με πλήρωση 

αφρού πολυουρεθάνης και προστασία 
δακτύλων είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό  
και προσφέρει καλή θερμομόνωση.  
Το φύλλο πόρτας διατίθεται  
σε ανάγλυφη επιφάνεια Stucco  
και Micrograin.

SPU 67 Thermo
 Η καλύτερη θερμομόνωση 

επιτυγχάνεται με τα θερμικά 
διαχωρισμένα πάνελ πάχους 67 mm 
χωρίς προστασία δακτύλων*  
της SPU 67 Thermo. Το φύλλο  
πόρτας και στις δύο παραλλαγές 
επιφάνειας έχει ομοιόμορφη  
εμφάνιση με την SPU F42.

Τύπος πόρτας SPU F42 SPU 67 Thermo

Χωρίς  
ανθρωποθυρίδα

Με  
ανθρωποθυρίδα

Χωρίς  
ανθρωποθυρίδα

Με  
ανθρωποθυρίδα

Μέγεθος πόρτας
Μέγ. πλάτος (mm)
Μέγ. ύψος (mm)

8000
7500

7000
7500

10000
7500

7000
7500

Θερμομόνωση EN 13241-1, Παράρτημα B EN 12428
Τιμή U σε W/ (m²·K) σε επιφάνεια πόρτας 5000 × 5000 mm

Κλειστή σπαστή πόρτα
με ThermoFrame

1,0
0,94

1,2
1,2

0,62
0,51

0,82
0,75

Πάνελ 0,50 0,50 0,33 0,33

* Στην προσφερόμενη περιοχή μεγεθών οι πόρτες 
αυτές πληρούν τις απαιτήσεις του EN 13241-1.

Ομοιόμορφα
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Έως 21 % καλύτερη θερμομόνωση  
με σύνδεση κάσας ThermoFrame

Περισσότερες 
πληροφορίες θα 
βρείτε στα φυλλάδια 
για τις σπαστές 
γκαραζόπορτες.

 Σπαστές γκαραζόπορτες
Μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια, κάθε μέρα

Επιφάνειες Decograin Winchester Oak  
και Titan Metallic CH 703

Παραδείγματα εκδόσεων πορτών

Πλάτος πόρτας έως 4500 mm (παράδειγμα 4500 × 4500 mm)

SPU F42, SPU 67 Thermo
Πολυστρωματικά τζάμια τύπου Α
Oμοιόμορφη κατανομή πλαισίων

SPU F42, SPU 67 Thermo
Πολυστρωματικά τζάμια τύπου D
Ανθρωποθυρίδα στα αριστερά

SPU F42
Πολυστρωματικά τζάμια τύπου E
Ανθρωποθυρίδα στη μέση

SPU F42, SPU 67 Thermo
Πλαίσια τζαμιών αλουμινίου
Oμοιόμορφη κατανομή πλαισίων

SPU F42, SPU 67 Thermo
Πλαίσια τζαμιών αλουμινίου
Ανθρωποθυρίδα στα αριστερά

SPU F42, SPU 67 Thermo
Πλαίσια τζαμιών αλουμινίου
Ανθρωποθυρίδα στη μέση

Πλάτος πόρτας έως 5500 mm (παράδειγμα 5500 × 4500 mm)

Πλάτος πόρτας πάνω από 5500 mm (παράδειγμα 7000 × 4500 mm)

SPU F42 Plus
Σε αρμονία με τις σπαστές 
γκαραζόπορτες

Η SPU F42 Plus διατίθεται κατόπιν 
παραγγελίας στο ίδιο σχέδιο  
και επιφάνειες με τις σπαστές 
γκαραζόπορτες Hörmann.

Καθαρό πλάτος διέλευσης (LDB)
SPU F42: 940 mm
SPU 67 Thermo: 905 mm

Επιλογές χρωμάτων σελίδα 47
Τζάμια σελίδα 48
Χαρακτηριστικά ασφάλειας σύμφωνα  
με το EN 13241-1, σελίδα 57
Τεχνικά χαρακτηριστικά σελίδα 82

Κορυφαία θερμομόνωση  
με 2 επιφάνειες πάνελ
Τα πάνελ με πλήρωση πολυουρεθάνης 
είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά και προσφέρουν 
καλή θερμομόνωση. Ειδικά στα προφίλ 
πάχους 67 mm επιτυγχάνεται υψηλή 
θερμομόνωση χάρη στον αισθητό θερμικό 
διαχωρισμό της εξωτερικής και εσωτερικής 
πλευράς των χαλύβδινων πάνελ. Έτσι 
αποτρέπεται και ο σχηματισμός υγρασίας 
στο εσωτερικό της πόρτας. Στην επιφάνεια 
μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ ανάγλυφης 
επιφάνειας Stucco και Micrograin χωρίς 
πρόσθετη χρέωση. Η επιφάνεια Stucco 
ξεχωρίζει χάρη στις ομοιόμορφες 
ραβδώσεις κάθε 125 mm στο πάνελ  
και στην ένωση πάνελ.

Ανάγλυφη επιφάνεια 
Stucco

Θερμικά διαχωρισμένα πάνελ στην SPU 67 Thermo

Micrograin

LDB
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APU F42, APU F42 Thermo,  
APU 67 Thermo
Γυάλινες πόρτες αλουμινίου με ποδιά χαλύβδινου πάνελ

Συνεργεία
Αρμονική κατανομή των τζαμιών σε πόρτες με και χωρίς ανθρωποθυρίδα

Αίθουσες βιοτεχνιών και αποθήκες
Η ποδιά πάνελ με πλήρωση αφρού πολυουρεθάνης  
μπορεί σε περίπτωση που καταστραφεί, π.χ. από ένα όχημα,  
να αντικατασταθεί απλά και οικονομικά.

Στύλοι σήμανσης προστατεύουν  
την κάσα από ζημιές
Έτσι αποφεύγονται δαπανηρές ζημιές  
από πρόσκρουση στον εξωτερικό χώρο
του κτιρίου. Εσωτερικά προστατεύουν τους
οδηγούς τις πόρτας από προσκρούσεις.
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Συνεργεία
Μεγάλα τζάμια για άπλετο φως στο χώρο εργασίας

Συνεργεία
Απλή και ασφαλής διέλευση ατόμων μέσω  
της ανθρωποθυρίδας χωρίς κατώφλι

Ιδιαίτερα φιλική στο σέρβις και τις επισκευές  
χάρη στην ανθεκτική υποδοχή πάνελ
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Γυάλινες πόρτες αλουμινίου  
με ποδιά χαλύβδινου πάνελ

APU F42
 Χάρη στο συνδυασμό ανθεκτικής 

χαλύβδινης ποδιάς πάνελ και μεγάλων 
τζαμιών η πόρτα είναι ιδιαίτερα 
σταθερή, αλλά και αφήνει το φως  
να πλημμυρίζει το χώρο.

APU F42 Thermo
 Σε αυξημένες απαιτήσεις 

θερμομόνωσης συνιστάται η χρήση 
APU F42 Thermo με θερμικά 
διαχωρισμένο προφίλ υάλωσης  
και χαλύβδινη ποδιά πάνελ.

APU 67 Thermo
 Κορυφαία θερμομόνωση 

προσφέρει το μοντέλο APU 67 
Thermo με βάθος εντοιχισμού 
67 mm, με θερμικά διαχωρισμένα 
προφίλ υάλωσης και χαλύβδινη 
ποδιά πάνελ.

Τύπος πόρτας APU F42 APU F42 Thermo APU 67 Thermo

Χωρίς 
ανθρωποθυρίδα

Με 
ανθρωποθυρίδα

Χωρίς 
ανθρωποθυρίδα

Με 
ανθρωποθυρίδα

Χωρίς 
ανθρωποθυρίδα

Με 
ανθρωποθυρίδα

Μέγεθος πόρτας

Μέγ. πλάτος (mm) 8000 7000 7000 7000 10000 7000

Μέγ. ύψος (mm) 7500 7500 7500 7500 7500 7500

Θερμομόνωση EN 13241-1, Παράρτημα B EN 12428
Τιμή U σε W/ (m²·K) σε επιφάνεια πόρτας 5000 × 5000 mm

Στάνταρ διπλό τζάμι 3,4 3,6 2,9 3,1 – –

με ThermoFrame 3,3 3,6 2,8 3,1 – –

Στάνταρ τριπλό τζάμι – – – – 2,1 2,3

με ThermoFrame – – – – 2,0 2,2

Προαιρετικά θερμομονωτικά διπλά τζάμια, ESG 2,5 – 2,0 – 1,6 –

με ThermoFrame 2,4 – 1,9 – 1,5 –

Ομοιόμορφα
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APU 67 Thermo: Κορυφαία θερμομόνωση  
με τιμή U έως 1,5 W/ (m²·K)  
σε μέγεθος πόρτας 5 × 5 m

Παραδείγματα εκδόσεων πορτών

Πλάτος πόρτας έως 4500 mm (παράδειγμα 4500 × 4500 mm)

APU F42, APU F42 Thermo,  
APU 67 Thermo
Ομοιόμορφη κατανομή πλαισίων

APU F42, APU F42 Thermo,  
APU 67 Thermo
Ομοιόμορφη κατανομή πλαισίων

APU F42, APU F42 Thermo,  
APU 67 Thermo
Ομοιόμορφη κατανομή πλαισίων

APU F42, APU F42 Thermo,  
APU 67 Thermo
Ανθρωποθυρίδα στη μέση

APU F42, APU F42 Thermo,  
APU 67 Thermo
Ανθρωποθυρίδα στα αριστερά

APU F42, APU F42 Thermo,  
APU 67 Thermo
Ανθρωποθυρίδα στη μέση

Πλάτος πόρτας έως 5500 mm (παράδειγμα 5500 × 4500 mm)

Πλάτος πόρτας πάνω από 5500 mm (παράδειγμα 7000 × 4500 mm)

Ανθεκτική ποδιά πάνελ
Η ποδιά πάνελ ύψους 750 mm 
διατίθεται προαιρετικά χωρίς πρόσθετη 
χρέωση με ανάγλυφη επιφάνεια Stucco 
ή επιφάνεια Micrograin. Χάρη στην 
ομοιόμορφη πλήρωση των χαλύβδινων 
πάνελ με αφρό πολυουρεθάνης είναι 
ιδιαίτερα ανθεκτική. Σε μεγαλύτερες 
ζημιές, η ποδιά αντικαθίσταται εύκολα 
και οικονομικά.

Ποδιά πάνελ με ανάγλυφη επιφάνεια Stucco

Ποδιά πάνελ με επιφάνεια Micrograin

Η ομοιόμορφη κατανομή πλαισίων  
είναι δυνατή και με ανθρωποθυρίδα, 
κατόπιν ζήτησης.

Η κατανομή πλαισίων της διάταξης 
ανθρωποθυρίδας διατίθεται και σε σπαστές 
γκαραζόπορτες χωρίς ανθρωποθυρίδα.

Για την ανακαίνιση ή όταν πρέπει  
να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη  
εμφάνιση σε υπάρχουσες σπαστές 
γκαραζόπορτες, η APU F42 / APU F42 
Thermo είναι διαθέσιμη και με τραβέρσες 
πλάτους 91 mm.

Επιλογές χρωμάτων σελίδα 47
Τζάμια σελίδα 48
Χαρακτηριστικά ασφάλειας σύμφωνα  
με το EN 13241-1, σελίδα 57
Τεχνικά χαρακτηριστικά σελίδα 82

Καθαρό πλάτος διέλευσης (LDB)
APU F42, APU F42 Thermo: 940 mm
APU 67 Thermo: 905 mm

LDB
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ALR F42, ALR F42 Thermo,  
ALR 67 Thermo
Γυάλινες πόρτες αλουμινίου

Επαγγελματικοί χώροι
Τα θερμικά διαχωρισμένα προφίλ αλουμινίου και το προαιρετικό  
θερμομονωτικό τζάμι εξασφαλίζουν έως και 55 % καλύτερη θερμομόνωση.
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Συνεργεία
Μόνιμη καλή ορατότητα με τα στάνταρ τζάμια DURATEC

Κοινόχρηστα γκαράζ
Πολυάριθμες δυνατότητες επένδυσης από πλέγμα 
έως διάτρητη επιφάνεια για πόρτες  
και ανθρωποθυρίδες (μόνο για το μοντέλο ALR F42)

Κτίρια πυροσβεστικής
Μεγάλα τζάμια για άπλετο φως μέσα στο χώρο

Μόνιμη ορατότητα με τα πολύ ανθεκτικά  
στα γδαρσίματα τζάμια DURATEC
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Γυάλινες πόρτες αλουμινίου

ALR F42
 Μεγάλα τζάμια και σύγχρονη 

οπτική με προφίλ αλουμινίου είναι  
τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής  
της πόρτας. Το τζάμι DURATEC 
διασφαλίζει καλή ορατότητα,  
για πάντα.

ALR F42 Thermo
 Χάρη στα θερμικά διαχωρισμένα 

προφίλ υάλωσης και τα πλαστικά 
τζάμια DURATEC η πόρτα 
εξασφαλίζει εξαιρετική διαφάνεια 
και θερμομόνωση.

ALR 67 Thermo
 Για πολύ υψηλές απαιτήσεις 

θερμομόνωσης συνιστάται η ALR 67 
Thermo με βάθος εντοιχισμού 
67 mm και θερμικά διαχωρισμένα 
προφίλ υάλωσης.

Τύπος πόρτας ALR F42 ALR F42 Thermo ALR 67 Thermo

Χωρίς 
ανθρωποθυρίδα

Με 
ανθρωποθυρίδα

Χωρίς 
ανθρωποθυρίδα

Με 
ανθρωποθυρίδα

Χωρίς 
ανθρωποθυρίδα

Με 
ανθρωποθυρίδα

Μέγεθος πόρτας

Μέγ. πλάτος (mm) 8000 7000 7000 7000 10000 7000

Μέγ. ύψος (mm) 7500 7500 7500 7500 7500 7500

Θερμομόνωση EN 13241-1, Παράρτημα B EN 12428
Τιμή U σε W/ (m²·K) σε επιφάνεια πόρτας 5000 × 5000 mm

Στάνταρ διπλό τζάμι 3,6 3,8 3,0 3,2 – –

με ThermoFrame 3,6 3,8 3,0 3,2 – –

Στάνταρ τριπλό τζάμι – – – – 2,2 2,4

με ThermoFrame – – – – 2,1 2,3

Προαιρετικά θερμομονωτικά διπλά τζάμια, ESG 2,7 – 2,1 – 1,7 –

με ThermoFrame 2,6 – 2,0 – 1,6 –

Ομοιόμορφα
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Έως 55 % καλύτερη θερμομόνωση:
ALR 67 Thermo με θερμομονωτικό  
τζάμι και ThermoFrame

Παραδείγματα εκδόσεων πορτών

Πλάτος πόρτας έως 4500 mm (παράδειγμα 4500 × 4500 mm)

ALR F42, ALR F42 Thermo,  
ALR 67 Thermo
Ομοιόμορφη κατανομή πλαισίων

ALR F42, ALR F42 Thermo,  
ALR 67 Thermo
Ομοιόμορφη κατανομή πλαισίων

ALR F42, ALR F42 Thermo,  
ALR 67 Thermo
Ομοιόμορφη κατανομή πλαισίων
Πόρτα ολόκληρη από τζάμι

ALR F42, ALR F42 Thermo,  
ALR 67 Thermo
Ανθρωποθυρίδα στη μέση

ALR F42, ALR F42 Thermo,  
ALR 67 Thermo
Ανθρωποθυρίδα στα αριστερά

ALR F42, ALR F42 Thermo,  
ALR 67 Thermo
Ανθρωποθυρίδα στη μέση
Πόρτα ολόκληρη από τζάμι

Πλάτος πόρτας έως 5500 mm (παράδειγμα 5500 × 4500 mm)

Πλάτος πόρτας πάνω από 5500 mm (παράδειγμα 7000 × 4500 mm)

Υψηλή θερμομόνωση
Στις ALR F42 Thermo και ALR 67 
Thermo τα προφίλ αλουμινίου είναι 
θερμικά διαχωρισμένα και προσφέρουν 
ιδανική θερμομόνωση και καλές 
συνθήκες φωτισμού.
Η ALR 67 Thermo με προαιρετικό 
θερμομονωτικό τζάμι και ThermoFrame 
μειώνει την τιμή θερμομόνωσης  
σε σύγκριση με μια ALR F42 κατά  
περ. 55 % σε έως 1,6 W/ (m²·K).

Προαιρετικές επενδύσεις
Το κάτω τμήμα πόρτας παραδίδεται  
στη βασική έκδοση με πλήρωση 
πολυουρεθάνης και κάλυμμα ελάσματος 
αλουμινίου, και στις δύο πλευρές  
με ανάγλυφη επιφάνεια Stucco. 
Προαιρετικά χωρίς πρόσθετη χρέωση  
η πόρτα είναι διαθέσιμη ολόκληρη  
από τζάμι. Περισσότερες πληροφορίες 
για τις παραλλαγές επένδυσης 
υπάρχουν στη σελίδα 50.

Η ομοιόμορφη κατανομή πλαισίων  
είναι δυνατή και με ανθρωποθυρίδα, 
κατόπιν ζήτησης.

Η κατανομή πλαισίων της διάταξης 
ανθρωποθυρίδας διατίθεται και σε πόρτες 
χωρίς ανθρωποθυρίδα.

Για την ανακαίνιση ή όταν πρέπει  
να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εμφάνιση 
σε υπάρχουσες σπαστές γκαραζόπορτες,  
η ALR F42 / ALR F42 Thermo είναι διαθέσιμη 
και με τραβέρσες πλάτους 91 mm.

Φυσικά υπάρχει και η δυνατότητα ειδικής 
διάταξης των τζαμιών και επενδύσεων πάνελ 
ή η επιλογή η πόρτα να είναι ολόκληρη  
από τζάμι.

Σε πόρτα ολόκληρη από τζάμι από πλάτος 
5510 mm τα κάτω πλαίσια τζαμιών είναι 
εξοπλισμένα από την εσωτερική πλευρά  
με διαγώνιες ράβδους για μεγαλύτερη 
σταθερότητα.

Επιλογές χρωμάτων σελίδα 47
Τζάμια σελίδα 48
Χαρακτηριστικά ασφάλειας σύμφωνα  
με το EN 13241-1, σελίδα 57
Τεχνικά χαρακτηριστικά σελίδα 82

Κάτω τμήμα πόρτας με πλήρωση 
πολυουρεθάνης (αριστερά) ή προαιρετικά  
με τζάμι (δεξιά)

Καθαρό πλάτος διέλευσης (LDB)
ALR F42, ALR F42 Thermo: 940 mm
ALR 67 Thermo: 905 mm

LDB

27



ALR F42 Glazing, ALR 67 Thermo Glazing
Γυάλινες πόρτες αλουμινίου μεγάλης επιφάνειας

Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων
Χάρη στις μεγάλες γυάλινες επιφάνειες η πόρτα μετατρέπεται σε βιτρίνα, 
προσελκύοντας πιθανούς πελάτες.
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Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων
Φωτεινά και ηλιόλουστα σαλόνια δίνουν την αίσθηση επιβλητικότητας και επαγγελματισμού.

Αποθήκες
Τζάμια μεγάλης επιφάνειας για φωτεινότητα στο χώρο εργασίας.
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Αποκλειστική γυάλινη πόρτα αλουμινίου

ALR F42 Glazing
 Η ιδανική πόρτα για βιτρίνες: συνεχή 

πλαίσια τζαμιών από πραγματικό γυαλί 
εξασφαλίζουν απόλυτη ορατότητα  
σε εκθεσιακούς χώρους. Τα ισοϋψή 
πλαίσια τζαμιών κατασκευάζονται  
σε πλάτος πόρτας έως 3330 mm χωρίς 
κατακόρυφη τραβέρσα.

ALR 67 Thermo Glazing
 Για υψηλές απαιτήσεις 

θερμομόνωσης η ALR 67 Thermo 
Glazing διατίθεται με θερμικά 
διαχωρισμένα προφίλ και βάθος 
εντοιχισμού 67 mm.

Τύπος πόρτας ALR F42 Glazing ALR 67 Thermo Glazing

Μέγεθος πόρτας

Μέγ. πλάτος (mm) 5500 5500

Μέγ. ύψος (mm) 4000 4000

Θερμομόνωση EN 13241-1, Παράρτημα B EN 12428
Τιμή U σε W/ (m²·K) σε επιφάνεια πόρτας 5000 × 5000 mm

Στάνταρ απλό τζάμι, VSG 6,1 –

Στάνταρ διπλό τζάμι, ESG – 3,0

με ThermoFrame – 2,9

Προαιρετικά θερμομονωτικά διπλά τζάμια, ESG 2,7 1,8

με ThermoFrame 2,6 1,7
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ALR 67 Thermo Glazing
Το μοντέλο ALR 67 Thermo Glazing ενδείκνυται 
ιδιαίτερα για θερμαινόμενα για θερμαινόμενα 
εκθεσιακά σαλόνια. Τα προφίλ αλουμινίου είναι 
θερμικά διαχωρισμένα και προσφέρουν ιδανική 
θερμομόνωση και καλές συνθήκες φωτισμού.
Το μοντέλο ALR 67 Thermo Glazing με προαιρετικό 
θερμομονωτικό τζάμι και ThermoFrame μειώνει  
την τιμή θερμομόνωσης σε έως 1,7 W/ (m²·K).  
Με τον τρόπο αυτόν εξοικονομείται πολύτιμη ενέργεια.

Πλαϊνές πόρτες ομοιόμορφης  
εμφάνισης θα βρείτε στη σελίδα 44

ALR 67 Thermo Glazing με θερμικά διαχωρισμένα 
προφίλ αλουμινίου

Παραδείγματα  
εκδόσεων πορτών

Πλάτος πόρτας έως 3330 mm
(Παράδειγμα 3300 × 3500 mm)

ALR F42 Glazing, ALR 67 Thermo Glazing

ALR F42 Glazing, ALR 67 Thermo Glazing  
με κατακόρυφη τραβέρσα

Πλάτος πόρτας πάνω από 3330 mm
(Παράδειγμα 4500 × 3500 mm)

Επιλογές χρωμάτων σελίδα 47
Τζάμια σελίδα 48
Χαρακτηριστικά ασφάλειας σύμφωνα  
με το EN 13241-1, σελίδα 57
Τεχνικά χαρακτηριστικά σελίδα 82

Για την ανακαίνιση ή όταν πρέπει  
να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εμφάνιση 
σε υπάρχουσες σπαστές γκαραζόπορτες, 
η ALR F42 Glazing είναι διαθέσιμη  
και με τραβέρσες πλάτους 91 mm.
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ALR F42 Vitraplan
Αποκλειστική γυάλινη πόρτα αλουμινίου

Αποκλειστική εμφάνιση πόρτας
Καθαρή οπτική χάρη στη χρήση τζαμιών με ένα ελκυστικό  
μείγμα αντικατοπτρισμού και διαφάνειας
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Πλαϊνές πόρτες ομοιόμορφης εμφάνισης
Συνδυασμός σπαστής πόρτας και πλαϊνής πόρτας ομοιόμορφης  
εμφάνισης με τζάμι για αρμονικό αποτέλεσμα.

Διαμορφωμένες προσόψεις
Μόνιμη προστασία της επιφάνειας με το στάνταρ τζάμι DURATEC

ALR F42 Vitraplan
Αιχμαλωτίζει το βλέμμα σε κτίρια  
αντιπροσωπειών – μοντέρνα αρχιτεκτονική
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Αποκλειστική γυάλινη πόρτα αλουμινίου

ALR F42 Vitraplan
  Τα χωνευτά τζάμια εντυπωσιάζουν 

χάρη στον ιδανικό συνδυασμό 
αντικατοπτρισμού και διαφάνειας.  
Οι σκελετοί προσαρμόζονται χρωματικά 
στις αποχρώσεις του γκρι ή του καφέ.

Τύπος πόρτας ALR F42 Vitraplan

Μέγεθος πόρτας

Μέγ. πλάτος (mm) 6000

Μέγ. ύψος (mm) 7500

Θερμομόνωση EN 13241-1, Παράρτημα B EN 12428
Τιμή U σε W/ (m²·K) σε επιφάνεια πόρτας 5000 × 5000 mm

Στάνταρ διπλό τζάμι 3,2

με ThermoFrame 3,2

Προαιρετικά τριπλά τζάμια 3,1

με ThermoFrame 3,1
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ALR F42 Vitraplan
Για απαιτητικές αρχιτεκτονικές
Τα χωνευτά τζάμια δίνουν στην ALR F42 Vitraplan 
μια ιδιαίτερα κομψή νότα. Το προφίλ πλαισίου  
είναι κρυφό – τίποτα δεν εμποδίζει  
την πλήρη ορατότητα.
Η αρμονική εμφάνιση των τζαμιών μαγνητίζει  
τα βλέμματα σε μοντέρνα βιομηχανικά κτίρια  
αλλά και σε κτίρια αντιπροσωπειών.

Με τζάμια στις αποχρώσεις γκρι και καφέ  
και μια προσαρμοσμένη στο χρώμα του γυαλιού 
σκοτεινή απόχρωση για το προφίλ πλαισίου,  
η πόρτα ενσωματώνεται αρμονικά στην πρόσοψη.

Πλαστικό τζάμι, γκρι

Πλαστικό τζάμι, καφέ

Παραδείγματα  
εκδόσεων πορτών

Πλάτος πόρτας έως 4500 mm
(Παράδειγμα 4500 × 4500 mm)

ALR F42 Vitraplan
Ομοιόμορφη κατανομή πλαισίων

ALR F42 Vitraplan
Ομοιόμορφη κατανομή πλαισίων

Πλάτος πόρτας έως 5500 mm
(Παράδειγμα 5500 × 4500 mm)

Επιλογές χρωμάτων σελίδα 47
Τζάμια σελίδα 48
Χαρακτηριστικά ασφάλειας σύμφωνα  
με το EN 13241-1, σελίδα 57
Τεχνικά χαρακτηριστικά σελίδα 82
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ALR F42
Πόρτες αλουμινίου με επένδυση από τον πελάτη

Επένδυση από τον πελάτη με σύνθετες πλάκες αλουμινίου

Επένδυση από τον πελάτη με ξύλινα πάνελ
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Για επένδυση πρόσοψης από ξύλο,  
μέταλλο ή άλλα υλικά

Επένδυση από τον πελάτη με λαμιναρισμένες ξύλινες πλάκες
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ALR F42
Η βάση της πόρτας για την επένδυση 
της πρόσοψης αποτελείται από προφίλ 
πλαισίων με πολυστρωματική  
πλήρωση πολυουρεθάνης. Η επένδυση 
συναρμολογείται στα οριζόντια προφίλ. 
Προαιρετικά θα λάβετε κατακόρυφα 
προφίλ συναρμολόγησης, στα οποία  
τα υλικό πρόσοψης μπορεί να στερεωθεί 
απλά και χωρίς οπτική διαφορά.

Η χωνευτή επένδυση πρόσοψης  
από τον πελάτη μπορεί να διαμορφωθεί 
σύμφωνα με τις προτιμήσεις  
σας από ξύλο, μέταλλο, κεραμικό, 
πλαστικό ή άλλα υλικά. Προσέξτε  
το μέγιστο βάρος επιφάνειας  
της επένδυσης του πελάτη. 
Περισσότερες πληροφορίες  
θα βρείτε στο βοήθημα σχεδιασμού.

Πόρτες αλουμινίου με επένδυση από τον πελάτη

Τύπος πόρτας ALR F42

Μέγεθος πόρτας ανάλογα με το βάρος της επένδυσης από τον πελάτη

Μέγ. πλάτος (mm) 7000

Μέγ. ύψος (mm) 4500

Θερμομόνωση EN 13241-1, Παράρτημα B EN 12428
Τιμή U σε W/ (m²·K) σε επιφάνεια πόρτας 5000 × 5000 mm

Πολυστρωματική πλήρωση πολυουρεθάνης 2,6
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Λεπτομερή έγγραφα σχεδιασμού υπάρχουν στη διεύθυνση:
http://www.hoermann.de/fileadmin/dokumentationen/anleitungen/
garagen-sectionaltore/Fassadentor_Planungshilfen.pdf

Απόσπασμα από το βοήθημα σχεδιασμού
Στάνταρ τοποθέτηση στο άνοιγμα

Στάνταρ έκδοση

 Οριζόντια τομή
Σύνδεση της κάσας της πόρτας στον τοίχο πρόσοψης

 Κάθετη τομή
Ενώσεις πάνελ

Έκδοση με προφίλ συναρμολόγησης (κόκκινο)

 Οριζόντια τομή
Σύνδεση της κάσας της πόρτας στον τοίχο πρόσοψης

 Κάθετη τομή
Ενώσεις πάνελ

≥125

≥ 25

≤ 
61

≤ 
2245

≤ 
51

29

84 41

Επένδυση κάσας

≥ 
25 ≤ 51

21
,5

46
,5

x

πλαϊνό στοιχείοΠλάτος στοιχείου

≤ 51

29

21
,5

≥ 
25

x
46

,5

≤ 
51

29

≥ 25

45

≥125

84 41

≤ 
61

≤ 
22Επένδυση κάσας

πλαϊνό στοιχείοΠλάτος στοιχείου

Παραδείγματα  
εκδόσεων πορτών

Πλάτος πόρτας έως 4500 mm
(Παράδειγμα 4500 × 4500 mm)

ALR F42 
Ομοιόμορφη κατανομή πλαισίων

ALR F42
Ομοιόμορφη κατανομή πλαισίων

Πλάτος πόρτας έως 5500 mm
(Παράδειγμα 5500 × 4500 mm)

Επιλογές χρωμάτων σελίδα 47
Τζάμια σελίδα 48
Χαρακτηριστικά ασφάλειας σύμφωνα με το EN 13241-1, σελίδα 57
Τεχνικά χαρακτηριστικά σελίδα 82
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Aνθρωποθυρίδες χωρίς κατώφλι
για τη διέλευση ατόμων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

Αποκλειστικά στην Hörmann
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Κατόπιν παραγγελίας,  
σας παραδίδουμε πόρτες  
με ανθρωποθυρίδα  
και σε ομοιόμορφη  
κατανομή πλαισίων, καθώς  
και ανθρωποθυρίδες  
σε διαφορετικά μεγέθη  
ή, σύμφωνα με τις υπάρχουσες 
πόρτες, και με κατώφλι.  
Αυτός ο τύπος ανθρωποθυρίδας 
συνιστάται επίσης για πόρτες 
σε κεκλιμένα δάπεδα,  
για την αποφυγή πρόσκρουσης 
στο έδαφος.

Ανθρωποθυρίδα στα αριστερά

Ανθρωποθυρίδα στο κέντρο

Ανθρωποθυρίδα στα δεξιά

Παγκόσμια καινοτομία
Κατασκευή ανθρωποθυρίδας με θερμικό 
διαχωρισμό και βάθος εντοιχισμού 67 mm

5
10

Κατασκευή ανθρωποθυρίδας σε σπαστές πόρτες με βάθος  
εντοιχισμού 42 mm

Το χαλύβδινο κατώφλι έχει ύψος στο μέσον μόνο 10 mm  
και στα άκρα 5 mm. Σε πόρτες από πλάτος 5510 mm,  
το κατώφλι έχει ύψος περ. 13 mm.

Κατασκευή ανθρωποθυρίδας σε σπαστές πόρτες με θερμικό 
διαχωρισμό και βάθος εντοιχισμού 67 mm

Απρόσκοπτη διέλευση
Σε ανθρωποθυρίδες χωρίς κατώφλι, οι διερχόμενοι  
διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο πτώσης και τραυματισμού 
κατά τη διέλευσή τους. Το σχεδόν επίπεδο χαλύβδινο 
κατώφλι δεν έχει γωνίες παρέχοντας εύκολα διέλευση  
σε τροχήλατες εργαλειοθήκες και αμαξίδια.

Η ανθρωποθυρίδα χωρίς κατώφλι ξεχωρίζει  
με πολλά πλεονεκτήματα:
• Δεν χρειάζεται να ανοιχτεί η πόρτα για τη διέλευση ατόμων.

• Ελαττώνει τον κίνδυνο σκοντάμματος και διευκολύνει  
τη διέλευση με τροχήλατα οχήματα.

• Σε ηλεκτροκίνητες βιομηχανικές πόρτες, ένα προπορευόμενο 
φωτοκύτταρο VL 2 με δύο αισθητήρες φροντίζει ώστε  
η κατερχόμενη πόρτα να αρχίζει πάλι να ανοίγει σε περίπτωση 
που εμφανιστεί εμπόδιο, προτού έρθει σε επαφή με αυτό.

• Η διάταξη ελέγχου της ανθρωποθυρίδας εγγυάται ότι η κύρια 
πόρτα ανοίγει μόνο εφόσον η ανθρωποθυρίδα είναι κλειστή.

Με 905 / 940 mm καθαρό πλάτος διέλευσης  
στη βασική έκδοση
Η ανθρωποθυρίδα χωρίς κατώφλι πληροί χάρη στο καθαρό 
πλάτος διέλευσης 905 mm (βάθος εντοιχισμού 67 mm)  
ή 940 mm (βάθος εντοιχισμού 42 mm) υπό ορισμένες 
πρόσθετες προϋποθέσει τις απαιτήσεις των εξόδων κινδύνου 
και της πρόσβασης για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Ως ανθρωποθυρίδα
Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι ανθρωποθυρίδες  
χωρίς κατώφλι της Hörmann με πλάτος έως 5500 mm, 
πληρούν τις προϋποθέσεις εξόδου κινδύνου.

Ως πρόσβαση για ΑΜΕΑ
Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις οι σπαστές  
γκαραζόπορτες της Hörmann χωρίς κατώφλι πληρούν  
τις διατάξεις περί πρόσβασης για άτομα με ειδικές  
ανάγκες του DIN EN 18040-1 και είναι πιστοποιημένες  
από το IFT,  Rosenheim.

Ελεύθερα επιλεγόμενη θέση
Η ανθρωποθυρίδα μπορεί να τοποθετηθεί τόσο αριστερά, 
όσο και δεξιά ή στο κέντρο (εκτός από τα δύο εξωτερικά 
πλαίσια). Τα πλαίσια τζαμιών πάνω από την ανθρωποθυρίδα 
έχουν στη βασική έκδοση διαστάσεις τζαμιού 1025 mm.  
Όλα τα υπόλοιπα πλαίσια της πόρτας έχουν το ίδιο πλάτος.

Δείτε το σύντομο βίντεο στη διεύθυνση: 
www.hoermann.com
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Aνθρωποθυρίδες χωρίς κατώφλι
Σε εξοπλισμό υψηλής ποιότητας
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Προστασία δακτύλων
εξωτερικά και εσωτερικά  
στο πλαίσιο ανθρωποθυρίδας, 
στάνταρ (εκτός 
ανθρωποθυρίδας  
με βάθος εντοιχισμού 67 mm)

Καλυμμένοι μεντεσέδες
Για μια ομοιόμορφη 
εμφάνιση της πόρτας  
η ανθρωποθυρίδα διατίθεται 
στη βασική έκδοση  
με καλυμμένους μεντεσέδες.

Μόνο οι ανθρωποθυρίδες της Hörmann χωρίς  
κατώφλι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στην 
αυτόματη λειτουργία χωρίς περιορισμούς χάρη  
στο προπορευόμενο φωτοκύτταρο VL 2.

Βέλτιστη σφράγιση
Το ρυθμιζόμενο προφίλ 
κατωφλιού με εύκαμπτο 
λάστιχο αντισταθμίζει  
τις μικρές ανωμαλίες  
του δαπέδου.

Ρυθμιζόμενα διπλά λάστιχα 
μεταξύ της κάτω πλευράς 
της πόρτας και του δαπέδου 
και του φύλλου της πόρτας 
και του κατωφλιού μονώνουν 
άριστα την κάτω πλευρά  
της πόρτας και το άνοιγμα 
της ανθρωποθυρίδας.

Μηχανισμός κλεισίματος πόρτας στο επάνω μέρος
Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται 
ανθρωποθυρίδες με μηχανισμούς κλεισίματος πόρτας 
με ράγες ολίσθησης και αναστολέα (πάνω εικ.).
Προαιρετικά διατίθεται και ένας ενσωματωμένος 
μηχανισμός κλεισίματος με αναστολέα (κάτω εικ.),  
για μέγιστη προστασία και καλύτερη εμφάνιση  
(εκτός βάθους εντοιχισμού 67 mm).

Επίπεδο πλαίσιο 
ανθρωποθυρίδας
Το περιμετρικό πλαίσιο  
είναι κατασκευασμένο από 
επίπεδο προφίλ αλουμινίου. 
Έτσι η ανθρωποθυρίδα  
δένει αρμονικά με την πόρτα.

Με καλυμμένους μεντεσέδες  
στη βασική έκδοση

Προαιρετική πολλαπλή 
ασφάλιση
Η ανθρωποθυρίδα ασφαλίζει  
σε όλο το ύψος της πόρτας  
με ένα μπουλόνι και ένα άγκιστρο 
ανά τμήμα πόρτας.  
Το πλεονέκτημα: μεγαλύτερη 
σταθερότητα και υψηλότερη 
αντιδιαρρηκτική ασφάλεια (εκτός 
βάθους εντοιχισμού 67 mm).

Σταθερή ασφάλιση πόρτας
Έτσι εμποδίζονται η δημιουργία 
καμπύλης και η παραμόρφωση 
του φύλλου της πόρτας.
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Πλαϊνές πόρτες
Ίδια όψη με την πόρτα

Πλαϊνή πόρτα NT 60

• Κατασκευή πλαισίου αλουμινίου 60 mm

• Όπως πάντα διατίθενται με περιμετρικά 
λάστιχα από EPDM, ανθεκτικά  
στις καιρικές συνθήκες και τη φθορά.

• Παραλλαγές επένδυσης όπως  
σε σπαστές γκαραζόπορτες με βάθος 
εντοιχισμού 42 mm

• Στερέωση της επένδυσης με ράγες 
στήριξης γυαλιού

Πλαϊνή πόρτα με θερμικό 
διαχωρισμό NT 80 Thermo 

 ΝΕΟ

• Κατασκευή πλαισίου αλουμινίου 
80 mm με θερμικό διαχωρισμό

• Όπως πάντα διατίθενται με περιμετρικά 
λάστιχα από EPDM, ανθεκτικά  
στις καιρικές συνθήκες και τη φθορά.

• Επένδυση πάνελ 42 mm με θερμικό 
διαχωρισμό, στερέωση με ράγες 
στήριξης γυαλιού

• Παραλλαγές επένδυσης όπως  
σε σπαστές γκαραζόπορτες  
με βάθος εντοιχισμού 67 mm

• Θερμικά διαχωρισμένο πλαίσιο 
υαλοστασίου θερμικού με τριπλό 
πλαστικό τζάμι Duratec

Αξεσουάρ
• Χωνευτή κλειδαριά με προφίλ κυλίνδρου

• Κυρτό πόμολο, με οβάλ ροζέτα  
από μαύρο πλαστικό

• Κατόπιν παραγγελίας  
και ως πόμολα αντικατάστασης

• Προαιρετικά σε φυσική απόχρωση 
αλουμινίου, με ανοξείδωτο φινίρισμα 
ή βουρτσισμένη υφή

Προαιρετικός εξοπλισμός
• Λαβή από βουρτσισμένο ανοξείδωτο 

χάλυβα 38-2 ύψους 1000 mm, 
εξωτερική. Διατίθεται και με εσωτερικό 
πόμολο από ανοξείδωτο χάλυβα

• Μηχανισμός κλεισίματος πόρτας  
στο επάνω μέρος με αναστολέα

• Εσωτερική λαβή εξόδου κινδύνου 
(απαιτείται κλειδαριά πανικού)

• Πολλαπλή ασφάλιση
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Εξωτερική όψη πλαϊνής πόρτας NT 80 Thermo

Εξωτερική όψη πλαϊνής πόρτας NT 60

 
 

 
 

 
 

durch thermische Trennun
g

bi
s 

zu
 30

 % bessere Wärmedämm
ung*

Thermisch getrennte Außentüren  
als Mehrzweck- und Sicherheitstüren

 Funktionstüren für den Objektbau
Robuste Innentüren

Sichere Wohnungsabschlusstüren (T30 / RC 2)

Vollverglaste Bürotüren

Thermisch getrennte Außentüren

Χαλύβδινες πλαϊνές 
πόρτες με θερμικό 
διαχωρισμό
Πόρτα πολλαπλών χρήσεων 
MZ Thermo Plus

• θερμικά διαχωρισμένο θυρόφυλλο 
πάχους 65 mm με πλήρωση στέρεου 
αφρού πολυουρεθάνης

• θερμικά διαχωρισμένη απλή κάσα 
αλουμινίου με θερμικά διαχωρισμένο 
κατώφλι δαπέδου

• υψηλή θερμομόνωση με τιμή 
U = 0,82 W/ (m²·K)

• διατίθεται προαιρετικά σε έκδοση 
WK 2 ως KSI Thermo με θυρόφυλλο 
πάχους 42 mm

Περισσότερες 
πληροφορίες θα βρείτε 
στα φυλλάδια: 
Λειτουργικές πόρτες  
για τον μη οικιακό 
οικοδομικό τομέαΘυρόφυλλο, κούφωμα και κατώφλι  

με θερμικό διαχωρισμό

Στάνταρ πόμολο

Εσωτερική όψη με τριπλό  
πλαστικό τζάμι

Εσωτερική όψη με πάνελ

Στάνταρ πόμολο

Εσωτερική όψη με πλαστικό τζάμι
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Μεγαλύτερη ελευθερία διαμόρφωσης με ατομική επιλογή χρωμάτων
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Οι απεικονίσεις των χρωμάτων στο παρόν έντυπο 
μπορεί να αποκλίνουν ελαφρά από τα διαθέσιμα 
χρώματα για λόγους εκτύπωσης. Για ερωτήσεις σχετικά 
με τα διαθέσιμα χρώματα, αποταθείτε σε εξειδικευμένο 
έμπορο των προϊόντων Hörmann. Όλα τα χρώματα 
είναι  σύμφωνα με τα  χρώματα του Γερμανικού 
Ινστιτούτου RAL.

* Εξαιρούνται τα περλέ και τα φωσφορίζοντα χρώματα. 
Είναι δυνατές μικρές χρωματικές αποκλίσεις.

** Εκτός ALR F42 Vitraplan

Χρωματική επίστρωση υψηλής ποιότητας
Η Hörmann σας προσφέρει το αστάρωμα για όλες  
τις βιομηχανικές σπαστές γκαραζόπορτες σε 10 βασικά 
χρώματα και κλίμακες RAL και NCS, σε πολλά μεταλλικά 
χρώματα καθώς και σύμφωνα με το British Standard.*

Η βαφή 2K-PUR στην εξωτερική πλευρά ή στην εξωτερική  
και εσωτερική πλευρά ή η διαδικασία προεπίστρωσης   
(coil-coating) σε πάνελ διπλού τοιχώματος στα βασικά 
χρώματα διασφαλίζουν ένα χρώμα υψηλής ποιότητας –  
έτσι οι πόρτες σας διατηρούνται όμορφες για πολύ καιρό.

Τα σκούρα χρώματα θα πρέπει να αποφεύγονται σε χαλύβδινες 
πόρτες διπλού τοιχώματος και θερμικά διαχωρισμένες 
πόρτες, οι οποίες είναι εκτεθειμένες στο ηλιακό φως, διότι 
μια ενδεχόμενη παραμόρφωση των πάνελ μπορεί να οδηγήσει 
σε δυσλειτουργία της πόρτας (φαινόμενο διαστολής).

Εργοστασιακά, τα γαλβανισμένα πλαίσια κάσας  
και οι οδηγοί είναι χωρίς επίστρωση. Τα ανοδιωμένα προφίλ 
της ανθρωποθυρίδας και οι ράβδοι των τζαμιών διατίθενται 
προαιρετικά με επίστρωση στην εξωτερική πλευρά.  
Τα πλαίσια των πολυστρωματικών τζαμιών διατίθενται γενικά 
σε μαύρο χρώμα. Οι ενισχύσεις φύλλου πόρτας**  
και οι τελικές γωνίες είναι κατά βάση σε χρώμα γκριζόλευκο, 
RAL 9002.

Traffic white

Pure white

Grey aluminium

White aluminium

Grey white

Terra brown

Anthracite grey

Moss green

Blue gentian

Flame red

RAL 9016

RAL 9010

RAL 9007

RAL 9006

RAL 9002

RAL 8028

RAL 7016

RAL 6005

RAL 5010

RAL 3000

Οι πόρτες με χαλύβδινα 
πάνελ διπλού τοιχώματος 
στα 10 βασικά  
χρώματα διατίθενται  
με γκριζόλευκη, 
RAL 9002, εσωτερική 
πλευρά (εικ. SPU F42).

Η εσωτερική πλευρά  
των χρωματιστών 
πορτών, οι ενισχύσεις  
του φύλλου πόρτας**  
και οι τελικές γωνίες  
των τμημάτων πόρτας 
παραδίδονται συνήθως  
σε γκριζόλευκο, 
RAL 9002.
Στις ανθρωποθυρίδες,  
το πλαίσιο  
της ανθρωποθυρίδας 
στην εσωτερική πλευρά 
αποτελείται από προφίλ 
αλουμινίου σε E6 / C0.

10 βιομηχανικά χρώματα!

Βιομηχανικά χρώματα χαλύβδινων πάνελ 
διπλού τοιχώματος με βάθος εντοιχισμού 
42 mm και 67 mm χωρίς πρόσθετη χρέωση
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Πολύ μεγάλη αντοχή στις γρατζουνιές και καλή θερμομόνωση
Στάνταρ στα τζάμια για σπαστές πόρτες Hörmann
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20%

35%

40%

55%

65%
Εσωτερική πλευρά Εξωτερική πλευρά

Διπλό τζάμι DURATEC, 26 mm
Το στάνταρ διπλό τζάμι των 26 mm βελτιώνει τη θερμομόνωση σε σχέση  
με τα συμβατικά τζάμια των 16 mm κατά έως και 20 %.

Κοινό διπλό τζάμι 16 mm τρίτων κατασκευαστών

Τριπλό τζάμι DURATEC, 26 mm
Το προαιρετικό τριπλό τζάμι αυξάνει την ωφέλιμη θερμομόνωση κατά  
έως 35 % σε σύγκριση με ένα κοινό τζάμι πάχους 16 mm.

Τριπλό τζάμι DURATEC, 51 mm
Το προαιρετικό τριπλό τζάμι με πάχος τζαμιού 51 mm παρέχει  
έως 40 % καλύτερη θερμομόνωση σε σύγκριση με ένα τζάμι πάχους 16 mm.

Τετραπλό DURATEC, 51 mm
Σε σχέση με ένα τζάμι 16 mm αυξάνει το προαιρετικά διαθέσιμο τετραπλό  
τζάμι την ωφέλιμη θερμομόνωση κατά έως 55 %.

Θερμομονωτικό διπλό τζάμι, 26 mm
Με τη χρήση αυτού του τύπου τζαμιού επιτυγχάνεται μια ιδιαίτερα μικρή 
θερμοπερατότητα. Η βελτίωση της θερμομόνωσης ανέρχεται περ. στο 65 %.

Ευαίσθητο, απλό πλαστικό τζάμι

Καλή ορατότητα – για πάντα
Το τζάμι DURATEC διατίθεται στάνταρ, χωρίς πρόσθετη χρέωση,  
σε όλες τις σπαστές πόρτες με διάφανο πλαστικό τζάμι.

Με τα πλαστικά τζάμια DURATEC οι σπαστές γκαραζόπορτες της Hörmann 
προσφέρουν ακόμη και μετά από πολλαπλούς καθαρισμούς και μεγάλη 
καταπόνηση μοναδική ορατότητα.

Καλύτερη προστασία από τα ίχνη καθαρισμού
Η ειδική επιφανειακή επίστρωση σε ποιότητα προβολέων αυτοκινήτου 
προστατεύει το τζάμι από γδαρσίματα και ίχνη καθαρισμού.

Δείτε το σύντομο βίντεο στη διεύθυνση:  
www.hoermann.com

Πλαστικό τζάμι DURATEC με ανώτερη 
αντίσταση στις γρατζουνιές

Αποκλειστικά στην Hörmann

Καλή θερμομόνωση στο βασικό εξοπλισμό
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Πλαίσια τζαμιών αλουμινίου
Πλαστικά τζάμια

Απλό τζάμι, διαφανές ● ● ● ●

Απλό τζάμι, αδιαφανές ● ● ●

Διπλό τζάμι, διαφανές ● ● ● ● ● ● ●

Διπλό τζάμι, αδιαφανές ● ● ● ● ● ● ●

Διπλό τζάμι, σε καφέ, γκρι ή λευκή (ματ) απόχρωση ● ● ● ● ● ●

Τριπλό τζάμι, διαφανές ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Τριπλό τζάμι, αδιαφανές ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Τριπλό τζάμι, σε καφέ, γκρι ή λευκή (ματ) απόχρωση ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Τετραπλό τζάμι, διαφανές ● ● ● ●

Τετραπλό τζάμι, αδιαφανές ● ● ● ●

Τετραπλό τζάμι, σε καφέ, γκρι ή λευκή (ματ) απόχρωση ● ● ● ●

Τζάμια από πολυκαρβονικό

Απλό τζάμι, διαφανές ● ● ● ●

Διπλό τζάμι, διαφανές ● ● ● ● ● ● ●

Τζάμια από πραγματικό γυαλί

Απλό, VSG, διαφανές ● ● ● ●

Διπλό τζάμι, ESG, διαφανές ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Θερμομονωτικό διπλό τζάμι, ESG, διαφανές ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Επενδύσεις

Πολυστρωματική πλάκα με ενισχύσεις (7-πλή) ● ● ● ● ●

Πλέγμα, ανοξείδωτη χαλύβδινη διατομή αερισμού:  
58 % της επιφάνειας επένδυσης

● ● ●

Διάτρητη επιφάνεια, ανοξείδωτη χαλύβδινη διατομή αερισμού: 
40 % της επιφάνειας επένδυσης

● ● ●

Επενδυμένη λαμαρίνα αλουμινίου με πλήρωση πολυουρεθάνης, 
ανοδιωμένη στις δύο πλευρές, λεία

● ● ● ● ● ●

Επενδυμένη λαμαρίνα αλουμινίου με πλήρωση πολυουρεθάνης, 
ανάγλυφη επιφάνεια Stucco στις δύο πλευρές

● ● ● ● ● ●

Πολυστρωματικά τζάμια
Πλαστικά τζάμια

Διπλό τζάμι, διαφανές, πλαστικό πλαίσιο ● A,D,E D

Διπλό τζάμι, διαφανές, χυτό πλαίσιο ● A A

Τριπλό τζάμι, διαφανές, πλαστικό πλαίσιο ● D

Τριπλό τζάμι, διαφανές, χυτό πλαίσιο ● A

Τετραπλό τζάμι, διαφανές, χυτό πλαίσιο ● A

Τζάμια από πολυκαρβονικό

Διπλό τζάμι, διαφανές, χυτό πλαίσιο ● A

Παράθυρα, επενδύσεις
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Τύπος A
Πλαίσια τζαμιών:
Πλαστικά ή χυτά πλαίσια,  
μαύρου χρώματος
Διαστάσεις τζαμιού:
635 × 245 mm
Ύψος τμημάτων πόρτας:
500, 625, 750 mm

Τύπος D
Πλαίσια τζαμιών:
Πλαστικά πλαίσια, μαύρου χρώματος
Διαστάσεις τζαμιού:
602 × 132 mm
Ύψος τμημάτων πόρτας:
500, 625, 750 mm

Τύπος Ε
Πλαίσια τζαμιών:
Πλαστικά πλαίσια, μαύρου χρώματος
Διαστάσεις τζαμιού:
725 × 370 mm
Ύψος τμημάτων πόρτας:
625, 750 mm

Πολυστρωματικά τζάμιαΠλαίσια τζαμιών αλουμινίου

Πλαστικό τζάμι, διάφανο

Πλαστικό τζάμι, γκρι Πλαστικό τζάμι, καφέ

Πλαστικό τζάμι, λευκό (ματ) Πολυστρωματική πλάκα με ενισχύσεις

Πλέγμα Διάτρητη επιφάνεια

Πολυστρωματική πλήρωση 
πολυουρεθάνης, λεία

Πολυστρωματική πλήρωση 
πολυουρεθάνης, ανάγλυφο Stucco

Πλαστικό τζάμι, αδιαφανές

Τύπος AΚανονικό προφίλ / θερμοπροφίλ

Τύπος D

Τύπος Ε

Κανονικό προφίλ / θερμοπροφίλ
Πλαίσια τζαμιών:
ανοδιωμένο E6 / C0 χωρίς / με θερμικό διαχωρισμό
Διαστάσεις τζαμιού:
ανάλογα με την έκδοση
Προφίλ τραβέρσας:
52 mm, προαιρετικά 91 mm (μόνο για βάθος εντοιχισμού 42 mm)
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Αποτελεσματική θερμομόνωση
Με θερμικό διαχωρισμό κάσας και τοιχοποιίας

Καλή θερμομόνωση στην SPU 42 Thermo

Κορυφαία θερμομόνωση στην SPU 67 Thermo
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Θερμοδιακοπή πρεκιού με ThermoFrame

SPU F42
Επιφάνεια  
πόρτας (mm)

χωρίς 
ThermoFrame

με 
ThermoFrame βελτίωση

W/ (m²·K) W/ (m²·K) %

3000 × 3000 1,22 1,07 12,3

4000 × 4000 1,10 0,99 10,0

5000 × 5000 1,03 0,94 8,7

SPU 67 Thermo
Επιφάνεια  
πόρτας (mm)

3000 × 3000 0,81 0,64 21,0

4000 × 4000 0,69 0,56 18,8

5000 × 5000 0,62 0,51 17,7

ThermoFrame προαιρετικό για όλες  
τις βιομηχανικές σπαστές πόρτες
Σε θερμαινόμενες αίθουσες απαραίτητες είναι οι βιομηχανικές 
σπαστές πόρτες με καλή μόνωση. Γι αυτό, οι βιομηχανικές 
σπαστές πόρτες της Hörmann διατίθενται με προαιρετική 
σύνδεση κάσας ThermoFrame, για θερμικό διαχωρισμό 
μεταξύ κουφώματος και τοιχοποιίας.
Πρόσθετη μόνωση προσφέρουν τα λάστιχα στις δύο πλευρές 
της πόρτας, αλλά και στην πάνω περιοχή της πόρτας.  
Έτσι η τιμή θερμομόνωσης μειώνεται κατά έως 21 %.

• θερμικός διαχωρισμός της κάσας από την τοιχοποιία

• πρόσθετες μονώσεις για καλύτερη στεγανότητα

• απλή συναρμολόγηση μαζί με την κάσα της πόρτας

• βέλτιστη αντισκωριακή προστασία της πλευρικής κάσας

• έως και 21 % καλύτερη θερμομόνωση στη βιομηχανική 
σπαστή πόρτα SPU 67 Thermo, σε επιφάνεια πόρτας 
3000 × 3000 mm

Πλευρική θερμοδιακοπή με ThermoFrame

Αποκλειστικά στην Hörmann

Έως και

μεγαλύτερη 
θερμομόνωση

21 %
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Παραδείγματα οδηγών
Ασφαλής σχεδιασμός για παλιά και νέα κτίρια
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Είδος οδηγού Ν
κανονικός οδηγός

Οδηγός ND*
για επικλινή στέγη

Είδος οδηγού Η
οδηγός υψηλής ανύψωσης

Οδηγός HD*
για επικλινή στέγη

Είδος οδηγού L*
οδηγός για χαμηλό δοκάρι

Οδηγός LD*
για επικλινή στέγη

Οδηγός V
κατακόρυφος οδηγός

Οδηγός VU
με χαμηλό άξονα ελατηρίου

* όχι για σπαστή πόρτα με βάθος 
εντοιχισμού 67 mm

μη ευνοϊκή διάταξη στους ανταγωνιστές

Πληροφορίες για τα διαθέσιμα είδη οδηγών και τις παραλλαγές  
τους θα βρείτε στις Τεχνικές περιγραφές.

Ο οδηγός χαμηλού πρεκιού
Ο μηχανισμός κίνησης και η αλυσίδα 
βρίσκονται απευθείας πάνω στην πόρτα.
Έτσι δεν κρέμεται καμία αλυσίδα  
στη μέση. Αξίζει να κάνετε μια σύγκριση!

Οδηγοί προσαρμοσμένοι στην εκάστοτε αίθουσα
Στη Hörmann θα βρείτε το κατάλληλο είδος οδηγού για όλους τους τύπους 
πόρτας. Ανάλογα με την αρχιτεκτονική της αίθουσας και τις απαιτήσεις, 
έχετε στη διάθεσή σας οδηγούς κανονικού και χαμηλού πρεκιού, υψηλής 
ανύψωσης ή για επικλινή στέγη.

ιδανική διάταξη στην Hörmann

Αποκλειστικά στην Hörmann
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 Αθόρυβη κίνηση πόρτας
Βάση στήριξης των τροχών από 
γαλβανισμένο χάλυβα με ρυθμιζόμενους, 
πλαστικούς τροχούς με τριβείς κύλισης 
που εγγυώνται την ακριβή και αθόρυβη 
κίνηση της πόρτας.

Εύκολο σέρβις
Σε περίπτωση ζημιάς από πρόσκρουση 
στην περιοχή της κάσας μπορούν  
να αλλαχτούν εύκολα και οικονομικά  
οι βιδωτοί οδηγοί.

 Γαλβανισμένη, πτυσσόμενη  
βάση τροχού
Χάρη στην πτυσσόμενη βάση στήριξης 
του τροχού μειώνεται το ύψος πρεκιού 
και εμποδίζεται η υπερβολική κάμψη 
του άνω τμήματος της πόρτας όταν  
η πόρτα είναι ανοιχτή.

 Ανθεκτικές συνδέσεις
Σταθεροί ενδιάμεσοι μεντεσέδες  
από γαλβανισμένο χάλυβα συνδέουν  
με ακρίβεια τα ξεχωριστά τμήματα  
της πόρτας.
Τα προφίλ πλαισίου των τμημάτων  
της πόρτας είναι κατασκευασμένα  
έτσι ώστε οι βίδες να περνάνε πολλές 
φορές από το έλασμα.

 Άνω τελείωμα πλαισίου  
με βραχίονα σύνδεσης
Οι σταθερά καθορισμένες θέσεις  
του βραχίονα του άξονα ελατηρίου 
διευκολύνουν τη συναρμολόγηση 
ολόκληρου του άξονα ελατηρίου.

Σύνδεση άξονα ελατηρίου  
με το τύμπανο του συρματόσκοινου
Δεν χρειάζεται ξεχωριστή σφήνα αλλά 
μια σταθερή χυτευτή σύνδεση αυξάνει 
την ασφαλή λειτουργία και είναι εύκολη 
συναρμολόγηση.
Ο άξονας είναι γαλβανισμένος,  
τα ελατήρια διαθέτουν 
προστατευτική επίστρωση.

Εύκαμπτη σύνδεση άξονα
Τυχόν μικρές αποκλίσεις ευθυγράμμισης 
εξισορροπούνται χάρη στην ευελιξία 
της σύνδεσης άξονα.

 Προκατασκευασμένη ανάρτηση
Η ανάρτηση οροφής των οδηγών 
γίνεται με ειδικά αγκύρια  
από γαλβανισμένο χάλυβα  
με επιμήκεις οπές.
Προκατασκευάζονται σύμφωνα  
με τις εκάστοτε ανάγκες.

Η καλύτερη απόδειξη ποιότητας:
Εξεζητημένη τεχνολογία μέχρι τη λεπτομέρεια

Εικ. SPU F42
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Οι πόρτες πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας  
του Ευρωπαϊκού Προτύπου 13241-1!
Ρωτήστε μας σχετικά!

Στην Hormann με έλεγχο  
και πιστοποίηση:

Σύστημα προστασίας από την πτώση

 Αξιόπιστη οδήγηση πορτών
Οι ρόδες κινούνται με ακρίβεια και ασφάλεια στους οδηγούς 
που διατίθενται από τη Hörmann. Έτσι δεν υπάρχει  
ο παραμικρός κίνδυνος εκτροχιασμού ούτε στη διάρκεια  
της ανύψωσης ούτε όταν κατά την ανάρτηση από την οροφή.

 Ιδανική αντιστάθμιση βάρους
Τα ελατήρια στρέψης με αυλακωτό άξονα ελατηρίων 
εξασφαλίζουν την τέλεια αντιστάθμιση βάρους.  
Έτσι η πόρτα κινείται εύκολα σε κάθε φάση  
του ανοίγματος και του κλεισίματος.

 Εξάρτημα ασφαλείας καλωδίου / ελατηρίου  
(ανάλογα με τον εξοπλισμό)
Μια συσκευή κλειδώματος που ενεργοποιείται ανάλογα  
με το φορτίο είναι ενσωματωμένη στο σύστημα οδήγησης  
και προστατεύει σε περίπτωση θραύσης του ελατηρίου  
ή του συρματόσχοινου. Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

 Σύστημα ασφαλείας σε περίπτωση θραύσης ελατηρίου 
(ανάλογα με τον εξοπλισμό)
Το εξάρτημα αυτό μπλοκάρει τη ράβδο στρέψης  
σε περίπτωση θραύσης των ελατηρίων και κρατάει την πόρτα 
σε ασφαλή θέση. Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Προστασία ενσφήνωσης

 Προστασία δακτύλων
Χάρη στο ειδικό σχήμα των τμημάτων της πόρτας,  
οι επικίνδυνες για παγίδευση των δακτύλων περιοχές 
καταργούνται εξωτερικά και εσωτερικά σε πόρτες  
με βάθος εντοιχισμού 42 mm.

 Εσωτερικά τοποθετημένα συρματόσχοινα
Τα συρματόσχοινα οδηγούνται εσωτερικά μεταξύ των πάνελ 
και του πλαισίου. Δεν υπάρχουν στοιχεία της πόρτας  
που να προεξέχουν. Αυτό αποκλείει τον κίνδυνο ατυχήματος. 
Σε πόρτες με οδηγό με χαμηλό οδηγό πρεκιού η διάταξη 
ανύψωσης αποτελείται από αλυσίδα / συρματόσχοινο.

 Πλευρική προστασία από παγίδευση
Οι πλευρικές κάσες είναι τελείως κλειστές σε όλο το μήκος. 
Αυτή η πλευρική προστασία από παγίδευση είναι  
ιδιαίτερα ασφαλής.

 Πρεσοστάτης
Στους μηχανισμούς κίνησης WA 400 και ITO 400 αισθητήρες 
επιτηρούν την κάτω πλευρά της πόρτας και σε περίπτωση 
κινδύνου σταματούν την κίνηση και αλλάζουν κατεύθυνση.  
Το ίδιο επιτυγχάνεται στους μηχανισμούς κίνησης WA 300  
και SupraMatic HT μέσω του περιορισμού ισχύος.  
Μια ιδιαίτερα ασφαλής επιτήρηση της πλευράς κλεισίματος 
της πόρτας διασφαλίζεται από το προπορευόμενο 
φωτοκύτταρο ή ένα φωτοπλέγμα (για περισσότερες 
πληροφορίες ανατρέξτε στη σελίδα 62). Τυχόν εμπόδια 
αναγνωρίζονται ήδη πριν τα ακουμπήσει η πόρτα.

Χαρακτηριστικά ασφαλείας 
σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό 
Πρότυπο 13241-1
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Κλείδωμα εδάφους
Οι πόρτες που πρέπει  
να ανοιγοκλείνουν συχνά 
απασφαλίζουν άνετα  
με το πόδι. Η αυτόματη 
ασφάλιση κλειδώνει 
κάνοντας χαρακτηριστικό 
ήχο με το κλείσιμο  
της πόρτας.

Περιστροφική ασφάλεια
Αυτός ο μηχανισμός 
κλειδώματος πόρτας 
κλειδώνει αυτόματα μέσω 
του δίσκου κλειδώματος. 
Κατόπιν παραγγελίας 
διατίθεται και για πόρτες  
με οδηγό VU και HU  
(με χαμηλό άξονα ελατηρίου).

Σύρτης ασφάλισης
Μπορεί να κλειδωθεί  
με ένα παρεχόμενο  
από τον πελάτη λουκέτο  
ως ασφαλής νυχτερινή 
ασφάλεια.

Χειροκίνητες πόρτες
Στη βασική έκδοση με σχοινί ή κοντάρι χειροκίνησης

Ασφάλεια κλειδώματος  
στο βασικό εξοπλισμό

Προαιρετικά: Σύστημα χειροκίνησης με σχοινί ή χαλύβδινη αλυσίδα

Προαιρετικά: Αλυσίδα χειροκίνησης

Εναλλακτικές δυνατότητες χειρισμού

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

Προαιρετικά: Τεντωτήρας αλυσίδας για ευκολότερο χειρισμό

Αποκλειστικά στην Hörmann

Αποκλειστικά στην Hörmann
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Σύρτης ασφάλισης

Περιστροφική ασφάλεια

Πρόσβαση
Ασφάλεια στο βασικό εξοπλισμό

Εξωτερικό κλείδωμα
Χάρη στα εργονομικά χερούλια μπορείτε  
να χειριστείτε το σύστημα κλειδώματος  
και από έξω. Για το εσωτερικό κλείδωμα  
η πόρτα εξοπλίζεται με λαβή σε σχήμα  
Τ και μπουλόνι ασφαλείας.
Το προφίλ κυλίνδρου μπορεί να ενσωματωθεί 
και στο κεντρικό σύστημα κλειδώματος.

Πόμολα σε χαμηλό ύψος
Κάθετο σύστημα οδήγησης πόρτας, ιδανικά  
για χρήση στην εφοδιαστική αλυσίδα χάρη στην 
επίπεδη κατασκευή και το μεταβλητό ύψος 
τοποθέτησης (πόρτες με ράμπα). O κύλινδρος 
ασφάλισης ενσωματώνει δύο λειτουργίες:  
τη μόνιμη απασφάλιση της πόρτας  
και την αυτόματη επανασφάλιση.

Όλα τα εξαρτήματα στο εσωτερικό 
προστατεύονται από την επένδυση.

Σύρτης ασφάλισης

Περιστροφική ασφάλεια
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Συμβατές λύσεις συστήματος
Για υψηλή ασφάλεια λειτουργίας της πόρτας

Άνετος χειρισμός της πόρτας με ασύρματη τεχνολογία BiSecur

Τέλεια συνεργασία μεταξύ πόρτας, μηχανισμού κίνησης και τεχνολογίας φορτοεκφορτώσεων
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Καλύτερα με σύστημα
Η Hörmann σας προσφέρει 
μηχανισμούς κίνησης και συστήματα 
ελέγχου δικής της ανάπτυξης  
και κατασκευής. Τα εξαρτήματα είναι 
τέλεια προσαρμοσμένα μεταξύ τους  
και διασφαλίζουν την υψηλή ασφάλεια 
λειτουργίας της πόρτας.

Η κοινή φιλοσοφία χειρισμού  
και η ένδειξη 7 τμημάτων διευκολύνουν 
την καθημερινή χρήση. Αλλά  
και η συναρμολόγηση απλοποιείται 
χάρη στα περιβλήματα ίδιου μεγέθους 
και τα σετ καλωδίων.  
Έτσι όλα τα προϊόντα της Hörmann 
συνεργάζονται τέλεια και αποδοτικά 
μεταξύ τους:

• Βιομηχανικές πόρτες

• Τεχνολογία φορτοεκφόρτωσης

• Μηχανισμοί κίνησης

• Συστήματα ελέγχου

• Εξαρτήματα

Περισσότερες πληροφορίες για τους 
μηχανισμούς κίνησης, τα συστήματα 
ελέγχου και τον πρόσθετο εξοπλισμό 
υπάρχουν στις σελίδες 62 – 81.

Εύκολη τοποθέτηση χάρη στα στοιχεία συστήματος
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Προπορευόμενο φωτοκύτταρο VL 1
Προαιρετικά σε όλες τις μηχανοκίνητες σπαστές πόρτες

Πρεσοστάτης με οπτικούς 
αισθητήρες ή με προπορευόμενο 
φωτοκύτταρο
Όλες οι μηχανοκίνητες βιομηχανικές σπαστές  
πόρτες Hörmann με μηχανισμούς κίνησης WA 400 
και ITO 400 διαθέτουν στη βασική έκδοση έναν 
αυτοελεγχόμενο πρεσοστάτη με οπτικούς αισθητήρες. 
Εναλλακτικά μπορείτε, χωρίς πρόσθετη χρέωση,  
να επιλέξετε το προπορευόμενο φωτοκύτταρο  
VL 1 για την ασύρματη επιτήρηση της πλευράς 
κλεισίματος της πόρτας. Αυτή η λύση προσφέρει 
μεγαλύτερη ασφάλεια, γρηγορότερη κίνηση  
της πόρτας και μειωμένο κόστος ελέγχου  
και συντήρησης.

Μεγαλύτερη ασφάλεια
Με τον ασύρματο μηχανισμό αυτόματης απενεργοποίησης 
αναγνωρίζεται εγκαίρως η παρουσία ατόμων και εμποδίων 
χωρίς η πόρτα να έρθει σε επαφή με αυτά. Η πόρτα 
σταματάει πριν από την επαφή και οδηγείται αμέσως προς 
τα πάνω. Έτσι αποκλείεται σχεδόν πλήρως η πρόκληση 
ζημιάς ή τραυματισμού.

Γρηγορότερη κίνηση της πόρτας
Με το προπορευόμενο φωτοκύτταρο η πόρτα μπορεί  
να κλείνει με ταχύτητα έως 30 cm/s. Έτσι εξοικονομείτε  
σε μόνιμη βάση κόστος ενέργειας, καθώς οι χρόνοι 
ανοίγματος της πόρτας μειώνονται.

Μειωμένο κόστος ελέγχου  
και συντήρησης
Βιομηχανικές πόρτες με ασύρματη, εγκεκριμένη  
για την προστασία ατόμων επιτήρηση πόρτας,  
δεν χρειάζεται να ελέγχονται ως προς τις δυνάμεις 
κλεισίματός τους. Έτσι εξοικονομείτε επιπλέον  
κόστος για τον πρόσθετο έλεγχο κατά ASR A1.7.

Χωρίς πρόσθετη 
χρέωση με τα μοντέλα 
WA 400 και ITO 400

62



Ο ασύρματος μηχανισμός 
αυτόματης απενεργοποίησης 
προστατεύει άτομα  
και αντικείμενα

Η δυνατότητα μετακίνησης  
του κινητού βραχίονα προς τα μέσα 
εμποδίζει την καταστροφή του στην 
“κλειστή” θέση της πόρτας.

Προπορευόμενο φωτοκύτταρο VL 1 Προπορευόμενο φωτοκύτταρο VL 2

Προπορευόμενο φωτοκύτταρο
Με τα προπορευόμενα φωτοκύτταρα VL 1 και VL 2 αυξάνετε την ασφάλεια  
στις βιομηχανικές σπαστές πόρτες της Hörmann. Αισθητήρες επιτηρούν  
την κάτω πλευρά της σπαστής πόρτας. Εμπόδια ή άτομα αναγνωρίζονται  
εγκαίρως και η σπαστή πόρτα κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση ακόμα  
και πριν από την επαφή. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι η υψηλότερη ταχύτητα 
κίνησης της πόρτας.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

Αποκλειστικά στην Hörmann
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Φωτόπλεγμα
Ενσωματωμένο στο κούφωμα

Φωτόπλεγμα HLG
Το ενσωματωμένο στο κούφωμα φωτόπλεγμα αναγνωρίζει 
ασύρματα την παρουσία ατόμων και εμποδίων. Έτσι 
αποκλείονται σχεδόν πλήρως ζημιές ή τραυμαισμοί.
Δεν απαιτείται πρεσοστάτης με οπτικούς αισθητήρες  
ή πρόσθετα φωτοκύτταρα. Επειδή είναι τοποθετημένο 
μέσα στο κούφωμα, το φωτόπλεγμα προστατεύεται 
ιδιαίτερα αποτελεσματικά από ζημιές ή ακούσια αλλαγή 
των ρυθμίσεων.

Για τα συστήματα ελέγχου:
A / B 445, A / B 460, B 460 FU

Δεν επιτρέπεται για σπαστές πόρτες με ανθρωποθυρίδα 
χωρίς κατώφλι.

• Μέγιστη ασφάλεια
Άτομα και εμπόδια αναγνωρίζονται ιδιαίτερα 
αποτελεσματικά από τις λοξές ακτίνες.

• Αυξημένη προστασία ατόμων
Οι αισθητήρες μέχρι το ύψος των 500 mm  
(πάνω από το ΕΕΔ) έχουν ιδιαίτερα στενή διάταξη.

• Μικρότερες απώλειες ενέργειας
Η πόρτα μπορεί να κλείνει με ταχύτητα έως 45 cm/s  
(με μηχανισμό κίνησης WA 400 FU και σύστημα ελέγχου 
460 FU, ανάλογα με τους οδηγούς και το μέγεθος).

• Προστασία από ζημιές
Το φωτόπλεγμα βρίσκεται καλά προστατευμένο μέσα  
στο κούφωμα.

• Απλή συναρμολόγηση
Τα στηρίγματα τοποθέτησης στερεώνουν το φωτόπλεγμα 
σε ιδανική θέση μέσα στο κούφωμα.

• Εκ των υστέρων εξοπλισμός
Υπάρχουσες πόρτες που διαθέτουν πρεσοστάτη  
με οπτικούς αισθητήρες μπορούν εύκολα να εξοπλιστούν 
εκ των υστέρων με το φωτόπλεγμα HLG.

• Μειωμένο κόστος ελέγχου και συντήρησης
Δεν απαιτείται έλεγχος των δυνάμεων κλεισίματος  
κατά ASR A1.7.
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Περισσότερα φωτοκύτταρα  
και φωτοπλέγματα

Φωτόπλεγμα ELG
Το φωτόπλεγμα επιβλέπει μέχρι ύψος 2500 mm 
ολόκληρο το επίπεδο κλεισίματος της πόρτας. 
Το φωτόπλεγμα ELG 1 ενσωματώνεται εύκολα 
στις κολώνες STL από ανθεκτικό στις καιρικές 
συνθήκες ανοδιωμένο αλουμίνιο.

Τάση τροφοδοσίας: 24 V DC,
Κατανάλωση ρεύματος: 100 mA έκαστο,
Εμβέλεια: 0...12 m,
Κλάση προστασίας: IP 65,
Αντηλιακή κάλυψη: 150.000 Lux,
Θερμοκρασία λειτουργίας: –25 °C έως +55 °C,
Ανάλυση: 60 mm σταυρωτά,
Φωτεινή πηγή: υπέρυθρο LED,
Μήκος καλωδίου πομπού: 10 m,
Μήκος καλωδίου δέκτη: 5 m,
Ύψος: ELG 1 = 1380 mm, ELG 2 = 2460 mm

Φωτοκύτταρο μονής κατεύθυνσης EL 51
Φωτοκύτταρο με ξεχωριστό πομπό και δέκτη
Το φωτοκύτταρο ελέγχεται σε κάθε κίνηση 
κατεβάσματος από το σύστημα ελέγχου.
Σύνδεση μέσω καλωδίου συστήματος, εμβέλεια 
έως 8 m, διαστάσεις με γωνία συναρμολόγησης:
60 × 165 × 43 mm (Π × Υ × Β),
Κλάση προστασίας: IP 65

Φωτοκύτταρο RL 50 / RL 300
Φωτοκύτταρο ανάκλασης με μονάδα 
πομπού / δέκτη και ανακλαστήρα
Το φωτοκύτταρο ελέγχεται σε κάθε κίνηση 
κατεβάσματος από το σύστημα ελέγχου.
Σύνδεση μέσω καλωδίου συστήματος  
(RL 50, μήκος 2 m) ή μέσω δίκλωνου καλωδίου 
(RL 300, μήκος 10 m),
Διαστάσεις:
68 × 97 × 33 mm (Π × Υ × Β),
Κλάση προστασίας: IP 65
Ανακλαστήρας εμβέλειας έως 8 m (στάνταρ):
30 × 60 mm (Π × Υ)
Ανακλαστήρας εμβέλειας έως 12 m (δεν απεικ.):
διάμετρος 80 mm
(προαιρετικά με αντιθαμβωτική προστασία)
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Μηχανισμός κίνησης άξονα WA 300 S4
Με soft-start και soft-stop στο βασικό εξοπλισμό

Τύπος διαγώνιας τοποθέτησης

Τύπος κάθετης τοποθέτησης

Επισκόπηση 
πλεονεκτημάτων

Ιδιαίτερα εύκολη συναρμολόγηση  
και σέρβις χάρη στον  
στάνταρ περιορισμό ισχύος
Σε πόρτες χωρίς ανθρωποθυρίδα  
δεν απαιτούνται εγκαταστάσεις,  
όπως π.χ. πρεσοστάτη ή διακόπτη 
χαλαρού συρματόσχοινου, στην  
πόρτα. Έτσι μειώνεται το κόστος,  
αλλά και οι απαιτήσεις σε επισκευές  
και σέρβις.

Ασφαλής διαδρομή “κλεισίματος 
πόρτας” με περιορισμένη ταχύτητα
Ολόκληρη η διαδρομή “ανοίγματος”, 
καθώς και “κλεισίματος” της πόρτας 
πάνω από ύψος ανοίγματος 2500 mm 
πραγματοποιείται με ταχύτητα  
περ. 19 cm/s. Κάτω από το ύψος 
ανοίγματος 2500 mm θα πρέπει  
η διαδρομή “κλεισίματος”  
να ρυθμιστεί για λόγους ασφαλείας  
περ. στα 10 cm/s. Όταν υπάρχει 
προαιρετικό προπορευόμενο 
φωτοκύτταρο ή πρεσοστάτης,  
δεν ισχύει ο περιορισμός αυτός,  
δηλ. η πόρτα ανοίγει και κλείνει  
με ταχύτητα περ. 19 cm/s.

Ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου  
με μπουτονιέρα DTH R
Προαιρετικά ο μηχανισμός κίνησης 
WA 300 S4 παραδίδεται και με εξωτερικό 
σύστημα ελέγχου 360 (προετοιμασμένο 
για ρύθμιση διαδρομής).

Μεγέθη πόρτας
Μέγ. πλάτος πόρτας 6000 mm
Μέγ. ύψος πόρτας 4500 mm

Για έως 150 κύκλους  
πόρτας ημερησίως
ή έως 100 θέσεις στάθμευσης  
σε κοινά γκαράζ

Λειτουργία soft-start 
και soft-stop
για αθόρυβη και ασφαλή 
κίνηση της πόρτας. Έτσι 
επιμηκύνεται σημαντικά  
η διάρκεια ζωής  
του συστήματος πόρτας.

Χαμηλότερες επενδύσεις, 
χαμηλότερη κατανάλωση
Η τιμή του WA 300 S4 
είναι περ. 30 % 
χαμηλότερη από αυτήν 
ενός μηχανισμού κίνησης 
τριφασικού ρεύματος. 
Αλλά και η ημερήσια 
κατανάλωση ρεύματος 
είναι έως 75 % χαμηλότερη.

Γρήγορη, εύκολη 
συναρμολόγηση  
και έναρξη λειτουργίας
καθώς πολλά στοιχεία είναι 
ήδη προσυναρμολογημένα 
και δεν απαιτείται 
συναρμολόγηση 
πρεσοστάτη και διακόπτη 
χαλαρού συρματόσχοινου.

Περισσότερες πληροφορίες 
θα βρείτε στις τεχνικές 
περιγραφές ή μπορείτε  
να ρωτήσετε το συνεργάτη 
της Hörmann.
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Απασφάλιση για λόγους 
συντήρησης απευθείας πάνω 
στο μηχανισμό κίνησης
Για την υποχρεωτική ετήσια επιθεώρηση,  
δε χρειάζεται αποσυναρμολόγηση  
του μηχανισμού από τον άξονα της πόρτας.  
Με τον τρόπο αυτό εξοικονομείτε χρόνο  
και χρήμα. Η απασφάλιση για λόγους 
συντήρησης μπορεί να μετατραπεί  
σε απασφάλιση ανάγκης ανά πάσα στιγμή.

Απελευθέρωση ασφαλείας  
από έξω ASE
Για απασφάλιση της πόρτας από έξω 
(απαιτείται για κτίρια χωρίς δεύτερη 
είσοδο), χυτό περίβλημα με κλειδαριά 
και χωνευτό ημικύλινδρο
Διαστάσεις: 83 × 133 × 50 mm (Π × Υ × Β)

Χειρισμός έκτακτης ανάγκης
Για το χειροκίνητο χειρισμό υψηλών 
πορτών από 3000 mm  
(βλέπε εικ. σελίδα 69)

Εφεδρική μπαταρία ανάγκης
Με αυτή την εφεδρική πηγή ρεύματος 
σε εξωτερικό περίβλημα έχετε 
εξασφαλισμένη τροφοδοσία για έως  
και 18 ώρες και το πολύ 5 κύκλους  
της πόρτας (ανάλογα με τη θερμοκρασία 
και την κατάσταση φόρτισης).  
Η εφεδρική μπαταρία ανάγκης φορτίζεται 
ξανά κατά τη διάρκεια της κανονικής 
λειτουργίας της πόρτας. Στο σύστημα 
ελέγχου 360 εξασφαλίζεται εφεδρική 
τροφοδοσία μέσω ενός προαιρετικού 
τροφοδοτικού αδιάλειπτης παροχής 
(βλ. σελίδα 73).

Προαιρετικό σύστημα ελέγχου 
μπουτονιέρας 300 U
Το σύστημα ελέγχου μπουτονιέρας 300 U  
(εικ. επάνω) συνδυάζεται τέλεια με τα συστήματα 
ελέγχου ράμπας φορτοεκφόρτωσης 420 S  
και 420 T. Αν δε το σύστημα έλεγχου ράμπας 
φορτοεκφόρτωσης διαθέτει τη νέα λειτουργία 
εξοικονόμησης ενέργειας, μειώνεται  
η κατανάλωση ενέργειας. Προαιρετικά  
το σύστημα ελέγχου μπουτονιέρας 300 U 
διατίθεται και με ενσωματωμένο γενικό 
διακόπτη (χωρίς εικόνα).

Κατ' επιλογή με ενσωματωμένο ρελέ:
• ένδειξη τελικής θέσης ανοίγματος  

για απελευθέρωση υδραυλικής ράμπας

• χωρίς απαίτηση μαγνητικού διακόπτη  
στην πόρτα

• ελάχιστα καλώδια

Απελευθέρωση ασφαλείας από μέσα
Για εύκολη αποσύμπλεξη του μηχανισμού 
κίνησης από το δάπεδο  
(ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας)

Προαιρετικές 
απασφαλίσεις

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

Αποκλειστικά στην Hörmann

Στάνταρ με το μοντέλο WA 300 S4

• λειτουργία soft start και soft stop για ομαλή  
και αθόρυβη κίνηση της πόρτας

• περιορισμός ισχύος προς την κατεύθυνση 
ανοίγματος / κλεισίματος πόρτας

• ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου  
με μπουτονιέρα DTH R

• ελάχιστο πλευρικό περιθώριο μόνο 200 mm
• δεν απαιτούνται εγκαταστάσεις ή καλωδιώσεις  

στην πόρτα*
• δεν απαιτείται διακόπτης χαλαρού συρματόσχοινου
• μόνο περ. 1 Watt κατανάλωση ρεύματος  

σε λειτουργία Stand-By (χωρίς περαιτέρω 
συνδεδεμένο ηλεκτρικό εξοπλισμό)

* εκτός από τις πόρτες με ανθρωποθυρίδα
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Μηχανισμός κίνησης άξονα WA 400, WA 400 M
Δυνατός και στιβαρός

Μηχανισμός κίνησης κεντρικής τοποθέτησης
WA 400 M
Αυτή η έκδοση τοποθετείται κεντρικά στον άξονα ελατηρίου,  
με αποτέλεσμα να μην απαιτείται επιπλέον χώρος στο πλάι. 
Προσέξτε το απαιτούμενο ελεύθερο ύψος!
Το WA 400 M περιλαμβάνει στάνταρ σύστημα απελευθέρωσης 
ασφαλείας και είναι κατάλληλο ουσιαστικά για οποιοδήποτε  
είδος οδηγού.

Συνδυάζεται με σύστημα ελέγχου
A / B 445, A / B 460, B 460 FU

Μηχανισμός κίνησης απευθείας στον άξονα
WA 400
Αυτή η πατενταρισμένη έκδοση τοποθετείται στο πλαίσιο  
και προσαρμόζεται γρήγορα και εύκολα στον άξονα  
ελατηρίων, απαιτεί δε λιγότερο πλευρικό χώρο από ό,τι  
οι λύσεις άλλων κατασκευαστών.

Συνδυάζεται με σύστημα ελέγχου
A / B 445, A / B 460, B 460 FU

Μηχανισμός κίνησης με σύστημα αλυσίδας
WA 400
Ο μηχανισμός κίνησης WA 400 με κιβώτιο μετάδοσης  
αλυσίδας συνιστάται για περιπτώσεις με ελάχιστο χώρο  
έως 200 mm για όλους τους τύπους πορτών με ύψος  
έως 7500 mm. Για τους οδηγούς L και LD απαιτείται  
μηχανισμός κίνησης WA 400 με σύστημα αλυσίδας.  
Εξαιτίας της έμμεσης μετάδοσης δυνάμεων, η πόρτα  
εκτίθεται λιγότερο σε τριβή και φθορά.

Συνδυάζεται με σύστημα ελέγχου
A / B 445, A / B 460, B 460 FU

Βασική θέση εγκατάστασης: οριζόντια ή εναλλακτικά 
κάθετα, εικόνα με προαιρετική αλυσίδα χειροκίνησης

Βασική θέση εγκατάστασης: κάθετα, εικόνα με προαιρετική 
αλυσίδα χειροκίνησης

Κεντρική τοποθέτηση, όταν δεν υπάρχει καθόλου χώρος  
στο πλάι.
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Απελευθέρωση ασφαλείας από μέσα
(στάνταρ με το WA 400 M)
Για εύκολη αποσύμπλεξη του μηχανισμού 
κίνησης από το δάπεδο  
(ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας)

Προαιρετικές 
απασφαλίσεις

Εναλλακτικοί χειρισμοί  
ανάγκης για απασφάλιση  
για λόγους συντήρησης
Μανιβέλα κινδύνου
Η οικονομική λύση, διαθέσιμη σε δύο εκδόσεις, 
σαν σταθερή μανιβέλα ή σπαστή μανιβέλα 
τύπου κινδύνου. Δυνατότητα αλλαγής 
εξοπλισμού σε αλυσίδα χειροκίνησης κινδύνου.

Αλυσίδα χειροκίνησης κινδύνου
Με το συνδυασμό της στάνταρ αλυσίδας 
χειροκίνησης κινδύνου και της προαιρετικής 
απασφάλισης είναι δυνατή η απασφάλιση  
και ο χειρισμός της πόρτας από το δάπεδο.

Χειρισμός έκτακτης ανάγκης
Συνιστάται για υψηλές πόρτες από 3000 mm  
και πόρτες πυροσβεστικών σταθμών. Απαιτείται 
απελευθέρωση ασφαλείας.

Πληροί τις προϋποθέσεις του EN 14092.

Στάνταρ απασφάλιση  
για λόγους συντήρησης
Κατά τις προβλεπόμενες ετήσιες εργασίες 
ελέγχου και συντήρησης δεν απαιτείται  
η χρονοβόρα αποσυναρμολόγηση του μηχανισμού 
κίνησης από τον άξονα πόρτας. Με τον τρόπο 
αυτό εξοικονομείτε χρόνο και χρήμα.  
Η απασφάλιση για λόγους συντήρησης  
μπορεί να μετατραπεί σε απασφάλιση ανάγκης 
ανά πάσα στιγμή.

Απελευθέρωση ασφαλείας  
από έξω ASE
Για την απασφάλιση της πόρτας  
από έξω (απαιτείται για κτίρια χωρίς 
δεύτερη είσοδο), χυτό περίβλημα  
με κλειδαριά και χωνευτό ημικύλινδρο
Διαστάσεις:
83 × 133 × 50 mm (Π × Υ × Β)

Αποκλειστικά στην Hörmann

Σε όλες τις εκδόσεις τριφασικού ρεύματος:

• αθόρυβη λειτουργία
• μεγάλη διάρκεια λειτουργίας
• γρήγορη κίνηση πόρτας
• και σε έκδοση με μετατροπέα συχνότητας
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Μηχανισμός κίνησης ITO 400, SupraMatic HT
Οι μηχανισμοί κίνησης για εξοικονόμηση χώρου

Μηχανισμός κίνησης  
αλυσίδας με σιδηρόδρομο
ITO 400
• δεν απαιτείται πρόσθετος χώρος στο πλάι

• απασφάλιση έκτακτης ανάγκης μέσω συρματόσχοινου 
Bowden στο βαγονάκι

• δυνατότητα απασφάλισης έκτακτης ανάγκης από έξω

• IP 65 (προστασία από εκτοξευόμενο νερό)

• για κανονικό οδηγό (N, ND) και οδηγό χαμηλού  
πρεκιού (L, LD)

• μέγ. ύψος πόρτας 4500 mm

• διαθέσιμος και σε έκδοση με μετατροπέα συχνότητας

• για πόρτες με ανθρωποθυρίδα κατόπιν παραγγελίας

Συνδυάζεται με το σύστημα ελέγχου A / B 445, A / B 460 
και B 460 FU

Μηχανισμός κίνησης SupraMatic HT
• κατάλληλος για έως 100 θέσεις στάθμευσης

• ισχύς έλξης και ώσης 1000 N (μέγιστο στιγμιαίο  
φορτίο 1200 N)

• με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου συμπεριλ. 
διπλής ένδειξης 7 τμημάτων για την εύκολη ρύθμιση  
των λειτουργιών του μηχανισμού κίνησης απευθείας  
στο μηχανισμό κίνησης

• εξωτερικό σύστημα ελέγχου 360, προαιρετικά,  
για τη σύνδεση συστήματος ρύθμισης διαδρομής, 
σηματοδοτών ή πρόσθετων πλακετών

• ομαλή εκκίνηση και ομαλός τερματισμός για αθόρυβη  
και ασφαλή κίνηση της πόρτας

• πατενταρισμένο σύστημα κλειδώματος πόρτας στον  
οδηγό μηχανισμού κίνησης με απασφάλιση έκτακτης 
ανάγκης από μέσα

• καλώδιο τροφοδοσίας με ευρωπαϊκό ρευματολήπτη, 
πρόσθετη ανάρτηση

• για πόρτες με σύστημα ασφαλείας σε περίπτωση  
θραύσης ελατηρίου

• SupraMatic HD: μέγ. πλάτος 6750 mm  
(7000 mm κατόπιν παραγγελίας), μέγ. ύψος 3000 mm

• για κανονικό οδηγό (N) και οδηγό χαμηλού πρεκιού (L)

• για πόρτες με ανθρωποθυρίδα, ALR F42 Glazing  
και πραγματικό τζάμι κατόπιν παραγγελίας

• όχι για σπαστές πόρτες με βάθος εντοιχισμού 67 mm
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Κλειδώνει γερά και εμποδίζει την παραβίαση με λοστό
Χάρη στην αντιδιαρρηκτική αρπάγη

Το άγκιστρο κλειδώματος στο σετ ασφαλείας  
κλειδώνει αυτόματα σε περίπτωση προσπάθειας 
ανύψωσης της πόρτας.

Στάνταρ αρπάγη για ύψος πόρτας  
έως 5 m
Ιδίως στις βιομηχανικές πόρτες ο αντιδιαρρηκτικός 
εξοπλισμός είναι απαραίτητος για την προστασία  
των εμπορευμάτων και των μηχανημάτων σας.
Στη Hörmann όλες οι βιομηχανικές σπαστές πόρτες  
με μηχανισμό κίνησης WA 300 S4 / WA 400, έως 5 m ύψος, 
παραδίδονται με αντιδιαρρηκτική αρπάγη στον στάνταρ 
εξοπλισμό. Η μηχανική αυτή προστασία αποτελεί μία αξιόπιστη 
εγγύηση ότι η πόρτα δεν θα παραβιαστεί ακόμα και στην 
περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Οι σπαστές πόρτες για βιομηχανική χρήση με ύψος πάνω  
από 5 m διαθέτουν εξαιτίας του μεγάλου ειδικού τους βάρους 
και μόνο, προστασία κατά της παραβίασης.

Στις σπαστές πόρτες με μηχανισμό κίνησης πάνω σε οδηγό,  
ο μηχανισμός με την αυτόματη ακινητοποίηση (ITO 400)  
ή το πατενταρισμένο σύστημα κλειδώματος πόρτας στον 
οδηγό μηχανισμού κίνησης (SupraMatic HT) διασφαλίζει  
την προστασία κατά της παραβίασης.

Αυξημένη ασφάλεια κατά τη διάρκεια  
της νύχτας
Για ιδιαίτερη προστασία, η Hörmann προσφέρει προαιρετικά 
συστήματα ασφάλισης. Στις πόρτες με μηχανισμό κίνησης 
μπορεί να εγκατασταθεί επιπρόσθετα ένας σύρτης ασφάλισης 
(βλέπε εικόνα στη σελίδα 58). Ένας ηλεκτρικός διακόπτης 
δεν επιτρέπει τη λειτουργία του μηχανισμού κίνησης, όταν  
η πόρτα είναι κλειδωμένη.
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Συστήματα ελέγχου
Συμβατές λύσεις συστήματος

Εσωτερικό 
σύστημα ελέγχου 

WA 300 S4

Εξωτερικό 
σύστημα ελέγχου 

360

Παλμικό σύστημα 
ελέγχου  
A / B 445

Άνετο σύστημα 
ελέγχου  
A / B 460

Σύστημα ελέγχου 
FU  

B 460 FU

Μηχανισμοί κίνησης

WA 300 S4 ● ○

WA 400 ● ●

WA 400 FU ●

Λειτουργίες / Ιδιότητες

Σύστημα ελέγχου με δυνατότητα 
συναρμολόγησης ξεχωριστά  
από το μηχανισμό κίνησης

● ● ● ●

Οι εργασίες ρύθμισης γίνονται εύκολα 
απευθείας από το σύστημα ελέγχου

● ● ● ●

Λειτουργία soft start και soft stop για ομαλή 
και αθόρυβη κίνηση της πόρτας

● ● ●

Δυνατότητα ρύθμισης ταχείας λειτουργίας 
(ανάλογα με τον οδηγό)

● 1) ● 1) ●

Περιορισμός ισχύος προς την κατεύθυνση 
ανοίγματος  και κλεισίματος πόρτας

● 2) ● 2) ● ● ●

Ενσωματωμένος χειρισμός 
Άνοιγμα-Σταμάτημα-Κλείσιμο

● ● ● ● ●

Δεύτερο ύψος ανοίγματος με έξτρα διακόπτη 
στο καπάκι του περιβλήματος

○ 3) ● ● ●

Ανάγνωση μενού από έξω μέσω  
της ενσωματωμένης διπλής ένδειξης  
7 τμημάτων (μετρητής συντήρησης,  
κύκλων και ωρών λειτουργίας, καθώς  
και ανάλυση σφαλμάτων)

● ● ● ●

Γενικό μήνυμα σφάλματος με ξεχωριστή 
ένδειξη του εκάστοτε πελάτη: ακουστική, 
οπτική ή π.χ. μέσω κινητού

● ○ ○ ○

Δυνατότητα επέκτασης με εξωτερικό 
ασύρματο δέκτη

● ● ● ● ●

Εύρεση της θέσης της πόρτας ○ 4) ○ 5) ○ 5) ○ 5) ○ 5)

Αυτόματο κλείσιμο 6) ● ● ● ●

Ρύθμιση τροχιάς 6) ○ ○ ○

Κλέμες σύνδεσης για περισσότερες  
συσκευές εντολών

● ● ● ● ●

Τροφοδοσία τάσης 230 V 230 V 400 / 230 V 400 / 230 V 230 V

Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα CEE 7)

(Κλάση προστασίας IP 44)
● ● ● ● ●

Γενικός διακόπτης ενσωματωμένος  
στο περίβλημα του συστήματος ελέγχου

○ 8) ○ ○ ○ ○

Σύστημα ελέγχου και μέρη φύλλου πόρτας  
με κλάση προστασίας IP 65  
(προστασία από εκτοξευόμενο νερό)

● ● ● ● ●

 =● Στάνταρ
 =○ Με τον αντίστοιχο εξοπλισμό ενδεχ. με πρόσθετο σύστημα ελέγχου

1) Στην κατεύθυνση κλεισίματος πόρτας κατά τη λειτουργία χωρίς SKS / VL (σε λειτουργία με SKS / VL η πόρτα κινείται γενικά σε ταχεία λειτουργία  
στην κατεύθυνση κλεισίματος)

2) Κατά EN 12453
3) Σε συνδυασμό με UAP 300 DTH I ή DTH IM
4) Σε συνδυασμό με ESEi BS, HS 5 BS ή Hörmann-App (απαιτείται πύλη)
5) Σε συνδυασμό με HET-E2 24 BS, HS 5 BS ή Hörmann-App (απαιτείται πύλη) και επιβεβαίωση των τελικών θέσεων
6) Μόνο σε συνδυασμό με σύνδεση σηματοδότη και φωτοκύτταρου ή φωτοπλέγματος ή με προπορευόμενο φωτοκύτταρο VL 1 / VL 2
7) Σε συστήματα ελέγχου με ενσωματωμένο γενικό διακόπτη δεν υπάρχει καλώδιο σύνδεσης
8) Δυνατότητα εξωτερικού γενικού διακόπτη ή μέσω μονάδας χειρισμού 300 U με ενσωματωμένο γενικό διακόπτη
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Προαιρετικά:
Προφίλ ημικυλίνδρου
για όλα τα εξωτερικά  
συστήματα ελέγχου

Μονάδα UPS
για τη γεφύρωση διακοπών ρεύματος διάρκειας έως 4 ωρών, 
οι διατάξεις ασφαλείας, οι σηματοδότες κ.λπ. παραμένουν  
σε λειτουργία, πρόσθετη ένδειξη LED, αυτόματη δοκιμή 
μπαταρίας, φίλτρο υπέρτασης,
Διαστάσεις: 560 × 235 × 260 mm (Π × Υ × Β),
Κλάση προστασίας: IP 20

Για τα συστήματα ελέγχου:
360, B 445, B 460

Προαιρετικά:
Γενικός διακόπτης
για όλα τα εξωτερικά  
συστήματα ελέγχου

Προαιρετικά:
Κολωνάκι STI 1
για την τοποθέτηση  
έως 2 συστημάτων ελέγχου  
με πρόσθετο περίβλημα.
Χρώμα: λευκό αλουμίνιο,  
RAL 9006
Διαστάσεις: 200 × 60 mm,  
ύψος 1660 mm

73



Πρόσθετος εξοπλισμός
Ασύρματος χειρισμός, δέκτης

Hörmann BiSecur (BS)
Το σύγχρονο ασύρματο σύστημα για μηχανισμούς 
κίνησης βιομηχανικών πορτών
Το αμφίδρομο ασύρματο σύστημα BiSecur αποτελεί τεχνολογία του μέλλοντος  
για τον άνετο και ασφαλή χειρισμό βιομηχανικών πορτών. Η εξαιρετικά ασφαλής 
διαδικασία κρυπτογράφησης BiSecur σας παρέχει την ασφάλεια ότι κανένας  
ξένος δεν μπορεί να αντιγράψει το ασύρματο σήμα σας. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση 
έχει γίνει από τους ειδικούς σε θέματα ασφαλείας του πανεπιστημίου Ruhr  
του Bochum.

Αποκλειστικά στην Hörmann

Τα πλεονεκτήματά σας

• κρυπτογράφηση 128 bit με πολύ υψηλή ασφάλεια, όπως στο online banking

• ανθεκτικό στις παρεμβολές ασύρματο σήμα με σταθερή εμβέλεια

• εύχρηστη λειτουργία εύρεσης της θέσης πόρτας*

• συμβατό με προηγούμενες εκδόσεις, δηλ. με τα στοιχεία χειρισμού BiSecur 
είναι δυνατός ο χειρισμός και ασύρματων δεκτών με συχνότητα 868 MHz 
(2005 έως Ιούνιος του 2012).

Τηλεχειριστήριο 2 πλήκτρων
HSE 2 BS
Μαύρο ή λευκό γυαλιστερό, 
με καπάκια χρωμίου

Τηλεχειριστήριο 4 πλήκτρων
HS 4 BS
Μαύρο γυαλιστερό,  
με καπάκια χρωμίου

Τηλεχειριστήριο 1 πλήκτρου
HS 1 BS
Μαύρο γυαλιστερό,  
με καπάκια χρωμίου

Τηλεχειριστήριο ασφαλείας  
4 πλήκτρων
HSS 4 BS
Πρόσθετη λειτουργία:  
Προστασία αντιγραφής  
για κωδικοποίηση τηλεχειριστηρίου, 
με καπάκια χρωμίου

Τηλεχειριστήριο 2 πλήκτρων
HSE 2 BS
Μαύρη κατασκευή με καπάκια 
χρωμίου ή πλαστικά καπάκια

Τηλεχειριστήριο 1 πλήκτρου
HSE 1 BS
Μαύρο γυαλιστερό,  
με καπάκια χρωμίου

Τηλεχειριστήριο 5 πλήκτρων
HS 5 BS
με πρόσθετο πλήκτρο για την εύρεση 
της θέσης πόρτας*, μαύρο ή λευκό 
γυαλιστερό, με καπάκια χρωμίου

Τηλεχειριστήριο 5 πλήκτρων
HS 5 BS
με χρήσιμο πλήκτρο για εύρεση  
της θέσης πόρτας*, μαύρη 
κατασκευή, με καπάκια χρωμίου

* στο WA 300 S4 με προαιρετικό αμφίδρομο δέκτη ESEi BS, σε όλους τους άλλους μηχανισμούς κίνησης με προαιρετικό αμφίδρομο δέκτη 
HET-E2 24 BS και επιβεβαίωση των τελικών θέσεων.
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Ασύρματο πληκτρολόγιο κωδικού
FCT 10 BS
με φωτιζόμενα πλήκτρα  
και προστατευτικό κάλυμμα,  
10 κωδικοί λειτουργίας

Τρικάναλος δέκτης
HEI 3 BS
για την ενεργοποίηση 3 λειτουργιών

Βιομηχανικό τηλεχειριστήριο
HSI BS
για τον έλεγχο έως 1000 πορτών,  
με οθόνη ενδείξεων και ιδιαίτερα 
μεγάλα πλήκτρα συντόμευσης  
για τον ευκολότερο χειρισμό  
με γάντια εργασίας, δυνατότητα 
μεταφοράς των κωδικοποιήσεων 
τηλεχειριστηρίου σε άλλες συσκευές

Αμφίδρομος δέκτης
ESEi BS
για εύρεση της θέσης πόρτας

Δικάναλος δέκτης ρελέ
HET-E2 24 BS
με 2 εξόδους ρελέ ξηρής επαφής 
για την επιλογή κατεύθυνσης,  
μία διπολική είσοδο για την ένδειξη 
τελικής θέσης ανοίγματος /  
κλεισίματος πόρτας με ξηρή επαφή 
(για την ένδειξη της θέσης πόρτας)

Ασύρματη συσκευή ανάγνωσης 
δακτυλικών αποτυπωμάτων
FFL 12 BS
2 κωδικοί λειτουργίας και έως  
και 12 δακτυλικά αποτυπώματα

Ασύρματο πληκτρολόγιο κωδικού
FCT 3 BS
με φωτιζόμενα πλήκτρα  
3 κωδικοί λειτουργίας

Μονοκάναλος δέκτης ρελέ
HER 1 BS
με έξοδο ρελέ ξηρής επαφής  
με ένδειξη κατάστασης  ΝΕΟ

Δικάναλος δέκτης ρελέ
HER 2 BS
με 2 εξόδους ρελέ ξηρής επαφής 
με ένδειξη κατάστασης  

 ΝΕΟ και εξωτερική κεραία

Τετρακάναλος δέκτης ρελέ
HER 4 BS
με 4 εξόδους ρελέ ξηρής επαφής 
με ένδειξη κατάστασης  ΝΕΟ
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Πρόσθετος εξοπλισμός
Μπουτονιέρα

Μπουτονιέρα DTH R
για ξεχωριστό έλεγχο  
των δύο κατευθύνσεων 
λειτουργίας, ξεχωριστό  
πλήκτρο στάσης.
Κλάση προστασίας: IP 65,
Διαστάσεις:  
90 × 160 × 55 mm (Π × Υ × Β)

Για τα συστήματα ελέγχου:
360, A / B 445, A / B 460, B 460 FU 
και ενσωματωμένο σύστημα 
ελέγχου WA 300 S4

Μπουτονιέρα DTH RM
για ξεχωριστό έλεγχο  
των δύο κατευθύνσεων 
λειτουργίας, ξεχωριστό 
 πλήκτρο στάσης.
Με κλειδαριά μινιατούρα:  
ο χειρισμός του μηχανισμού 
κίνησης απενεργοποιείται.  
Δεν είναι πλέον δυνατή  
η λειτουργία  
του μηχανισμού κίνησης
(περιλαμβάνονται 2 κλειδιά).
Κλάση προστασίας: IP 65,
Διαστάσεις:
90 × 160 × 55 mm (Π × Υ × Β)

Για τα συστήματα ελέγχου:
360, A / B 445, A / B 460, B 460 FU 
και ενσωματωμένο σύστημα 
ελέγχου WA 300 S4

Μπουτονιέρα DTH I
για κίνηση της πόρτας στις θέσεις 
ανοίγματος / κλεισίματος πόρτας, 
ξεχωριστό πλήκτρο στάσης  
για διακοπή της κίνησης πόρτας, 
πλήκτρο μισού ανοίγματος  
για το άνοιγμα της πόρτας μέχρι 
την προγραμματισμένη ενδιάμεση 
τελική θέση,
Κλάση προστασίας: IP 65,
Διαστάσεις:
90 × 160 × 55 mm (Π × Υ × Β)

Για τα συστήματα ελέγχου:
360, A / B 460, B 460 FU  
και ενσωματωμένο σύστημα 
ελέγχου WA 300 S4  
(μόνο σε συνδυασμό με το UAP 1)

Μπουτονιέρα DTH IM
για κίνηση της πόρτας στις θέσεις 
ανοίγματος / κλεισίματος πόρτας, 
ξεχωριστό πλήκτρο στάσης  
για διακοπή της κίνησης πόρτας, 
πλήκτρο μισού ανοίγματος  
για άνοιγμα της πόρτας μέχρι  
μια προγραμματισμένη ενδιάμεση 
θέση, με κλειδαριά μινιατούρα:  
ο χειρισμός του μηχανισμού 
κίνησης απενεργοποιείται.  
Δεν είναι πλέον δυνατή η λειτουργία 
του μηχανισμού κίνησης
(περιλαμβάνονται 2 κλειδιά).
Κλάση προστασίας: IP 65,
Διαστάσεις:
90 × 160 × 55 mm (Π × Υ × Β)

Για τα συστήματα ελέγχου:
360, A / B 460, B 460 FU  
και ενσωματωμένο σύστημα 
ελέγχου WA 300 S4  
(μόνο σε συνδυασμό με το UAP 1)

Μπουτονιέρα DT 02
άνοιγμα ή κλείσιμο μέσω  
πλήκτρου εντολών, ξεχωριστό 
πλήκτρο στάσης,
Διαστάσεις:
65 × 112 × 68 mm (Π × Υ × Β),
Κλάση προστασίας: IP 65

Για τα συστήματα ελέγχου:
A / B 445, A / B 460 και B 460 FU

Μπουτονιέρα DT 03
για ξεχωριστό έλεγχο  
των δύο κατευθύνσεων 
λειτουργίας, με ξεχωριστό  
πλήκτρο στάσης,
Διαστάσεις:
66 × 155 × 85 mm (Π × Υ × Β),
Κλάση προστασίας: IP 65

Για τα συστήματα ελέγχου:
A / B 445, A / B 460 και B 460 FU

Μπουτονιέρα DT 04
για ξεχωριστό έλεγχο  
των δύο κατευθύνσεων 
λειτουργίας, με ξεχωριστό  
πλήκτρο στάσης, άνοιγμα  
της πόρτας πλήρως ή μερικώς, 
(μέσω ξεχωριστού πλήκτρου),
Διαστάσεις:
69 × 185 × 91 mm (Π × Υ × Β),
Κλάση προστασίας: IP 65

Για τα συστήματα ελέγχου:
A / B 460 και B 460 FU

Μπουτονιέρα DTN A 30
για ξεχωριστό έλεγχο  
των δύο κατευθύνσεων 
λειτουργίας. Το πλήκτρο στάσης 
ασφαλίζει και παραμένει πατημένο 
μετά την ενεργοποίηση, ώστε  
να αποκλειστεί η χρήση  
της εγκατάστασης από μη έχοντες 
εργασία. Περαιτέρω χειρισμός  
του πλήκτρου είναι δυνατός μόνο 
με ξεκλείδωμα του πλήκτρου 
στάσης με κλειδί (περιλαμβάνονται 
2 κλειδιά).
Διαστάσεις:
66 × 145 × 85 mm (Π × Υ × Β),
Κλάση προστασίας: IP 65

Για τα συστήματα ελέγχου:
A / B 445, A / B 460 και B 460 FU
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Πρόσθετος εξοπλισμός
Μπουτονιέρες, κλειδοδιακόπτες, κολωνάκια

Μπουτονιέρα DTP 02
άνοιγμα ή κλείσιμο μέσω πλήκτρου 
εντολών, ξεχωριστό πλήκτρο 
στάσης και λυχνία ελέγχου 
λειτουργίας για την τάση ελέγχου, 
δυνατότητα ασφάλισης  
με προφίλ ημικυλίνδρου  
(διατίθεται ως πρόσθετος 
εξοπλισμός),
Διαστάσεις:
86 × 260 × 85 mm (Π × Υ × Β),
Κλάση προστασίας: IP 44

Για τα συστήματα ελέγχου:
A / B 445, A / B 460 και B 460 FU

Μπουτονιέρα DTP 03
για ξεχωριστό έλεγχο  
των δύο κατευθύνσεων 
λειτουργίας, ξεχωριστό πλήκτρο 
στάσης και λυχνία ελέγχου 
λειτουργίας για την τάση ελέγχου, 
δυνατότητα ασφάλισης  
με προφίλ ημικυλίνδρου  
(διατίθεται ως πρόσθετος 
εξοπλισμός),
Διαστάσεις:
68 × 290 × 74 mm (Π × Υ × Β),
Κλάση προστασίας: IP 44

Για τα συστήματα ελέγχου:
A / B 445, A / B 460 και B 460 FU

Μπουτόν ΣΤΟΠ κινδύνου DTN 10
για τη γρήγορη θέση εκτός 
λειτουργίας του συστήματος 
πόρτας, πλήκτρο  
(μπουτόν) ασφαλιζόμενο,  
επιτοίχια τοποθέτηση,
Διαστάσεις:
93 × 93 × 95 mm (Π × Υ × Β),
Κλάση προστασίας: IP 65

Για τα συστήματα ελέγχου:
A / B 445, A / B 460 και B 460 FU

Μπουτόν ΣΤΟΠ κινδύνου DTNG 10
για τη γρήγορη θέση εκτός 
λειτουργίας του συστήματος 
πόρτας, μπουτόν  
παλάμης ασφαλιζόμενο,  
επιτοίχια τοποθέτηση,
Διαστάσεις:
93 × 93 × 95 mm (Π × Υ × Β),
Κλάση προστασίας: IP 65

Για τα συστήματα ελέγχου:
A / B 445, A / B 460 και B 460 FU

Η λειτουργία ασφάλισης χρησιμεύει στη διακοπή της τάσης ελέγχου  
και απενεργοποιεί τη λειτουργία των συσκευών εντολών. Τα προφίλ 
ημικυλίνδρου δεν περιλαμβάνονται κατά την παράδοση των μπουτόν.

Κλειδο-διακόπτης ESU 30  
με 3 κλειδιά
εντοιχισμένη έκδοση, δυνατότητα 
επιλογής λειτουργίας παλμών  
ή ανοίγματος / κλεισίματος,
Διαστάσεις του κουτιού  
του διακόπτη
60 mm (d), 58 mm (H)
Διαστάσεις του καλύμματος:
90 × 100 mm (Π × Υ)
Εσοχή στον τοίχο
65 mm (d), 60 mm (H)
Κλάση προστασίας: IP 54

Επιτοίχια έκδοση ESA 30 
 (χωρίς εικόνα)
Διαστάσεις:
73 × 73 × 50 mm (Π × Υ × Β)

Κλειδο-διακόπτης STUP 30  
με 3 κλειδιά
εντοιχισμένη έκδοση, δυνατότητα 
επιλογής λειτουργίας παλμών  
ή ανοίγματος / κλεισίματος,
Διαστάσεις του κουτιού  
του διακόπτη
60 mm (d), 58 mm (H)
Διαστάσεις του καλύμματος:
80 × 110 mm (Π × Υ),
Διαστάσεις στον τοίχο:
65 mm (d), 60 mm (T),
Κλάση προστασίας: IP 54

Επιτοίχια έκδοση STAP 30 
 (χωρίς εικόνα)
Διαστάσεις: 
80 × 110 × 68 mm (Π × Υ × Β)

Διακόπτης έλξης ZT 2 με σχοινί
μετάδοση παλμού για το άνοιγμα  
ή κλείσιμο,
Διαστάσεις:
60 × 90 × 55 mm (Π × Υ × Β),
Μήκος του σχοινιού έλξης: 3,2 m,
Κλάση προστασίας: IP 65

Πρόβολος KA1 (χωρίς εικόνα)
Άνοιγμα 1680 – 3080 mm 
δυνατότητα χρήσης με ZT 2

Στύλος STS 1
με προσαρμογέα για την τοποθέτηση 
TTR 100, FCT 10b, CTR 1b, CTR 3b  
ή STUP.
Η παραγγελία των συσκευών εντολών 
πρέπει να γίνει ξεχωριστά. Το κολωνάκι 
είναι από ανοδιωμένο αλουμίνιο 
(φυσικό). Το κιονόκρανο και η βάση  
σε γκρι σχιστόλιθου, RAL 7015.
Διαστάσεις:
300 mm (d), 1250 mm (Υ),
Κλάση προστασίας: IP 44

Έκδοση με ενσωματωμένο κλειδο-
διακόπτη STUP 30, (ως πρόσθετος 
εξοπλισμός)
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Πρόσθετος εξοπλισμός
Πληκτρολόγιο κωδικού, κλειδο-διακόπτης, κολωνάκι

Πληκτρολόγιο κωδικού CTR 1b, CTR 3b
Τα πληκτρολόγια κωδικού CTR 1b και CTR 3b προσφέρουν μεγάλη 
ασφάλεια έναντι μη εξουσιοδοτημένου ανοίγματος. Απλώς εισάγετε  
τον προσωπικό αριθμητικό κωδικό σας, δεν απαιτείται πλέον κλειδί.
Με την έκδοση delux CTR 3b μπορείτε να ανοίξετε μια δεύτερη πόρτα  
και να ενεργοποιήσετε τον εξωτερικό φωτισμό, ή να ελέγξετε μια πόρτα 
προς την επιθυμητή κατεύθυνση.

Διαστάσεις:
80 × 110 × 17 mm (Π × Υ × Β),
Περίβλημα αποκωδικοποιητή:
140 × 130 × 50 mm (Π × Υ × Β),
Κλάση προστασίας περιοχής πλήκτρων: IP 65
Κλάση προστασίας περιβλήματος αποκωδικοποιητή: IP 54,
Ισχύς ενεργοποίησης: 2,5A / 30 V DC,
500 W / 250V AC

Πληκτρολόγιο κωδικού CTV 1, CTV 3
Τα πληκτρολόγια κωδικού είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά και προστατευμένα 
έναντι βανδαλισμού. Ο χειρισμός γίνεται χωρίς κλειδί, εισάγοντας  
τον προσωπικό σας αριθμητικό κωδικό.
Με την έκδοση comfort CTV 3 μπορείτε να ανοίξετε μια δεύτερη πόρτα 
και να ενεργοποιήσετε τον εξωτερικό φωτισμό, ή να κινήσετε μια πόρτα 
προς την επιθυμητή κατεύθυνση.

Διαστάσεις:
75 × 75 × 13 mm (Π × Υ × Β),
Περίβλημα αποκωδικοποιητή:
140 × 130 × 50 mm (Π × Υ × Β),
Κλάση προστασίας περιοχής πλήκτρων: IP 65
Κλάση προστασίας περιβλήματος αποκωδικοποιητή: IP 54,
Ισχύς ενεργοποίησης: 2,5A / 30 V DC,
500 W / 250 V AC

Συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων FL 12, FL 100
Το δακτυλικό σας αποτύπωμα αρκεί για να ανοίξει η βιομηχανική  
σπαστή πόρτα σας με ασφάλεια και άνεση. Η συσκευή  
αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων είναι διαθέσιμη  
σε δύο εκδόσεις, ως FL 12 για 12 ή ως FL 100 για 100 θέσεις 
αποθήκευσης δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Διαστάσεις:
80 × 110 × 39 mm (Π × Υ × Β),
Περίβλημα αποκωδικοποιητή:
70 × 275 × 50 mm (Π × Υ × Β),
Κλάση προστασίας μονάδας ανάγνωσης: IP 65,
Κλάση προστασίας περιβλήματος αποκωδικοποιητή: IP 56,
Ισχύς ενεργοποίησης: 2,0 A / 30 V DC

Αναμεταδότης TTR 100, TTR 1000
Η άνετη λύση, όταν περισσότερα πρόσωπα έχουν πρόσβαση στο χώρο. 
Κρατάτε απλώς το κλειδί αναμεταδότη με τον προσωπικό σας κωδικό  
περ. 2 cm μπροστά από τη συσκευή ανάγνωσης. Χωρίς επαφή! Ιδιαίτερα 
πρακτικό στο σκοτάδι. 2 κλειδιά περιλαμβάνονται στην παράδοση. 
Ενδείκνυται για έως 100 κλειδιά αναμεταδότη (TTR 100) ή 1000 κλειδιά 
αναμεταδότη (TTR 1000).

Διαστάσεις:
80 × 110 × 17 mm (Π × Υ × Β),
Περίβλημα αποκωδικοποιητή:
140 × 130 × 50 mm (Π × Υ × Β),
Κλάση προστασίας πεδίου αναμεταδότη: IP 65,
Κλάση προστασίας περιβλήματος αποκωδικοποιητή: IP 54,
Ισχύς ενεργοποίησης: 2,5A / 30 V DC,
500 W / 250V AC
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Πρόσθετος εξοπλισμός
Μονάδες σύνδεσης, σηματοδότες LED

Σύνδεση σηματοδοτών για την ενσωμάτωση στο υπάρχον  
περίβλημα ή προαιρετικά σε ξεχωριστό περίβλημα επέκτασης (εικ.), 
συμπερ. 2 σηματοδοτών σε κίτρινο
Μονάδα επέκτασης για σύστημα ελέγχου 360, A / B 445, A / B 460, 
B 460 FU. Η σύνδεση σηματοδότη χρησιμεύει στην οπτική ένδειξη κατά 
την κίνηση της πόρτας (εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης προαιρετικά  
για 360, A / B 460, B 460 FU).
Δυνατότητες χρήσης: Προειδοποίηση εκκίνησης (για 360, A / B 445, 
A / B 460, B 460 FU), αυτόματο κλείσιμο (για 360, A / B 460, B 460 FU). 
Μετά το πέρας του ρυθμισμένου χρόνου αναμονής (0 – 480 δευτ.) 
αναβοσβήνουν οι σηματοδότες για το ρυθμισμένο χρόνο  
προειδοποίησης (0 – 70 δευτ.).
Διαστάσεις του σηματοδότη: 180 × 250 × 290 mm (Π × Υ × Β),
Διαστάσεις του πρόσθετου περιβλήματος: 202 × 164 × 130 mm (Π × Υ × Β),
Μέγεθος επαφής: 250 V AC : 2,5 A / 500 W,
Κλάση προστασίας: IP 65

Ρύθμιση διαδρομής στο ξεχωριστό πρόσθετο περίβλημα  
(A / B 460, B 460 FU)  
ή για την τοποθέτηση στο υπάρχον περίβλημα (360),  
συμπερ. 2 σηματοδοτών σε κόκκινο/πράσινο
Μονάδα επέκτασης για σύστημα ελέγχου 360, A / B 460, B 460 FU.  
Η σύνδεση σηματοδότη χρησιμεύει στην οπτική ένδειξη για τη ρύθμιση 
εισόδου και εξόδου (εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης προαιρετικά).
Χρόνος της πράσινης φάσης: ρυθμιζόμενος 0 – 480 δευτ.
Χρόνος της φάσης εκκένωσης: ρυθμιζόμενος 0 – 70 δευτ.
Διαστάσεις των σηματοδοτών: 180 × 410 × 290 mm (Π × Υ × Β),
Διαστάσεις του πρόσθετου περιβλήματος: 202 × 164 × 130 mm (Π × Υ × Β),
Μέγεθος επαφής: 250 V AC : 2,5 A / 500 W,
Κλάση προστασίας: IP 65

Πολυλειτουργική πλακέτα για ενσωμάτωση 
στο υπάρχον περίβλημα
ή προαιρετικά σε ξεχωριστό περίβλημα 
επέκτασης (εικ.)
Ένδειξη τελικής θέσης, στιγμιαίος παλμός, 
μήνυμα συνολικής βλάβης, μονάδα επέκτασης 
για τα συστήματα ελέγχου 360, A / B 445, 
A / B 460, B 460 FU

Διαστάσεις του πρόσθετου περιβλήματος:
202 × 164 × 130 mm (Π × Υ × Β),
Κλάση προστασίας: IP 65
Μια πλακέτα μπορεί να τοποθετηθεί 
προαιρετικά μέσα στο σύστημα ελέγχου.

Ψηφιακός χρονοδιακόπτης στο ξεχωριστό 
πρόσθετο περίβλημα
Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να ενεργοποιήσει  
ή να απενεργοποιήσει μέσω μιας ξηρής επαφής 
τις συσκευές εντολών. Μονάδα επέκτασης  
για τα συστήματα ελέγχου A / B 460,  
B 460 FU, 360 (χωρίς πρόσθετο περίβλημα,  
για τοποθέτηση στο υπάρχον περίβλημα),  
ισχύς ενεργοποίησης: 230 V AC  2,5 A / 500 W,
Εναλλαγή μεταξύ θερινής/χειμερινής ώρας,
Χειροκίνητη εναλλαγή: Αυτόματη λειτουργία, 
προεπιλογή εναλλαγής συνεχώς On/συνεχώς Off

Διαστάσεις του πρόσθετου περιβλήματος:
202 × 164 × 130 mm (Π × Υ × Β),
Κλάση προστασίας: IP 65

Μονάδα σύνδεσης θερινής / χειμερινής ώρας 
στο πρόσθετο περίβλημα
Λειτουργία για πλήρες άνοιγμα πόρτας  
και ελεύθερα προγραμματιζόμενη ενδιάμεση 
τελική θέση, μονάδα επέκτασης για συστήματα 
ελέγχου A / B 460, B 460 FU

Διαστάσεις του πρόσθετου περιβλήματος:
202 × 164 × 130 mm (Π × Υ × Β),
Κλάση προστασίας: IP 65

Σηματοδότες με δυνατές 
λυχνίες LED μακράς διαρκείας
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Πρόσθετος εξοπλισμός
Μονάδες σύνδεσης

UAP 1-300
για WA 300 S4
Επιλογή παλμού, λειτουργία μερικού ανοίγματος, μήνυμα τελικής  
θέσης και σύνδεση σηματοδότη με καλώδιο συστήματος 2 m,
Κλάση προστασίας: IP 65
Μέγ. ισχύς ενεργοποίησης:
30 V DC / 2,5 A (ωμικό φορτίο),
250 V AC / 500 W (ωμικό φορτίο),
Διαστάσεις:
110 × 45 × 40 mm (Π × Υ × Β)

HOR 1-300
για WA 300 S4
για τον έλεγχο ενός μηνύματος τελικής θέσης ή σηματοδοτών  
με καλώδιο τροφοδοσίας 2 m,
Κλάση προστασίας: IP 44
Μέγ. ισχύς ενεργοποίησης:
30 V DC / 2,5 A (ωμικό φορτίο),
250 V AC / 500 W (ωμικό φορτίο),
Διαστάσεις:
110 × 45 × 40 mm (Π × Υ × Β)

Προαιρετικά διατίθεται για ενσωμάτωση στο σύστημα ελέγχου 
μπουτονιέρας 300 U (δεν απεικ.)  ΝΕΟ

Επαγωγικός βρόχος DI 1  
στο ξεχωριστό πρόσθετο περίβλημα
Ενδείκνυται για έναν επαγωγικό βρόχο.  
Ο ανιχνευτής διαθέτει μία ανοιχτή επαφή  
και μία μεταγωγική επαφή.

Επαγωγικός βρόχος DI 2 (χωρίς εικ.)  
στο ξεχωριστό πρόσθετο περίβλημα
Κατάλληλο για δύο ξεχωριστούς επαγωγικούς βρόχους.  
Ο ανιχνευτής διαθέτει δύο ξηρές επαφές λειτουργίας.  
Δυνατότητα ρύθμισης σε παλμό ή συνεχή επαφή,  
δυνατότητα αναγνώρισης κατεύθυνσης
Διαστάσεις του πρόσθετου περιβλήματος:
202 × 164 × 130 mm (Π × Υ × Β),
Ισχύς ενεργοποίησης:
DI 1: Χαμηλή τάση 2 A, 125 V A/60 W,
DI 2: 250 V AC, 4 A, 1000 VA,
(ωμικό φορτίο AC),
Παράδοση: Χωρίς καλώδιο βρόχου

Καλώδιο βρόχου για επαγωγικό βρόχο
Ρολό 50 m,
χαρακτηρισμός καλωδίου: SIAF,
διατομή: 1,5 mm²,
χρώμα: καφέ

Ραντάρ ανίχνευσης κίνησης RBM 2
για παλμό “ανοίγματος πόρτας” με αναγνώριση κατεύθυνσης
Μέγ. ύψος τοποθέτησης: 6 m
Διαστάσεις:
155 × 132 × 58 mm (Π × Υ × Β),
Μέγεθος επαφής:
24 AC / DC, 1 A (ωμικό φορτίο),
Κλάση προστασίας: IP 65

Προαιρετικό τηλεχειριστήριο για ραντάρ ανίχνευσης κίνησης
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Hörmann: ο συνεργάτης σας για τις εξατομικευμένες  
λύσεις που χρειάζεστε
Κατασκευή ειδικών συστημάτων ελέγχου

Στη Hörmann θα βρείτε την ολοκληρωμένη λύση  
που χρειάζεστε από έναν και μόνο κατασκευαστή: 
από την ενσωμάτωση του ειδικού συστήματος ελέγχου 
της Hörmann στο υπάρχον σύστημα, μέχρι τον πλήρη 
κεντρικό έλεγχο για όλες τις λειτουργικές διαδικασίες 
και την οπτικοποίηση σε υπολογιστή όλων των μερών 
της πόρτας και της διαδικασίας φορτοεκφόρτωσης.

Ατομική ανάπτυξη 

προϊόντων στο δικό 

σας χώρο

Ευέλικτες λύσεις, 

συμβατές με τους 

μηχανισμούς κίνησης 

της Hörmann

Ελεγχόμενες 

διαδικασίες χάρη  

στην οπτικοποίηση  

σε πίνακα ελέγχου  

ή εφαρμογή Web

Περισσότερες πληροφορίες  

θα βρείτε στα φυλλάδια  

για τα ειδικά συστήματα ελέγχου.

Individuelle Lösungen in Serienqualität

Sondersteuerungssysteme
 für Industrie und Gewerbe
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Κριτήρια επιδόσεων  
 κατά EN 13241-1

Τύποι πορτών SPU F42 SPU 67 
Thermo

APU F42 APU F42  
Thermo

APU 67 
Thermo

ALR F42 ALR F42 
Thermo

ALR 67 
Thermo

ALR F42 
Glazing

ALR 67 
Thermo 
Glazing

ALR F42 
Vitraplan

Φορτίο ανέμου Κλάση κατά EN 12424

Πλάτος πόρτας έως 8000 mm 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) 3 3 3

Πλάτος πόρτας από 8000 mm 2 2 2 2

Υδατοστεγανότητα Κλάση κατά EN 12425

3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa)

Διαπερατότητα αέρα Κλάση κατά EN 12426

Σπαστή πόρτα χωρίς ανθρωποθυρίδα 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Σπαστή πόρτα με ανθρωποθυρίδα 1 1 1 1 1 1 1 1

Ηχομόνωση 2) R [ db ] κατά EN ISO 717-1

Σπαστή πόρτα χωρίς ανθρωποθυρίδα 25 25 23 23 23 23 23 23 23

με τζάμια από πραγματικό γυαλί 30 30 30 30 30

Σπαστή πόρτα με ανθρωποθυρίδα 24 24 22 22 22 22 22 22

Θερμομόνωση
Σπαστές πόρτες χωρίς ανθρωποθυρίδα

Τιμή U = W/ (m²·K) κατά EN 13241,  
Παράρτημα B, σε επιφάνεια πόρτας 5000 × 5000 mm

Τοποθετημένη πόρτα 1,0 0,62

με ThermoFrame 0,94 0,51

Διπλά πλαστικά τζάμια 3,4 2,9 3,6 3,0 3,2

με ThermoFrame 3,3 2,8 3,6 3,0 3,2

Τριπλά πλαστικά τζάμια 3,0 2,5 2,1 3,2 2,6 2,2 3,1

με ThermoFrame 2,9 2,4 2,0 3,1 2,5 2,1 3,1

Τετραπλά πλαστικά τζάμια 1,8 1,9

με ThermoFrame 1,7 1,8

Θερμομονωτικό διπλό τζάμι 2,5 2,0 1,6 2,7 2,1 1,7 2,7 1,8

με ThermoFrame 2,4 1,9 1,5 2,6 2,0 1,6 2,6 1,7

Διπλό τζάμι από πραγματικό γυαλί 3,4 2,9 2,6 3,6 3,0 2,7 3,8 3,0

με ThermoFrame 3,3 2,8 2,5 3,6 3,0 2,6 3,8 2,9

Απλό τζάμι από πραγματικό γυαλί 6,1

με ThermoFrame 6,1

Θερμομόνωση
Σπαστές πόρτες με ανθρωποθυρίδα

Τιμή U = W/ (m²·K) κατά EN 13241,  
Παράρτημα B, σε επιφάνεια πόρτας 5000 × 5000 mm

Τοποθετημένη πόρτα 1,2 0,82

με ThermoFrame 1,2 0,75

Διπλά πλαστικά τζάμια 3,6 3,1 3,8 3,2

με ThermoFrame 3,6 3,1 3,8 3,2

Τριπλά πλαστικά τζάμια 3,2 2,7 2,3 3,4 2,8 2,4

με ThermoFrame 3,1 2,6 2,2 3,4 2,8 2,3

Τετραπλά πλαστικά τζάμια 2,0 2,1

με ThermoFrame 1,9 2,1

1)  Με ανθρωποθυρίδα και πλάτος πόρτας πάνω από 4000 mm κλάση 2
2)  Σε συνδυασμένες επενδύσεις, καθοριστική είναι η ασθενέστερη (π.χ. APU, SPU με πλαίσιο τζαμιού).

Πλαϊνές πόρτες NT 60 για 
SPU

NT 60 για 
APU

NT 60 για 
ALR

NT 60  
για ALR  

Vitraplan

NT 80 
Thermo  
για SPU

NT 80 
Thermo  
για APU

NT 80 
Thermo  
για ALR

Φορτίο ανέμου
Κλάση κατά EN 12424

3C 3C 3C 3C 4C 4C 4C

Διαπερατότητα αέρα
Κλάση κατά EN 12426

3 3 3 3 3 3 3

Στεγανότητα σε δυνατή βροχή
χωρίς προστασία, άνοιγμα προς τα έξω

1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A

Θερμομόνωση
Τιμή U = W/ (m²·K) κατά EN 13241, 
Παράρτημα B, σε μέγεθος πόρτας 
1250 × 2200 mm

2,9 4,2 4,7 4,7 1,6 2,2 2,4
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Τύποι πορτών SPU F42 SPU 67 
Thermo

APU F42 APU F42  
Thermo

APU 67 
Thermo

ALR F42 ALR F42 
Thermo

ALR 67 
Thermo

ALR F42 
Glazing

ALR 67 
Thermo 
Glazing

ALR F42 
Vitraplan

Φορτίο ανέμου Κλάση κατά EN 12424

Πλάτος πόρτας έως 8000 mm 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) 3 1) 3 3 3

Πλάτος πόρτας από 8000 mm 2 2 2 2

Υδατοστεγανότητα Κλάση κατά EN 12425

3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa)

Διαπερατότητα αέρα Κλάση κατά EN 12426

Σπαστή πόρτα χωρίς ανθρωποθυρίδα 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Σπαστή πόρτα με ανθρωποθυρίδα 1 1 1 1 1 1 1 1

Ηχομόνωση 2) R [ db ] κατά EN ISO 717-1

Σπαστή πόρτα χωρίς ανθρωποθυρίδα 25 25 23 23 23 23 23 23 23

με τζάμια από πραγματικό γυαλί 30 30 30 30 30

Σπαστή πόρτα με ανθρωποθυρίδα 24 24 22 22 22 22 22 22

Θερμομόνωση
Σπαστές πόρτες χωρίς ανθρωποθυρίδα

Τιμή U = W/ (m²·K) κατά EN 13241,  
Παράρτημα B, σε επιφάνεια πόρτας 5000 × 5000 mm

Τοποθετημένη πόρτα 1,0 0,62

με ThermoFrame 0,94 0,51

Διπλά πλαστικά τζάμια 3,4 2,9 3,6 3,0 3,2

με ThermoFrame 3,3 2,8 3,6 3,0 3,2

Τριπλά πλαστικά τζάμια 3,0 2,5 2,1 3,2 2,6 2,2 3,1

με ThermoFrame 2,9 2,4 2,0 3,1 2,5 2,1 3,1

Τετραπλά πλαστικά τζάμια 1,8 1,9

με ThermoFrame 1,7 1,8

Θερμομονωτικό διπλό τζάμι 2,5 2,0 1,6 2,7 2,1 1,7 2,7 1,8

με ThermoFrame 2,4 1,9 1,5 2,6 2,0 1,6 2,6 1,7

Διπλό τζάμι από πραγματικό γυαλί 3,4 2,9 2,6 3,6 3,0 2,7 3,8 3,0

με ThermoFrame 3,3 2,8 2,5 3,6 3,0 2,6 3,8 2,9

Απλό τζάμι από πραγματικό γυαλί 6,1

με ThermoFrame 6,1

Θερμομόνωση
Σπαστές πόρτες με ανθρωποθυρίδα

Τιμή U = W/ (m²·K) κατά EN 13241,  
Παράρτημα B, σε επιφάνεια πόρτας 5000 × 5000 mm

Τοποθετημένη πόρτα 1,2 0,82

με ThermoFrame 1,2 0,75

Διπλά πλαστικά τζάμια 3,6 3,1 3,8 3,2

με ThermoFrame 3,6 3,1 3,8 3,2

Τριπλά πλαστικά τζάμια 3,2 2,7 2,3 3,4 2,8 2,4

με ThermoFrame 3,1 2,6 2,2 3,4 2,8 2,3

Τετραπλά πλαστικά τζάμια 2,0 2,1

με ThermoFrame 1,9 2,1

1)  Με ανθρωποθυρίδα και πλάτος πόρτας πάνω από 4000 mm κλάση 2
2)  Σε συνδυασμένες επενδύσεις, καθοριστική είναι η ασθενέστερη (π.χ. APU, SPU με πλαίσιο τζαμιού).

Πλαϊνές πόρτες NT 60 για 
SPU

NT 60 για 
APU

NT 60 για 
ALR

NT 60  
για ALR  

Vitraplan

NT 80 
Thermo  
για SPU

NT 80 
Thermo  
για APU

NT 80 
Thermo  
για ALR

Φορτίο ανέμου
Κλάση κατά EN 12424

3C 3C 3C 3C 4C 4C 4C

Διαπερατότητα αέρα
Κλάση κατά EN 12426

3 3 3 3 3 3 3

Στεγανότητα σε δυνατή βροχή
χωρίς προστασία, άνοιγμα προς τα έξω

1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A

Θερμομόνωση
Τιμή U = W/ (m²·K) κατά EN 13241, 
Παράρτημα B, σε μέγεθος πόρτας 
1250 × 2200 mm

2,9 4,2 4,7 4,7 1,6 2,2 2,4

Παράθυρα / επενδύσεις Τιμή Ug
W/ (m²·K)

Τιμή τv Τιμή g

Πλαστικά τζάμια

Απλό τζάμι, 3 mm

διαφανές 0,88

αδιαφανές 0,84

Διπλό τζάμι, 26 mm

διαφανές 2,6 0,77 0,74

αδιαφανές 2,6 0,77 0,74

σε γκρι απόχρωση 2,6 0,03 0,28

σε καφέ απόχρωση 2,6 0,03 0,25

σε λευκή (ματ) απόχρωση 2,6 0,69 0,69

Τριπλό τζάμι, 26 mm

διαφανές 1,9 0,68 0,67

αδιαφανές 1,9 0,68 0,67

σε γκρι απόχρωση 1,9 0,03 0,25

σε καφέ απόχρωση 1,9 0,03 0,23

σε λευκή (ματ) απόχρωση 1,9 0,61 0,63

Τριπλό τζάμι, 51 mm

διαφανές 1,6 0,68 0,67

αδιαφανές 1,6 0,68 0,67

σε γκρι απόχρωση 1,6 0,03 0,25

σε καφέ απόχρωση 1,6 0,03 0,22

σε λευκή (ματ) απόχρωση 1,6 0,61 0,63

Τετραπλό τζάμι, 51 mm

διαφανές 1,3 0,60 0,61

αδιαφανές 1,3 0,60 0,61

σε γκρι απόχρωση 1,3 0,02 0,23

σε καφέ απόχρωση 1,3 0,02 0,20

σε λευκή (ματ) απόχρωση 1,3 0,54 0,58

Τζάμια από πολυκαρβονικό

Απλό τζάμι, 6 mm

διαφανές – – –

Διπλό τζάμι, 26 mm

διαφανές 2,7 0,81 0,75

Τζάμια από πραγματικό γυαλί

Απλό τζάμι, 6 mm

διαφανές 5,7 0,88 0,79

Διπλό τζάμι, 26 mm

διαφανές 2,6 0,81 0,76

Θερμομονωτικό διπλό  
τζάμι, 26 mm

διαφανές 1,1 0,80 0,64

Επένδυση

Πολυστρωματική πλάκα  
με ενισχύσεις

1,9 0,57 0,59

Υπερκατασκευή Vitraplan κατά παραγγελία

Τιμή Ug Τιμή θερμοδιαπερατότητας
Τιμή τv Συντελεστής φωτοδιαπερατότητας (φωτοδιαπερατότητα)
Τιμή g Συντελεστής ολικής ενεργειακής διαπερατότητας
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● = στάνταρ
○ = προαιρετικά

Χαρακτηριστικά κατασκευής και ποιότητας

SPU F42 SPU 67 
Thermo

APU F42 APU F42 
Thermo

APU 67 
Thermo

ALR F42 ALR F42 
Thermo

ALR 67 
Thermo

ALR F42 
Glazing

ALR 67 
Thermo 
Glazing

ALR F42 
Vitraplan

Κατασκευή

Αυτοφερόμενη ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Βάθος εντοιχισμού, mm 42 67 42 42 67 42 42 67 42 67 42

Μεγέθη πόρτας

Μέγ. πλάτος mm, LZ 8000 10000 8000 7000 10000 8000 7000 10000 5500 5500 6000

Μέγ. ύψος mm, RM 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 4000 4000 7000

Υλικό, φύλλο πόρτας

Χαλύβδινο πάνελ, διπλού τοιχώματος ● – ● ● – – – – – – –

Χαλύβδινο πάνελ διπλού τοιχώματος, με θερμικό διαχωρισμό – ● – – ● – – – – – –

Προφίλ αλουμινίου – – ● – – ● – – ● – ●

Προφίλ αλουμινίου, με θερμικό διαχωρισμό – – – ● ● – ● ● – ● –

Επιφάνεια, φύλλο πόρτας

Γαλβανισμένος χάλυβας, επίστρωση RAL 9002 ● ● ○ ○ ○ – – – – – –

Γαλβανισμένος χάλυβας, επίστρωση RAL 9006 ○ ○ ● ● ● – – – – – –

Γαλβανισμένος χάλυβας, επίστρωση RAL της προτίμησής σας ○ ○ ○ ○ ○ – – – – – –

Ανοδιωμένο αλουμίνιο E6 / C0 – – ● ● ● ● ● ● ● ● –

Αλουμίνιο επιστρωμένο RAL κατ' επιλογή – – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

Ανθρωποθυρίδα

χωρίς κατώφλι ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – –

Πλαϊνές πόρτες

Πλαϊνή πόρτα NT 60, ίδια όψη με την πόρτα ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Πλαϊνή πόρτα NT 80 Thermo, ίδια όψη με την πόρτα ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ –

Πολυστρωματικά τζάμια τύπου Α ○ ○ – – – – – – – – –

Πολυστρωματικά τζάμια τύπου D ○ ○ – – – – – – – – –

Πολυστρωματικά τζάμια τύπου E ○ – – – – – – – – – –

Πλαίσια τζαμιών αλουμινίου ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Λάστιχα στεγανοποίησης

Περιμετρικά από 4 πλευρές ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Μεσαίο λάστιχο στεγανοποίησης ανάμεσα στα τμήματα πόρτας ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ThermoFrame ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Συστήματα ασφάλισης

Εσωτερικοί μηχανισμοί ασφάλισης ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Εξωτερικοί / Εσωτερικοί μηχανισμοί ασφάλισης ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – –

Αρπάγη

σε πόρτες ύψους έως 5 m με μηχανισμό άξονα ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Εξοπλισμός ασφαλείας

Προστασία δακτύλων ● – ● ● – ● ● – ● – ●

Πλευρική προστασία από παγίδευση ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Σύστημα ασφαλείας σε περίπτωση πτώσης σε πόρτες ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Δυνατότητες στερέωσης

Μπετόν ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Χάλυβας ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Τοίχος ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

άλλα κατόπιν παραγγελίας
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ALR 67 
Thermo

ALR F42 
Glazing

ALR 67 
Thermo 
Glazing

ALR F42 
Vitraplan
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Γαλβανισμένος χάλυβας, επίστρωση RAL 9002 ● ● ○ ○ ○ – – – – – –

Γαλβανισμένος χάλυβας, επίστρωση RAL 9006 ○ ○ ● ● ● – – – – – –

Γαλβανισμένος χάλυβας, επίστρωση RAL της προτίμησής σας ○ ○ ○ ○ ○ – – – – – –

Ανοδιωμένο αλουμίνιο E6 / C0 – – ● ● ● ● ● ● ● ● –

Αλουμίνιο επιστρωμένο RAL κατ' επιλογή – – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●
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χωρίς κατώφλι ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – –

Πλαϊνές πόρτες

Πλαϊνή πόρτα NT 60, ίδια όψη με την πόρτα ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Πλαϊνή πόρτα NT 80 Thermo, ίδια όψη με την πόρτα ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ –

Πολυστρωματικά τζάμια τύπου Α ○ ○ – – – – – – – – –

Πολυστρωματικά τζάμια τύπου D ○ ○ – – – – – – – – –

Πολυστρωματικά τζάμια τύπου E ○ – – – – – – – – – –

Πλαίσια τζαμιών αλουμινίου ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Λάστιχα στεγανοποίησης

Περιμετρικά από 4 πλευρές ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Μεσαίο λάστιχο στεγανοποίησης ανάμεσα στα τμήματα πόρτας ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ThermoFrame ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Συστήματα ασφάλισης

Εσωτερικοί μηχανισμοί ασφάλισης ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Εξωτερικοί / Εσωτερικοί μηχανισμοί ασφάλισης ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – –

Αρπάγη

σε πόρτες ύψους έως 5 m με μηχανισμό άξονα ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Εξοπλισμός ασφαλείας

Προστασία δακτύλων ● – ● ● – ● ● – ● – ●

Πλευρική προστασία από παγίδευση ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Σύστημα ασφαλείας σε περίπτωση πτώσης σε πόρτες ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Δυνατότητες στερέωσης

Μπετόν ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Χάλυβας ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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άλλα κατόπιν παραγγελίας
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Βιομηχανικές πόρτες

Κλειστά και δικτυωτά ρολά

Ταχυκίνητες πόρτες

Τεχνολογία φόρτωσης

Συρόμενες πόρτες από χάλυβα  
ή ανοξείδωτο χάλυβα

Πόρτα πολλαπλών λειτουργιών 
από χάλυβα ή αλουμίνιο

Πόρτες από χάλυβα  
ή ανοξείδωτο χάλυβα

Χαλύβδινη κάσα με υψηλής 
ποιότητας λειτουργικές πόρτες 
από ξύλο Schörghuber

Κουφώματα σωληνωτού πλαισίου 
με κρύσταλλα παντού

Αυτόματες συρόμενες πόρτες

Παράθυρα

Πόρτες κοινοχρήστων γκαράζ

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

Σειρά προϊόντων της Hörmann
Πλήρης σειρά προϊόντων: Για τις δικές σας εμπορικές κατασκευές
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Hörmann: Ποιότητα χωρίς συμβιβασμό.

H εταιρεία HÖRMANN είναι ο μοναδικός κατασκευαστής παγκοσμίως που σας  

προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά από τα κύρια προϊόντα ενός κτιρίου από  

μια μόνο πηγή προέλευσης. Kατασκευάζουμε τα προϊόντα μας σε εξειδικευμένα  

εργοστάσια χρησιμοποιώντας την τελευταία τεχνολογία στην παραγωγή. Tο κλειστό  

δίκτυο πωλήσεων και οι εταιρείες συντήρησης στην Eυρώπη, οι δραστηριότητες  

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».

ΓΚΑΡΑZΟΠΟΡΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

Hörmann KG Amshausen, Deutschland

Hörmann KG Dissen, Deutschland

Hörmann KG Werne, Deutschland

Hörmann Beijing, China

Hörmann KG Antriebstechnik, Deutschland

Hörmann KG Eckelhausen, Deutschland

Hörmann Genk NV, Belgien

Hörmann Tianjin, China

Hörmann KG Brandis, Deutschland

Hörmann KG Freisen, Deutschland

Hörmann Alkmaar B.V., Niederlande

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Brockhagen, Deutschland

Hörmann KG Ichtershausen, Deutschland

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA




