
 Hızlı kapılar
YENİ: İç kapı V4015 SEL Alu-R güçlü, yenilikçi tüp motor  
ve dar alüminyum yan parçaları ile
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Telif hakkı korunmuştur: Kısmen bile olsa kopyalanması sadece izin alınarak mümkündür. 
Değişiklik yapma hakları saklıdır. Resimdeki kapılar sadece örnek uygulamalardır –  
garantisi yoktur.

Soldaki resim: Loewe Logistics & Care, Herford
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HS 6015 PU V 42 42 mm izole edilmiş, V kızak ile (dikey)
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HS 5015 Acoustic H ses geçirimsiz, H kızak ile (yüksek yataklamalı)

Iso Speed Cold H 100 100 mm izole edilmiş, soğuk hava ve derin dondurucu 
kısım kapısı olarak

Iso Speed Cold V 100 100 mm izole edilmiş, soğuk hava ve derin dondurucu 
kısım kapısı olarak
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İtinalı üretim
Yenilikçi ve birbiriyle tam uyumlu üretim prosesleri yükselen 
ürün kalitesinin güvencesidir. Modern sıcak hava kaynak 
sistemi buna bir örnektir. Bu sistem sayesinde kapı 
brandaları itinalı ve otomatik olarak birleştirilmektedir.

Hız teknolojisinde ilerleme
Pazarın ihtiyaçlarını karşılamak için kaliteli teknisyenler 
sürekli ürün geliştirme ve optimizasyon çalışmaları 
yapmaktadır. Bunun sonucu, en yüksek seviyede ekonomik 
hızlı kapı konstrüksiyonları oluşmaktadır.

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

Uzman danışmanlık
Müşteri odaklı satış organizasyonumuzun tecrübeli teknik 
danışmanları, size planlamadan başlayarak, teknik 
açıklamalar ve inşaat teslimine kadar yanınızda olmaktadır. 
Tüm çalışma dokümanlarını, sadece basılı olarak değil, 
daima güncel olarak www.hoermann.com internet 
adresinden de temin edebilirsiniz.

Sertifikalı güvenlik
Hörmann hızlı kapılar 
Avrupa standartlarının 
yüksek talepleri 
doğrultusunda elbette 
sertifikaları mevcuttur.

Kapılar, motorlar  
ve kumandalar için 
orijinal Hörmann yedek 
parçalar satış sonrası 
10 yıl tedarik garantisi 
verilmektedir.

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

Üst düzeyde uzmanlaşmış fabrikalarımızda, 
yüksek kalite, kullanım güvenliği  
ve dayanıklılık gibi özelliklere sahip yapı 
elemanları geliştirilmekte ve üretilmektedir.

Dünyanın önemli ticari bölgelerindeki 
varlığımız sayesinde, nitelikli yapı ve sanayi 
inşaatları için geleceğe odaklı, güçlü  
bir ortak konumundayız.

Made in Germany

YIL
SATIŞ SONRASI 

GARANTİ

 TEST EDILMIŞ VE 
SERTIFIKALANMIŞ
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Sürdürülebilir üretim
Gelecek odaklı inşaatlar için

Tekrar kullanılabilen ham 
maddeler IFT Rosenheim 
tarafından onaylandı  
ve belgelendi
Sadece Hörmann tüm hızlı kapılardaki 
tekrar kullanılabilen ham madde 
kullanımını, DIN ISO 14025  
ve EN 15804’e göre çevre ürün 
deklarasyonu (EPD) Rosenheim’daki 
Fenstertechnik (ift) tarafından 
onaylattırdı. Denetimdeki ana kriter 
Product Category Rules (PCR)  
“Ev kapı ve Kapılar”. Tüm hızlı  
kapıların çevreye duyarlı üretimleri 
DIN EN 14040 / 14044 uygundur.

Hörmann aracılığıyla 
sürdürülebilir inşaat
Hörmann, sayısız projelerde tekrar 
kullanılabilen ham maddeler  
konusunda büyük tecrübe edinmiştir. 
Bu bilgi birikimi ile sizin projenizi  
de destekliyoruz. Sizin için diğer  
bir avantaj: Her proje için Leed 
sertifikası için gerekli bilgiler otomatik 
olarak oluşturulmaktadır.

Sürdürülebilir üretim: 
Hörmann hızlı kapılar
Ekolojik kalite
Geniş kapsamlı enerji tasarruf sistemi 
sayesinde çevre korumalı üretim
Ekonomik kalite
Örneğin yüzey koruması boya kaplaması 
gibi kaliteli malzemelerinden dolayı uzun 
kullanım ömrü ve az bakım masrafları
Proses kalitesi
Optimize edilmiş malzeme kullanımı 
sayesinde kaynakları koruyan  
üretim süreçleri
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Kolay ve sürdürülebilir planlama
Hörmann Mimarlık Programı ve enerji tasarrufu pusulası ile

Mimar Programı
850’den fazla ürün için 9000’den fazla çizim

Modern ve kullanıcı dostu program arayüzü sayesinde 
Hörmann ürünlerini planlamak artık daha kolay. Açılır menü 
ve sembollerin yanı sıra arama fonksiyonu gibi net kullanım 
tasarımı sayesinde teknik şartnamelere ve 850’den fazla 
Hörmann ürün çizimlerine (DWG ve PDF formatı) kolay  
ve hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Gerçekçi fotoğraf  
tasvirleri birçok ürünün bilgisini destekliyor.
Mimar programını Web sürümü olarak  
www.architektenprogramm.hoermann.de adresinden  
ya da Hörmann mimar forumunda ücretsiz indirebilirsiniz.

Enerji tasarruf pusulası
Sürdürülebilir planlama için

Hörmann’ın enerji tasarruf pusulası, dış ve iç kapıların 
nasıl enerji tasarrufu sağlayarak ve sürdürülebilir  
bir şekilde planlanabildiğini gösterir. Entegre  
bir hesaplama modülü, kapı modernizasyonu için 
amortisman süresini tahmini olarak hesaplamaktadır.

Enerji tasarrufu pusulası ile planlama yapın:  
www.hoermann.de/energiesparkompass
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Spiral kapılar ve Speed seksiyonel kapılar
Yüksek ısı yalıtımı için izolasyon panelleri ile
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Optimize edilmiş prosesler

Spiral ve Speed seksiyonel kapıların yüksek 
açılma ve kapanma hızı sayesinde çalışma 
akışları optimize edilir ve lojistik prosesleri 
önemli ölçüde hızlandırılır. Modele göre 
sıcak galvaniz, çift cidarlı paneller spiralde 
veya hareket rayında hareket sağlar.

Mükemmel ısı yalıtımı

Kapıların sağlam sac panelleri termik olarak 
birbirinden ayrılmıştır ve PU dolguludur. Bu 
şekilde 0,64 W/ (m²·K)'ye varan mükemmel 
yalıtım değerlerinden faydalanmakta  
ve enerji kaybını en aza indirmektedirler. 
Soğuk ve derin dondurucu lojistiğin özel 
gereksinimleri için 100 mm panel kalınlığına 
sahip hızlı kapılar ilk seçimdir.

Güvenilir güvenlik

Yüksek hızlar özel emniyet tedbirleri 
gerektirmektedir. Çözüm: Kapının  
yan parçalarında korumalı olarak yer alan 
standart demet fotosel. Burada temassız 
olarak kapının yerden 2500 mm’ye kadar 
olan yüksekliği denetlenmektedir.
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Hörmann’ı tercih etmek için nedenler
Spiral kapılar ve Speed seksiyonel kapıların kalite özellikleri

Temassız emniyet
Yan parçalara entegre edilmiş emniyet demet  
fotoseli kapı kanadının yerden 2500 mm’ye kadar 
olan yüksekliklerini denetlemektedir. Emniyet demet 
fotoseli sayesinde DIN EN 13241-1 gereksinimleri 
karşılanmaktadır. Böylece kapıya başka donanımın 
kurulmasına ihtiyaç yoktur (örn.kapanma kenarı 
güvenliği veya fotosel). Bu güvenlik avantajları  
ve de montajı ve bakımı çok kolay hızlı kapıdan 
faydalanabilirsiniz.

Standart olarak uzun kullanım ömrü ve tasarruflu
Frekans dönüştürücü kumanda, kapı mekaniğinin 
yükünü hafifleştirir ve az aşınmalı sessiz kapı 
hareketi sağlar. Yüksek açılma ve kapanma hızı 
sayesinde işletimlerde ısı kaybı ve hava akımı 
azaltılmaktadır. Ayrıca yumuşak hızlanma  
ve yumuşak durdurma sayesinde, kapı mekaniği 
tamamen rahatlatılarak kapının kullanım ömrü 
uzatılmaktadır. Ağır izolasyonlu kapılarda kapı 
hareketi yaylar aracılığıyla ve H ve V kızaklı Speed 
seksiyonel kapılarda aşınmayan karşı ağırlıklar 
aracılığıyla desteklenir.

Standart  
güvenlik

Mükemmel  
prosesler21

FU-KUMANDA
· Standart ·

DEMET FOTOSEL
· standart ·
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Cam çıtaları tekli camların  
değişimini kolaylaştırmaktadır

Sac paneller dolgu malzemesi  
ile homojen doldurulmuş
Sıcak galvanizlı, PU- sert köpük dolgulu çift cidarlı 
paneller sayesinde ısı yalıtımı çok güçlü.  
Kapılar standart olarak beyaz alüminyum  
renginde (RAL 9006) üretilir. Dış tarafı ince  
çizgi hatlı Micrograin yüzeyli, panellerin iç tarafı 
stucco işlenmiştir.

ThermoFrame ile daha güçlü ısı yalıtımı
Isıtmalı mekânlar iyi yalıtılmış hızlı kapılar 
gerektirmektedir. ThermoFrame yan parçayı yapı 
gövdesinden ayırmaktadır. İlave contalar dahil  
ısı izolasyonu, ısı yalıtımını % 15 arttırmaktadır  
ve kolay ve hızlı monte edilebilir. ThermoFrame, 
42 mm kalınlığa ve 67 mm kalınlığa sahip panellerde 
opsiyonel sipariş edilebilir. Iso Speed Cold 
100 kapılarda bu nakliye kapsamına dahildir.

Etkili  
ısı yalıtımı

Daima  
net görüş3 4
Opsiyonlu cam seçenekleri
Duratec cam, sanayi ortamındaki zorlu kullanıma 
rağmen çizilmeye karşı son derece dayanıklıdır. 
Özel yüzey boyası sayesinde, camı çizilmeye  
ve temizlik izlerine karşı korumaktadır.
67 mm izole edilmiş kapılarda alüminyum cam 
çerçevesi, üç katlı cam ile ısı yalıtımlı modelde 
sunulmaktadır. 42 mm izole edilmiş kapılarda  
2 kat cam sunulmaktadır.

ÇİZİLMEYE KARŞI YÜKSEK DAYANIKLILIK

Sadece Hörmann’da 

İç taraftaki cam çıtaları ile arızalı camlar kolay  
ve hızlı bir şekilde değiştirilebilir.
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Spiral kapılar ve Speed seksiyonel kapılar
Yüksek ısı yalıtımı için izolasyon panelleri ile

Yer tasarruflu N kızak (normal)
Lento bölgesindeki dar yer koşulları için N kızak 
varyantı tavsiye edilir.

Hızlı ve iyi yalıtımlı
Yüksek açılma ve kapanma hızı,  
ısı kayıplarını azaltmaktadır.
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Uyumlu H kızak (yüksek yataklamalı)  
ve V kızak (dikey)
Kapıyı böylece örn. tesisat hatlarının arkasına 
veya üzerine monte etmek mümkündür.  
Kapı hareketi aşınmaya dayanıklı karşı  
ağırlıklarla desteklenmektedir.

Soğutma ve derin dondurucu kısmı için
Iso Speed Cold 100’ün 100 mm kalınlığındaki kalın  
panelleri yüksek sıcaklık farkları olan alanları güvenli  
bir şekilde ayırmaktadır.
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Spiral kapılar ve Speed seksiyonel kapılar
Yüksek ısı yalıtımlı ısı izolasyonlu paneller

Isı izolasyonlu 42 mm çelik  
sandviç panel
42 mm kalınlığındaki PU dolgulu çelik paneller son 
derece sağlamdır ve iyi bir ısı yalıtımı sunmaktadır. 
Bu, opsiyonel ThermoFrame ile daha da arttırılabilir.

Isı izolasyonlu 67 mm çelik  
sandviç panel
Isı yalıtımı ile ilgili daha yüksek taleplerde, ısı yalıtım 
değeri 0,64 W/ (m²·K)'ye varan 67 mm kalınlığındaki 
paneller önerilmektedir. Opsiyonel ThermoFrame  
bu modelde de ısı yalıtımını ayrıca % 15 
arttırmaktadır (25 m² kapı alanında).

Isı izolasyonlu 100 mm çelik  
sandviç panel
Bu kapı modeli, soğutma ve derin dondurucu  
kısım için optimum bitimdir ve standart olarak 
ThermoFrame ile teslim edilmektedir. Derin 
dondurucu kısmına montaj sırasında yan parçalar, 
tahrik, kumanda ve ayrıca yalıtım çerçevesi ve ayak 
plakası ısıtmalı teslim edilir.

Acoustic paneller
Ses koruması ile ilgili özel gereksinimler için 
HS 5015 Acoustic H hızlı kapılar, alüminyum  
boş profillerle donatılmıştır. İçi boş profiller 5 mm 
PVC ve 30 mm PU köpük dolguludur.

Yüzeyler ve renkler
42 ve 67 mm kalınlığındaki paneller dış tarafta 
değerli Micrograin yüzey ve iç tarafta Stucco yüzey 
ile teslim edilir – standart olarak dış ve iç taraf rengi 
beyaz alüminyum RAL 9006. 100 mm kalınlığındaki 
paneller iç ve dş tarafta Stucco kabartmalı, standart 
renk tonu kirli beyaz RAL 9002.

Opsiyonel olarak tüm kapı kanatlarını RAL  
renkleri baz alarak 200 üzerinde renk tonunda  
teslim ediyoruz.

Stucco kabartma, dışı 100 mm 
paneller için

Micrograin yüzey, dışı 42, 67 mm 
paneller için

Isı izolasyonlu, çift cidarlı çelik sandviç paneller üç kalınlıkta: 42,  
67 ve 100 mm, Acoustic panel
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Kapı kanadı

Konstrüksiyon Çelik sandviç,  
PU dolgulu

Çelik sandviç,  
PU dolgulu

Çelik sandviç,  
PU dolgulu

Alüminyum içi boş profil, 
5 mm PVC / 30 mm PU

Derinlik (mm) 42 67 100 42

Panel yüksekliği (mm) 250 375 500 225

Yüzey dış/iç Micrograin / Stucco Micrograin / Stucco Stucco düz

Standart renk RAL 9006 RAL 9006 RAL 9002 C0 eloksallı

ThermoFrame ○ ○ ● –

Duratec cam, çift ○ – – –

Duratec cam, 3 kat ○ ○ – –

Standart FU kumanda ile hız

Açılma maks. (m/s) 1,5 – 2,5 1,5 – 2,5 1,5 – 2,0 1,5 – 2,5

Kapanma yakl. (m/s) 0,5 0,5 0,5 0,5

Rüzgâr yüküne karşı direnç (EN 12424)

Kapı genişliği ≤ 5000 mm Sınıf 5 Sınıf 5 Sınıf 3 Sınıf 4

Kapı genişliği 
> 5000 mm ≤ 6000 mm

Sınıf 4 Sınıf 4

Kapı genişliği > 6000 mm Sınıf 2 Sınıf 2

Su geçirgenliği (EN 12425)

Sınıf 1

Hava geçirgenliği (EN 12426)

Sınıf 2

Ses geçirimsizlik (EN 717-1) cam olmadan

R = dB 26 26 26 31

Isı yalıtımı (EN 12428) kapı ölçüsü 4000 × 4000 mm, cam olmadan ThermoFrame ile

U değeri W/ (m²·K) 1,04 0,64 0,57

Acil açma / Acil kaptma

Caraskal zincir ● ● ● ●

Elektrik kesilmesine USV karşı 
kesintisiz güç kaynağı üzerinden 
otomatik kapı açma fonksiyonu  
(yakl. 9 m² kapı alanına kadar)

○ – – –

● = Standart ○ = Opsiyonel Tüm renk bilgileri ilgili RAL rengine uygundur.

U-değeri 0,57 W/ (m²·K)'ye kadar  
mükemmel ısı yalıtımı

Donanım özellikleri
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Spiral kapılar ve Speed seksiyonel kapılar
Her montaj durumu için özel kızak modelleri

Kompakt spiral kızak
Paneller güvenilir ve temassız spiral konsolüne 
aktarilmaktadır. Güçlü frekans dönüştürücü kumanda 
(FU) ve yay dengeli zincir mekanizması sayesinde 
kapı 2,5 m/sn açılma hızına ulaşmaktadır. 
HS 7030 PU spiral kapıyı dıştan da bağlanabilir.

Yer tasarruflu N kızak
Lento bölgesindeki dar yer koşulları için bu kızak 
varyantı tavsiye edilmektedir. Paneller yay dengeli  
bir zincir mekanizması aracılığıyla yatay hareket 
raylarında hareket etmektedir. Böylece sadece 
480 mm lento yüksekliği yeterli gelmektedir.

Uyumlu H kızak
Paneller yatay hareket raylarına aktarlılır. Montaj 
durumuna bağlı yön değişimi esnektir. Kapıyı böylece 
tesisat veya vinç yollarının arkasına veya üzerine 
monte etmek mümkündür. Karşı ağırlıklı kayış 
mekanizması sayesinde kapı aşınmaya dayanıklı  
ve uzun ömürlüdür.

Aşınmaz V kızak
Paneller duvar boyunca dikey yerleştirilmiştir. 
Böylece kapı hareketleri çok sessiz ve aşınmasız. 
Karşı ağırlıklara sahip kayış mekanizması uzun 
kullanım ömrü sağlamaktadır.

Spiral kızak

H kızak (yüksek)

N kızak (normal)

V kızak (dikey)
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Kızak Spiral kızak N-kızak
(normal)

H-kızak
(yüksek yataklamalı)

V-kızak
(dikey)

Ağırlık dengelemesi

Zincir mekanizması ve yaylar ● ●

Kemer mekanizması ve karşı ağırlık ● ●

42 mm çelik sandviç panel, PU dolgulu, ısı izolasyonlu

Kapı tipi HS 7030 PU 42 HS 5015 PU N 42 HS 5015 PU H 42 HS 6015 PU V 42

Genişlik maks. (mm) 6500 5000 5000 6500

Yükseklik maks. (mm) 6500 6500 6500 6500

Üst montaj yüksekliği min. (mm) 920 480 750 LDH + 585

67 mm çelik sandviç panel, PU dolgulu, ısı izolasyonlu

Kapı tipi HS 5015 PU H 67 HS 6015 PU V 67

Genişlik maks. (mm) 5000 6500

Yükseklik maks. (mm) 6500 6500

Üst montaj yüksekliği min. (mm) 950 LDH + 735

100 mm çelik sandviç panel, PU dolgulu, ısı izolasyonlu

Kapı tipi Iso Speed Cold H 100 Iso Speed Cold V 100

Sıcaklık aralığı (farklı sıcaklıklar talep üzerine) Montaj tarafı maks. 0° C
Karşı tarafı maks. –28° C

Montaj tarafı maks. –28° C
Karşı tarafı maks. –28° C

Genişlik maks. (mm) 5000 5000

Yükseklik maks. (mm) 5000 5000

Üst montaj yüksekliği min. (mm) 750 LDH + 585

42 mm alüminyum boş profil, 5 mm PVC ve 30 mm PU köpük dolgulu

Kapı tipi HS 5015 Acoustic H

Genişlik maks. (mm) 5000

Yükseklik maks. (mm) 5000

Üst montaj yüksekliği min. (mm) 1000

● = Standart ○ = Opsiyonel
LDH = Net geçiş yüksekliği

Tüm renk bilgileri ilgili RAL rengine uygundur.

Donanım özellikleri

17



Esnek hızlı kapılar
İç ve dış kapılar
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Kendini amortize eden avantajlar

Esnek hızlı kapılar çalışma akışlarını hızlandırır  
ve enerji masraflarını düşürür. FU kumanda, 
emniyet demet fotoseli ve SoftEdge zemin 
profilinden oluşan standart donanım sayesinde 
güvenli kapı işletimi ve uzun kullanım ömrü  
ile ön plana çıkmaktadırlar. Ayrıca avantajlı: 
Esnek hızlı kapılar az bakım gerektirir, kolay 
monte edilebilir, uygun maliyetli ve bu sayede 
günlük kullanımı ekonomik.

İç mekân için uygun fiyatlı çözüm

Yüksek açılma ve kapanma hızı sayesinde 
kapıdaki ısı kayıpları ve ayrıca çalışma yerinde 
hava akımı ve bu nedenle personelinizin hastalık 
nedeniyle iş kaybı hissedilir şekilde azalmakta.

Dış mekân için sağlam çözüm

Esnek hızlı kapılarla dış kapı açıklıklarında  
da enerji kaybını ve kapıdaki hava akımını etkili 
bir şekilde azaltırsınız. Dış kapılar büyük rüzgâr 
yüklerine de sorunsuzca dayanmaktadır.

Uyumlu özel çözümler

Farklı şartlar özel kapı çözümleri gerektirmektedir. 
Bu bilgi ile özel uygulama alanları için müşteriye 
özel çözümler geliştiriyoruz, örn. konveyör 
sistemleri, gıda endüstrisi, temiz odalar, soğutma 
bölgeleri veya makine emniyeti için.

FU-KUMANDA
· Standart ·

DEMET FOTOSEL
· standart ·
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Hörmann’ı tercih etmek için nedenler
Esnek hızlı kapıların kalite özellikleri

Temassız emniyet
Yan parçalara entegre edilmiş emniyet demet fotoseli 
kapı kanadının yerden 2500 mm’ye kadar olan 
yüksekliklerini denetlemektedir. Emniyet demet 
fotoseli sayesinde DIN EN 13241-1 gereksinimleri 
karşılanmaktadır. Karşılaştırmaya değer! Böylece 
kapıya başka donanımın kurulmasına ihtiyaç yoktur 
(örn.kapanma kenarı güvenliği veya fotosel).  
Bu güvenlik avantajları ve de montajı ve bakımı  
çok kolay hızlı kapıdan faydalanabilirsiniz.

Standart olarak uzun kullanım ömrü ve tasarruflu
Frekans dönüştürücü kumanda, kapı mekaniğinin 
yükünü hafifleştirir ve az aşınmalı sessiz kapı 
hareketi sağlar. Yüksek açılma ve kapanma hızı 
sayesinde işletimlerde ısı kaybı ve hava akımı 
azaltılmaktadır. Ayrıca yumuşak hızlanma  
ve yumuşak durdurma sayesinde tüm kapı 
mekaniğini rahatlatmaktadır. Bu da kapının 
kullanım ömrünü uzatmaktadır.

Standart  
güvenlik

Mükemmel  
prosesler21

FU-KUMANDA
· Standart ·

DEMET FOTOSEL
· standart ·
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Yenilikçi kapı teknolojisi
Standart olarak montajı ve bakımı kolay

Kablosuz çarpma sviçi
Kablosuz Crash sviçi SoftEdge kenar profilinde 
yerleştirilmiştir. Şayet zemin profili bir çarpışmada 
hareket rayından çıkarsa, telsiz Crash sviçi 
kumandaya bir sinyal gönderir: Kapı anında 
durdurulur. Böylece DIN EN 13241-1 gereksinimleri 
karşılanmaktadır. Karşılaştırmaya değer!

Pratik  
çözümler

Yenilikçi  
detaylar3 4

SoftEdge zemin profili sayesinde çarpışma 
sonrası kesintisiz çalışma
Yenilikçi SoftEdge teknolojisi, hasarları önleyerek 
bundan kaynaklı işletme kayıplarını da ortadan 
kaldırmaktadır. Esnek olmayan zemin profile sahip 
kapılarda olduğu gibi zahmetli onarımlar ortadan 
kalkmaktadır. SoftEdge sayesinde üretim aşamaları 
arızasız geçmektedirler.

Kısa filmi izleyebilirsiniz:  
www.hoermann.com/videos
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Esnek hızlı kapılar
İç kapı V4015 SEL Alu-R, yenilikçi tüp motor ve alüminyum yan parçalar ile

Kapı tipi V 4015 SEL Alu-R
Güçlü, yenilikçi tüp motor sayesinde kompakt hızlı kapı, dar yer koşulları 
olan montaj durumları için uygundur. Standart demet fotosel ve SoftEdge 
profili bunu ayrıca güvenli ve ekonomik hale getirmektedir.
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Montaj ve servis dostu
Standart tambur kaplaması bölünmüştür ve dar yer 
koşullarında da lento bölgesinde kolayca açılabilir.  
Kumanda bağlantı kabloları değişken bir çıkış üzerinden  
(üst veya yan) kapı kasasından dışarı yönlendirilir.

Kompakt tasarım
Güzel şekilli, dar alüminyum yan parçalar sadece 145 mm’lik 
yan bitişiklere ihtiyaç duyar. Minimum aralık ölçüsü ve dudak 
contaları sayesinde kapı brandası son derece iyi yalıtılmıştır.

YENİ
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Esnek hızlı kapılar
İç kapı V 4015 SEL Alu-R, yenilikçi tüp motor ve alüminyum yan parçalar ile

Konforlu kullanım
Opsiyonel kumanda elemanı (80 × 120 mm) 
1300 mm yükseklikte yan kasaya  
entegre edilebilir

Güçlü
Tüp motor ile, maks. 700000 yük değişimi 
ve yoğun kullanımlar için

Kapı tipi V 4015 SEL Alu-R
Yan parçaların ve kafa plakaların eloksallı 
alüminyum yüzeyi, beyaz alüminyum 
RAL 9006 standart tambur kaplaması, 
entegre kablolama ve az sayıda  
görünür vida bağlantısı sayesinde kapı 
son derece şık görünmektedir ve müşteri 
alanlarında da kullanılabilir. Yüksek 
güvenlik ve ekonomiklik için kapı, standart 
olarak demet fotosel ve SoftEdge profili  
ile donatılmıştır.
Bir kişi veya bir araç kapı açıklığında 
olduğunda demet fotosel kapıyı  
hemen durdurur.

Esnek SoftEdge profili sayesinde  
kapı sisteminde hasarlar nedeniyle 
duraklama süreleri önlenir. Rüzgâr sınıfı 1 
(DIN EN 12424) için V 4015 SEL Alu-R 
modeli alüminyum zemin profilli opsiyonlu 
olarak sunulmaktadır.

Yan parçaların düşük aralık ölçüsü ve 
dudak contaları ayrıca kapının son derece 
iyi geçirmezliğini sağlamaktadır.  
Dar yan parçalar ve güçlü tüp motor 
sayesinde hızlı kapı, özellikle dar montaj 
durumları ve yüksek frekanslar  
için uygundur.

Yer koşulları nedeniyle kumandanın  
üst bölüme monte edilmesi gerektiğinde, 
opsiyonel bir kontrol elemanı yan kasaya 
şık bir şekilde entegre edilebilir. Kumanda 
elemanı tüm kumanda fonksiyonlarının 
kullanımına imkan vermektedir, örn. açma 
ve kapatma ve ayrıca servis ayarları.

Güçlü geçirmezlik
Düşük bir kapı kasası aralık ölçüsü  
ve dudak contaları sayesinde

Branda stabilitesi
Stabilize yay çeliği rüzgâr  
emniyeti sayesinde
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Kapı tipi V 4015 SEL Alu-R

Kullanım uygunluğu İç

Ölçü alanı

Genişlik maks. (mm) 4000

Yükseklik maks. (mm) 4000

Hız kumanda ile BK 150 FU E-1

Açılma maks. (m/s) 1,5

Kapanma yakl. (m/s) 0,8

Branda

PVC, yay çeliği rüzgâr 
emniyetleri ve yan çift 

makaralar ile

Sıcaklık aralığı +5° C ila +40° C arası

Doku kalınlığı (mm) 1,5

Görüş alanı kalınlığı (mm) 2,0

Branda renkleri

RAL 1018 çinko sarısı
RAL 2004 saf turuncu rengi
RAL 3002 şömine kırmızısı
RAL 5010 gentian mavisi
RAL 7038 açık gri

●
●
●
●
●

Acil açma

Elektrik kesilmesine USV karşı 
kesintisiz güç kaynağı üzerinden 
otomatik kapı açma fonksiyonu

○

● = Standart ○ = Opsiyonel

Tüm renk bilgileri ilgili RAL rengine uygundur.

Donanım özellikleri

Branda renkleri

YENİ

RAL 1018  
çinko sarısı

RAL 2004  
saf turuncu rengi

RAL 3002  
şömine kırmızısı

RAL 5010  
gentian mavisi

RAL 7038  
açık gri
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Esnek hızlı kapılar
SoftEdge ve Anti-Crash’li iç kapılar

Kapı tipi V 5030 SEL
Yay çeliği rüzgâr emniyetleri branda stabilitesini arttırmaktadır ve daha güçlü hava 
akımına dayanmaktadır. (görseldeki kapı rüzgâr sınıfı 1 için opsiyonel alüminyum 
zemin profilli)
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Kapı tipi V 5015 SEL
Hava akımı olmayan kısımlar için en iyi satılanlar: Alüminyum 
profiller, onarım durumunda branda segmentlerinin hızlı  
ve uygun maliyetli değişimine imkan vermektedir. İstek 
üzerine görüş alanı yerine sineklik ile teslim edilebilir.

Kapı tipi V 5015 SEL
Opsiyonel olarak kapıyı 3000 mm’lik bir yükseklikten itibaren, 
ayrıca forklift trafiğinde daha iyi görüş ve bu sayede daha 
fazla emniyet için iki görüş alanı ile mevcuttur.  YENİ
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Esnek hızlı kapılar
SoftEdge ve Anti-Crash’li iç kapılar

V 5015 SEL
Brandanın stabilizesi alüminyum profiller 
ile sağlanmaktadır.

Kapı tipi V 5015 SEL
Hava akımı olmayan kısımlar için uygun 
fiyatlı iç kapıda SoftEdge ve demet fotosel 
gibi emniyet fonksiyonları standart olarak 
mevcuttur. Alüminyum rüzgâr emniyeti 
kapıyı ayrıca son derece servis dostu hale 
getirmektedir, çünkü onarım durumunda 
branda segmentleri hızlıca değiştirilebilir. 
Daha fazla görüş için iki branda alanı  
da şeffaf uygulanabilir.

Kapı tipi V 5030 SEL
Hava akımı kapılar için daima zor bir 
koşuldur. Yay çeliğinden sağlam rüzgâr 
emniyetleri ile V 5030 SEL, meydana gelen 
hafif rüzgâr yüklerine karşı stabil kalır. 
Rüzgâr sınıfı 1 (DIN EN 12424) için 
V 5030 SEL modeli alüminyum zemin 
profilli opsiyonlu olarak sunulmaktadır.

V 5015 SEL
Görüş alanı yerine opsiyonel sineklik

V 5030 SEL
Sessiz kapı hareketi için yay çeliği  
rüzgâr emniyeti
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Kapı tipi V 5015 SEL V 5030 SEL

Kullanım uygunluğu İç İç

Ölçü alanı

Genişlik maks. (mm) 5000 5000

Yükseklik maks. (mm) 5000 5000

Hız kumanda ile BK 150 FU E-1 BK 150 FU E-1

Açılma maks. (m/s) 1,5 2,0

Kapanma yakl. (m/s) 0,8 0,8

Branda

PVC, alüminyum profiller PVC, yay çeliği rüzgâr 
emniyetleri, yan çift 

makaralar ile

Sıcaklık aralığı +5° C ila +40° C arası +5° C ila +40° C arası

Doku kalınlığı (mm) 1,5 1,5

Görüş alanı kalınlığı (mm) 2,0 2,0

Branda renkleri

RAL 1018 çinko sarısı
RAL 2004 saf turuncu rengi
RAL 3002 şömine kırmızısı
RAL 5010 gentian mavisi
RAL 7038 açık gri

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Acil açma

Manuel kullanım kolu ● ●

Caraskal zincir ○ ○

Elektrik kesilmesine USV karşı 
kesintisiz güç kaynağı üzerinden 
otomatik kapı açma fonksiyonu

○ ○

● = Standart ○ = Opsiyonel Tüm renk bilgileri ilgili RAL rengine uygundur.

V 5030 SEL
Opsiyonlu olarak rüzgâr sınıfı 1 için 
alüminyum zemin profilli

Donanım özellikleri

Branda renkleri

RAL 1018  
çinko sarısı

RAL 2004  
saf turuncu rengi

RAL 3002  
şömine kırmızısı

RAL 5010  
gentian mavisi

RAL 7038  
açık gri
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Esnek hızlı kapılar
İç ve dış kapılar

Kapı tipi V 6030 SEL
Özellikle dış alandaki kullanım için burada son derece 
sağlam bir SoftEdge profili kullanılmaktadır.
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Kapı tipi V 6020 TRL
Bu kapının şeffaf 4 mm kalınlığındaki brandası ışığı geçirir  
ve taşıma yollarındaki sürprizlere karşı korur.

Kapı tipi V 10008
V 10008 özellikle büyük açıklıklar ve maks. 100 km/h’lik 
yüksek rüzgâr yükleri için geliştirilmiştir.
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Esnek hızlı kapılar
İç ve dış kapılar

V 6020 TRL
Aydınlık ve görüş alanı için şeffaf

V 6020 TRL
Daha fazla sağlamlık için alüminyum  
zemin profili

V 6030 SEL
Güvenli bir kapı hareketi için  
çekme mekanizması.

Kapı tipi V 6030 SEL
Dış alan için SoftEdge kapısı ile günlük 
yanaşma hasarları genelde sonuçsuz 
kalmaktadır. 100 km/h’ye varan rüzgâr 
yükleri yay çeliği rüzgâr emniyeti 
sayesinde sorun değildir. V 6030 SEL 
modeli alüminyum zemin profilli olarak  
da temin edebilirsiniz, opsiyonlu.

Kapı tipi V 6020 TRL
Bu kapının şeffaf 4 mm kalınlığındaki 
brandası ışığı geçirir ve taşıma yollarındaki 
sürprizlere karşı korur. Opsiyonel olarak 
penceresi olan ve olmayan renkli doku 
malzemesi modeli mümkündür.  
25 m² itibariyle renkli doku brandası 
modele eklenmektedir.

Kapı tipi V 10008
Dış kapı özellikle büyük açıklıklar  
ve yüksek rüzgâr yükleri için geliştirilmiştir. 
Çiftli gergi kayışları, yan çift makaralar  
ve bilhassa geniş hareket rayları, kapı 
branda ağırlığı çok yüksek olmasına 
rağmen kapının emniyetli çalışmasını 
sağlıyor. Yay çeliği rüzgâr emniyetleri 
ayrıca 100 km/h’ye varan rüzgâr yüklerine 
imkân vermektedir.

V 6030 SEL
Stabilize yay çeliği rüzgâr emniyeti

V 10008
Stabilize yay çeliği rüzgâr emniyeti
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Kapı tipi V 6030 SEL V 6020 TRL V 10008

Kullanım uygunluğu İç / dış İç / dış İç / dış

Ölçü alanı

Genişlik maks. (mm) 5000 6000 10000

Yükseklik maks. (mm) 6000 7000 6250

Hız kumanda ile BK 150 FU E-1 BK 150 FU E-1 1)

( AK 500 FUE-1 ) 2)
AK 500 FUE-1

Açılma maks. (m/s) 2,0 2,0 (2,0) 1,5 (0,8) 5)

Kapanma yakl. (m/s) 0,8 0,5 (0,5) 0,4

Rüzgâr yüküne karşı direnç (EN 12424)

Kapı genişliği ≤ 4000 mm Sınıf 2 Sınıf 2 Sınıf 4

Kapı genişliği 
> 4000 mm ≤ 5000 mm

Sınıf 2 Sınıf 2 Sınıf 3

Kapı genişliği > 5000 mm Sınıf 2 Sınıf 2

Branda

PVC, yay çeliği rüzgâr 
emniyetleri, yan çift 
makaralar ve çekme 

mekanizması ile

PVC, yay çeliği rüzgâr 
emniyetleri, yan çift 
makaralar ve çekme 

mekanizması ile

PVC, yay çeliği rüzgâr 
emniyetleri, yan çift 

makaralar ve çift çekme 
mekanizması ile

Sıcaklık aralığı  
(farklı sıcaklıklar talep üzerine)

+5° C ila +40° C arası +5° C ila +40° C arası +5° C ila +40° C arası

Doku kalınlığı (mm) 1,5 2,4 1,5

Görüş alanı kalınlığı (mm) 2,0 4,0 2,0

Tam şeffaf branda (mm) 4,0

Branda renkleri

RAL 1018 çinko sarısı
RAL 2004 saf turuncu rengi
RAL 3002 karmin kırmızısı
RAL 5010 gentian mavisi
RAL 7038 açık gri

●
●
●
●
●

W
W / G

W
W / G
W / G

●
●
●
●
●

Acil açma

Manuel kullanım kolu ● ● –

Caraskal zincir ○ ○ ●

Elektrik kesilmesine USV karşı 
kesintisiz güç kaynağı üzerinden 
otomatik kapı açma fonksiyonu

○ ○ –

● = Standart ○ = Opsiyonel
W = Rüzgâr emniyeti şeridi G = Opsiyonel doku rengi.

Tüm renk bilgileri ilgili RAL rengine uygundur.

1) maks. 95 kg; 2) min. 95 kg; 3) maks. 200 kg; 4) min. 200 kg veya opsiyonel; 5) min 6000 mm kapı genişliği

Donanım özellikleri

Branda renkleri

RAL 1018  
çinko sarısı

RAL 2004  
saf turuncu rengi

RAL 3002  
şömine kırmızısı

RAL 5010  
gentian mavisi

RAL 7038  
açık gri

Dış kapılarda bir rüzgâr denetleyicisinin 
kullanılmasını tavsiye ediyoruz
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Esnek hızlı kapılar
Özel uygulama bölgeleri için iç kapılar

Soğutma ve taze lojistik için kapı tipi V 4015 Iso L
Enerji tasarruflu iç kapı 1° C’ye kadar soğuk hava depoları 
için doğru seçimdir. (Resim kapıyı, kullanım mekânındaki 
koruma çerçevesi ile göstermektedir)

Süper marketler için kapı tipi V 2012
Tam donanımlı kapı özellikle müşteri trafiği yoğun olan ticari 
işletmelerde güvenli iç bitim için geliştirildi. Ayrıca brandaya 
bireysel olarak baskı yapmak mümkündür.
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Gıda endüstrisi için kapı tipi V 2515 Food L
Komple çelikten imal edilmiş konstrüksiyon sayesinde  
kapı çok kolay bir şekilde yüksek basınçlı temizleyici  
ve su ile temizlenebilir.

Temiz odalar için kapı tipi V 3015 Clean
Basınç farkı olan temiz odalar için kapı, yüksek sızdırmazlığı 
tam şeffaflık ile birleştirmektedir.
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Esnek hızlı kapılar
Özel uygulama bölgeleri için iç kapılar

V 2515 Food L
Seri EPDM conta

V 2515 Food L
Kolay temizlik: Mil, yan parçalar ve şalter 
kutusu komple paslanmaz çelik.

V 3015 Clean
Branda hareket rayın içine yerleştirilmiş

V 4015 Iso L
PE köpüklü branda cebleri

Kapı tipi V 4015 Iso L
Soğutma ve taze lojistiğinde iç alan (maks. 
+5° C) için enerji tasarruflu izole brandalı 
kapı. Opsiyonlu ThermoFrame kapı kasasını 
yapı gövdesinden ayırmaktadır, bu şekilde  
ısı yalıtımı % 15 daha iyi.

Kapı tipi V 2515 Food L
Özellikle gıda endüstrisi için olan bu kapıda 
hareket rayları kolayca temizlenebilir. Yüksek 
tazyikli temizlik cihazları ve su, tamamen 
paslanmaz çelikten imal edilen kapı 
konstrüksiyonuna zarar veremez. Karşı 
ağırlıklar veya yaylar kasanın temizlenmesine 
engel olmamaktadır.

Kapı tipi V 2012
Motor ve mil kaplamalı tam donanım, standart 
demet fotosel (denetim yüksekliği 350 mm)  
ve karşı ağırlık üzerinden çalışan (elektrik 
kesintilerde) otomatik acil açma sayesinde  
bu esnek folyo kapıyı, müşteri trafiği yoğun 
olan iç mekânlarda güvenilir kılmaktadır.

Kapı tipi V 3015 Clean
Temiz mekânlarda oda basıncı, havanın 
temizlenmesinden dolayı 50 Pa değerine 
kadar çıkabilir. V 3015 Clean’ın tam şeffaf 
brandası özel hareket raylarının içine 
yerleştirilmiştir. Bu şekilde hava kayıpları 
(sızıntı) minimize edilmektedir. Böylece 
havalandırma tertibatının en uygun şekilde 
döşenmesine imkan sağlar. Millerin  
ve motorun paslanmaz çelik kaplamalı olması 
ayrıca kaynaklanmış yay çelik takviyesi  
bu kapının diğer özellikleri arasındadır.

V 4015 Iso L
Stabilize rüzgâr emniyeti

V 3015 Clean
Yüksek sızdırmazlık ve tam şeffaf

V 2012
Kapı kılavuzunda gizli demet fotosel

V 2012
Özel baskı yapılabilir
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Kapı tipi V 4015 Iso L V 2515 Food L V 2012 V 3015 Clean

Kullanım uygunluğu İç İç İç İç

Ölçü alanı

Genişlik maks. (mm) 4000 2500 2500 2500

Yükseklik maks. (mm) 4500 4000 2500 3000

Hız kumanda ile BK 150 FU E-1 BS 150 FU E-1 BK 150 FU E-1 BS 150 FU E-1

Açılma maks. (m/s) 1,5 1,2 1,2 1,5

Kapanma yakl. (m/s) 0,5 0,5 0,5 0,5

Isı yalıtımı (EN ISO 12424)

U değeri/W /(m²·K) 1,6

Branda

İzolasyon brandası, 
20 mm kalınlıkta PE 

köpük dolgu ile

PVC, yay çeliği rüzgâr 
emniyetleri

PVC, yay çeliği rüzgâr 
emniyetleri

PVC, yay çeliği rüzgâr 
emniyetleri, yan çift 

makaralar ile

Sıcaklık aralığı +1° C ila +40° C arası +5° C ila +40° C arası +5° C ila +40° C arası +5° C ila +40° C arası

Doku kalınlığı (mm) 1,5 1,5

Görüş alanı kalınlığı (mm) 2,0 2,0

Tam şeffaf branda (mm) 4,0

Branda renkleri / rüzgâr emniyeti şeridi renkleri (RAL’a uygun)

RAL 1018 çinko sarısı
RAL 2004 saf turuncu rengi
RAL 3002 şömine kırmızısı
RAL 5010 gentian mavisi
RAL 7038 açık gri

–
–
–
–
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

W
W
W
W
W

ThermoFrame ○ – – –

Acil açma

Manuel kullanım kolu ● – – ●

Karşı ağırlık çalışma akım freni ile – – ● –

Elektrik kesilmesine USV karşı 
kesintisiz güç kaynağı üzerinden 
otomatik kapı açma fonksiyonu

○ ○ – ○

● = Standart ○ = Opsiyonel W = Rüzgâr emniyeti şeridi Tüm renk bilgileri ilgili RAL rengine uygundur.

Donanım özellikleri

Branda renkleri

RAL 1018  
çinko sarısı

RAL 2004  
saf turuncu rengi

RAL 3002  
şömine kırmızısı

RAL 5010  
gentian mavisi

RAL 7038  
açık gri
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Esnek hızlı kapılar
Özel taleplere uygun iç kapılar

Kapı tipi V 3009 Conveyor
İşletme bölümleri ve depolar arasında kullanılan V 3009 
Conveyor, enerji tasarrufu sağlar, hava akımını düşürür  
ve gürültü kalkanı olarak görev görmektedir.
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Kapı tipi V 5030 MSL
Makine koruma fonksiyonlu esnek hızlı kapı, makineyi 
kontrollü bir şekilde kapatarak operatörü korumaktadır  
ve ihtiyaç halinde girişi hızlıca açmaktadır.
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Kapı tipi V 5030 MSL
İş güvenliği ve üretim prosesleri ile ilgili talepler  
gün geçtikçe artmaktadır. Sorunsuz bir üretim için  
kısa duraklama zamanları, üretim makinelerinin  
kullanımı ve bakımı için kolay ve hızlı erişimler ve tabii  
ki de çalışanların korunması çok önemlidir. Bu özel 
kullanım alanı için V 5030 MSL geliştirildi.

Kapı tipi V 3009 Conveyor
Bu kapı düşük yan alan ihtiyacı ile özellikle sevk 
istasyonlarına entegrasyon ve bu sırada meydana  
gelen sık otomatik açılma ve kapanma işlemleri için 
tasarlanmıştır. Kapı kumandası, montaj mahallinde 
mevcut SPS-Sistemlerine entegre edilebilir.  
İki voltajsız temas yeri kapı konumunu (Açık / Kapalı) 
kumandaya bildirmektedir.

V 5030 MSL
Emniyet sensörleri ile kapının açılması sadece makine durduğu zaman  
ya da makine çalışması sadece kapı kapalı olduğu zaman mümkündür.

Esnek hızlı kapılar
Özel taleplere uygun iç kapılar

V 3009 Conveyor
İşlemi takip etmek için görüş alanı mevcuttur.
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Kapı tipi V 5030 MSL V 3009 Conveyor

Kullanım uygunluğu İç İç

Ölçü alanı

Genişlik maks. (mm) 4000 3500

Yükseklik maks. (mm) 4000 3500

Hız kumanda ile BK 150 FU E-1 1)

( AK 500 FUE-1 ) 2)
AKE

( BK 150 FU E-1 ) 3)

Açılma maks. (m/s) 1,5 (1,5) 0,8 (1,2)

Kapanma yakl. (m/s) 0,8 (0,8) 0,8 (0,5)

Rüzgâr yüküne karşı direnç (EN 12424)

Kapı genişliği ≤ 4000 mm Sınıf 1

Branda

PVC, yay çeliği rüzgâr emniyetleri PVC, alüminyum rüzgâr  
emniyet profilleri

Sıcaklık aralığı +5° C ila +40° C arası +5° C ila +40° C arası

Doku kalınlığı (mm) 2,4 1,5

Görüş alanı kalınlığı (mm) 2,0

Tam şeffaf branda (mm) 4,0

Branda renkleri

RAL 1018 çinko sarısı
RAL 2004 saf turuncu rengi
RAL 3002 şömine kırmızısı
RAL 5010 gentian mavisi
RAL 7038 açık gri

W
W / G

W
W / G
W / G

●
●
●
●
●

Acil açma

Manuel kullanım kolu ● ●

Çekme halatlı yaylar – –

Elektrik kesilmesine USV karşı 
kesintisiz güç kaynağı üzerinden 
otomatik kapı açma fonksiyonu

○ ○ 4)

Çalışma akım frenli yaylar – –

● = Standart ○ = Opsiyonel
W = Rüzgâr emniyeti şeridi G = Opsiyonel doku rengi.

Tüm renk bilgileri ilgili RAL rengine uygundur.

1) maks. 95 kg; 2) min. 95 kg; 3) opsiyonel; 4) sadece kumanda BK 150 FU E-1 ile bağlantılı olarak

Donanım özellikleri

Branda renkleri

RAL 1018  
çinko sarısı

RAL 2004  
saf turuncu rengi

RAL 3002  
şömine kırmızısı

RAL 5010  
gentian mavisi

RAL 7038  
açık gri

41



Akıllı motor ve kumanda teknolojisi
Hörmann’da standart
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Kolay montaj
Renk kodu ile 

FU-KUMANDA
· Standart ·

Yenilikçi donanım sayesinde güvenilir
Hörmann hızlı kapılar geleneksek sanayi kapılardan 20 kat daha 
hızlıdır. Bundan dolayı akıllı motor ve kumanda teknolojisi güvenli 
ve sürekli çalışmaya uygun olarak tasarlanmıştır.

Hörmann’da standart:

Frekans dönüştürücü kumanda
Güçlü frekans dönüştürücü kumanda (FU). FU kumandalar daha 
hızlıdır ve kapı sistemini tamamıyla rahatlatarak kapının kullanım 
ömrünü uzatmaktadır.

Yük değişim sayacı

Hareket zamanı denetimi

Otomatik kapanma  
(ayarlanabilir açık kalma süresi)

Hata / denetim göstergesi dört  
adet 7’li gösterge

Bakım-işletim ayarı

Bağlantıya hazır renk kodlamalı  
kumanda kablosu
Renk kodlamalı geçmeli bağlantılar ve bağlantı kablosu sayesinde 
aksesuar bileşenleri ve güvenlik donanımları kolay bağlanıyor. 
Elektrikli devreye almada montaj süresi kısalmakta, montaj önemli 
ölçüde kolaylaşmaktadır.

Üst emniyet donanımı
Üst emniyet donanımı
Komut verici 1
Komut verici 2
Komut verici 3
Alt emniyet donanımı
Alt emniyet donanımı
Crash
Demet fotosel vericisi
Demet fotosel alıcısı
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FU kumandalar
Hörmann’da standart

AK 500 FUE-1
Plastik gövde içinde FU kumanda 
IP 54 üç fazlı, 400 V

Kullanım
Folyo buton “aç-dur-kapa”,  
Acil-Kapatma butonu, kapı fonksiyonu 
bilgisi için dört adet 7’li gösterge, 
kilitlenebilir ana şalter

Fonksiyon
Otomatik kapanma, açık kalma süresi 
ayarlanabilir emniyet demet fotoseli, 
kapanma kenarı güvenliği (V 10008, 
Iso Speed Cold), stop tekrar açılma

Komut verici
Buton, ipli sviç, mantar başlı buton, 
radar cisim algılayıcı, kablosuz 
uzaktan kumanda ve indüksiyon 
kontrol ünitesi için yuvalar

Genişletme imkanları
Trafik lambası, flaş lambası, kilit,  
ara durak, genişletme kartı  
sac dolap IP 54
Paslanmaz çelik dolap IP 65

Kablolama
Bağlantı hattı 3~400 V, N, PE, koruma 
16 A, K-karakteristik, kapı motoru  
ve kumanda panosu arası geçmeli 
bağlantı, bağlantı hattı kesiti 
5 × 2,5 mm² (ülkeye has standartlara 
bağlı) Bağlantıya hazır renk kodlamalı 
kumanda kablosu

Gövde ölçüsü
230 × 460 × 200 mm

BK 150 FU E-1
Plastik gövde içinde FU kumanda 
IP 54 tek faz, 230 V

Kullanım
Folyo buton “aç-dur-kapa”,  
kapı fonksiyon bilgisi için dört  
adet 7’li gösterge

Fonksiyon
Otomatik kapanma, açık kalma süresi 
ayarlanabilir emniyet demet fotoseli, 
kapanma kenarı güvenliği (H 3530, 
V 3015 Clean), stop tekrar açılma

Komut verici
Buton, ipli sviç, mantar başlı buton, 
radar cisim algılayıcı, kablosuz 
uzaktan kumanda ve indüksiyon 
kontrol ünitesi için yuvalar

Genişletme imkanları
Ana şalter, acil kapatma butonu,  
trafik lambası, flaş lambası, kilit,  
ara durak, genişletme kartı
Sac kutu IP 54
Paslanmaz çelik dolap IP 65

Kablolama
Bağlantı hattı 1~230 V, N, PE, koruma 
16 A, K-karakteristik, kapı motoru  
ve kumanda panosu arası geçmeli 
bağlantı CEE fişi, 3 kutuplu 1 m kablo 
kullanım mekânındaki CEE prizi için, 
16 A, renk kodlamalı bağlantıya hazır 
geçmeli bağlantısı

Gövde ölçüsü
230 × 460 × 200 mm

Kumandalar için  
genişletme kartı:
BK 150 FU E-1 (E FU H)
AK 500 FUE-1 (E FU H)

E FU H
Ardışık kapı geçişi kumandası
6 ilave sviç çıkışı
(1 × 4, 2 × 1 voltajsız)
6 ilave dijital giriş

Uyumlu kapı tipleri
V 4015 SEL Alu-R
V 5015 SEL
V 5030 SEL
V 6030 SEL
V 6020 TRL (95 kg’a kadar)
V 5030 MSL (95 kg’a kadar)
V 2012
V 4015 Iso L
V 3009 Conveyor
V 3015 Clean

Uyumlu kapı tipleri
HS 7030 PU 42
HS 5015 PU N 42
HS 5015 PU H 42
HS 6015 PU V 42
HS 5015 PU H 67
HS 6015 PU V 67
HS 5015 Acoustic H
Iso Speed Cold H 100
Iso Speed Cold V 100
V 10008
V 5030 SEL
V 6030 SEL
V 6020 TRL (95 kg itibaren)
V 5030 MSL (95 kg itibaren)
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Aksesuarlar
Kullanım imkanları

Alıcı HER 1 (1-Kanal)
Ayrı gövde içinde 
voltajsız röle çıkışlı, 
bağlantı kablosuz veya 
kumanda panosunda 
soketli kart olarak

Kablosuz uzaktan kumandalar

İpli sviç plastik çekme halatı ile
Montaj yatay veya dikey yapılabilir, alüminyum 
gövdeli IP 65, halat uzunluğu 4 m

El kumandalı komut verici

Butonlar
2’li “Aç-Kapat”
Plastik gövde, IP 65

Butonlar
3’lü “Acil-Aç 
Kapat-Kapat”
Plastik gövde, IP 65

Mantar başlı buton
Geniş dokunma alanı
Plastik gövde, IP 65

El kumandalı komut verici Magic Switch
Temassız açılma  
için sensör
Plastik gövde, IP 52

Sanayi uzaktan kumanda
HSI BS
Bu uzaktan kumanda 1000 kadar kapı 
kumanda edebilmektedir. Ekran ve hızlı 
ulaşım tuşları mevcuttur. Özel büyük 
tuşlar güvenlik eldivenlerle kullanılmasını 
kolaylaştırmaktadır. Kablo yardımıyla 
uzaktan kumanda kodlaması diğer 
uzaktan kumandalara zamandan tasarruf 
ederek aktarılmaktadır

1 butonlu uzaktan 
kumanda
HS 1 BS
Krom başlıklı siyah 
desenli yüzey
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Aksesuarlar
Kumanda imkanları, emniyet donanımları

Uzaktan kumandalar / sensör

Endüksiyon metal dedektörü kartı
1 veya 2 kanallı takılabilir kart. İki ayrı 
endüksiyon metal detektörü için uygun. 
Halka kablosu dahil değildir

3D lazer tarayıcısı Scanprotect
Yedi eğri lazer ışınlı alan koruması, özel 
değerlendirme imkânı, dış kullanımı için uygun, 
gövde koruma sınıfı IP 65

Kumanda / endüksiyon  
metal dedektörü

Uyarı lambası 
Ø 150 mm
Kırmızı, plastik  
gövde içinde montaj 
kolu ile, IP 65

Uyarı lambası 
Ø 150 mm
Kırmızı, yeşil, plastik 
gövde içinde
montaj ayağı ile, IP 65

Döner ikaz lambası
Kırmızı veya sarı, 
plastik gövde içinde, 
IP 54

Flaş lambası
Turuncu, plastik 
gövde içinde, IP 65

Emniyet donanımları

FUE-1 için harici kontrol elemanı
Kolay kullanım ve programlama için, 
kumandadan bağımsız yerleştirilebilir,  
kumanda ile aynı kontrol butonlar ve de dört 
adet 7’li gösterge

MWD-C radar-hareket bildirgesi
Hızlı otomatik kapı açılma, yön tanımalı,  
maks. montaj yüksekliği 7 m, derin dondurucu 
kısma montaj maksimum –22°C’ye kadar mümkün, 
gövde koruma sınıfı IP 65
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Hörmann ürün yelpazesi
Yapı projeniz için tüm parçalar tek elden

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

Seksiyonel kapılar

Sarmal Kapılar  
ve Kepenk Sistemleri

Hızlı kapılar

Yükleme teknolojisi

Çelik ve paslanmaz çelik  
sürme garaj kapıları

Sac ve alüminyum  
çok fonksiyonlu kapılar

Pencere elemanları

Otomatik sürme kapılar

Toplu garaj kapıları

Sac ve paslanmaz çelik  
kapıları broşürü

Schörghuber marka kaliteli  
ahşap fonksiyonlu kapılı  
sac kapı kasaları

Tam camlı profil  
çerçeveli elemanlar
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Hörmann: Koşulsuz Kalite

Hörmann, uluslararası pazarda, bütün önemli yapı elemanlarını  

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

teknolojilerin kullanıldığı fabrikalarda üretilir. Avrupa pazarının  

bütününü kapsayan satış ve servis ağı, Amerika ve Asya pazarlarındaki  

varlığı ve koşulsuz kalite anlayışı sayesinde Hörmann, birinci sınıf  

yapı elemanları konusunda güçlü ortağınızdır.

GARAJ KAPILARI

GARAJ KAPISI MOTORLARI

ENDÜSTRİYEL KAPILAR

YÜKLEME TEKNOLOJİSİ

ÇELİK KAPILAR

KAPI KASALARI

Hörmann KG Amshausen, Almanya

Hörmann KG Dissen, Almanya

Hörmann KG Werne, Almanya

Hörmann Tianjin, Çin

Hörmann KG Antriebstechnik, Almanya

Hörmann KG Eckelhausen, Almanya

Hörmann Alkmaar B.V., Hollanda

Hörmann LLC, Montgomery IL, ABD

Hörmann KG Brandis, Almanya

Hörmann KG Freisen, Almanya

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polonya

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, ABD

Hörmann KG Brockhagen, Almanya

Hörmann KG Ichtershausen, Almanya

Hörmann Beijing, Çin

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Hindistan
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