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tiskarsko-tehničnih vzrokov.
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dovoljenjem. Pridržana je pravica do sprememb.
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Kakovost blagovne znamke Hörmann
Usmerjena v prihodnost in zanesljiva

Kunst Campus, Berlin, s proizvodi Hörmann

Lasten razvoj proizvodov
Inovacije nastajajo pri Hörmannu v lastni hiši: 
visokokvalificirani sodelavci razvojnih oddelkov  
so odgovorni za optimiranje proizvodov in novosti.  
Tako nastajajo tržno izpopolnjeni proizvodi visoke 
kakovosti, ki so po vsem svetu odlično sprejeti.

Sodobna izdelava
Vsi bistveni deli vrat in pogonov, kot so lamele, podboji  
in vodila, okovja, pogoni ter krmiljenja, so pri Hörmannu 
rezultat lastnega razvoja in proizvodnje. To zagotavlja visoko 
kompatibilnost vrat, pogona in krmiljenja. S certificiranim 
sistemom managementa kakovosti je zagotovljena najvišja 
kakovost, od razvoja, proizvodnje pa vse do prodaje.

To je kakovost Hörmann – Made in Germany.
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Kot vodilni proizvajalec zunanjih in notranjih 
vrat, okvirjev in pogonov v Evropi  
smo zavezani visoki kakovosti proizvodov  
in servisiranja. S tem postavljamo  
standarde na mednarodnem tržišču.

Visokospecializirane tovarne razvijajo  
in proizvajajo sestavne elemente,  
ki jih odlikujejo kakovost, zanesljivost 
delovanja in dolga življenjska doba.

S prisotnostjo na najpomembnejših 
mednarodnih gospodarskih področjih  
smo močan, v prihodnost usmerjen partner 
za gradnjo objektov in industrijsko gradnjo.

Kompetentno svetovanje
Izkušeni strokovnjaki prodajne organizacije s sedežem  
v vaši bližini vas spremljajo od faze načrtovanja objekta, 
posredovanja tehničnih pojasnil in vse do tehničnega 
prevzema objekta. Celotna delovna dokumentacija,  
kot npr. vgradni podatki, vam je na voljo tako v tiskani obliki 
kot vedno tudi v aktualni verziji na www.hoermann.com

Hiter servis
Preko našega mrežno organiziranega servisa  
smo vam na voljo dan in noč tudi v vaši bližini.  
To je velika prednost za izvajanje pregledov,  
vzdrževalnih del in popravil.

Za vrata, pogone in 
krmiljenja so Hörmann 
rezervni deli z 10-letno 
garancijo nakupa nekaj 
samoumevnega.

LET
GARANCIJE ZA NAKUP

Made in Germany
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Trajnostno proizvedeno
Za gradnjo, usmerjeno v prihodnost

Trajnostno dokumentirano 
in potrjeno s strani 
inštituta ift Rosenheim
Hörmann je pridobil potrditev trajnosti 
z okoljsko proizvodno deklaracijo (EPD) 
skladno z DIN ISO 14025 pri Inštitutu 
za okensko tehniko (ift) v Rosenheimu.
Okoljska proizvodna deklaracija (EPD) 
je bila izdelana na osnovi standardov 
EN ISO 14025:2011 in EN 15804:2012. 
Dodatno velja splošno vodilo  
za izdelavo okoljskih proizvodnih 
deklaracij tipa III. Deklaracija temelji  
na dokumentu PCR „Vrata“  
PCR-TT-1.1:2011.

Trajnostna gradnja  
s kompetenco  
podjetja Hörmann
Hörmann si je pridobil precej izkušenj  
s številnimi objekti za trajnostno 
gradnjo. S pridobljenim tehničnim 
znanjem lahko podpiramo tudi vaše 
projekte. Naslednja prednost za vas: 
Pri vsakem naročilu za objekt  
se potrebni podatki za Leed 
certificiranje izdelajo avtomatsko.

Trajnostno proizvedena 
industrijska sekcijska 
vrata Hörmann
Ekološka kakovost
Okolju prijazna proizvodnja  
na osnovi obsežnega sistema 
energetskega menedžmenta
Ekonomska kakovost
Dolga življenjska doba in nizki stroški 
vzdrževanja zaradi uporabe 
kakovostnih materialov
Kakovost proizvodnega procesa
Proizvodni procesi, ki varčujejo z 
naravnimi viri in imajo optimirano 
uporabo materialov
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Enostavno in trajnostno načrtovanje
S Hörmann programom za arhitekte in energetskim varčevalnim kompasom

Program za arhitekte
Več kot 9000 skic za več kot 850 proizvodov

Zaradi moderne, uporabniku prijazne površine lahko  
s proizvodi Hörmann še lažje načrtujete. Jasna struktura 
upravljanja preko menijev drop down in simbolov kot tudi 
iskalna funkcija vam omogočajo hiter dostop do tekstov  
in skic (format DWG in PDF) za preko 850 Hörmann 
proizvodov. Fotorealistični prikazi dopolnjujejo informacije  
o številnih proizvodih.

Program za arhitekte vam je na voljo kot spletna verzija  
na www.architektenprogramm.hoermann.de ali za brezplačni 
prenos s Hörmann foruma za arhitekte.

Energetski varčevalni kompas
Za trajnostno načrtovanje

Energetski varčevalni kompas podjetja Hörmann 
kaže, kako se zunanja in notranja vrata energetsko 
učinkovito in trajnostno načrtuje. Vgrajeni  
modul za izračun oceni amortizacijsko dobo  
za posodobitev vrat.

Načrtujte z energetskim varčevalnim kompasom na:  
www.hoermann.de/energiesparkompass
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Sistemi vrat za skupinske garaže
Hörmann kakovost vrat in pogonov
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Vedno večja mobilnost
Zaradi vedno večjih potreb po parkirnih prostorih v mestih  
in urbanih centrih imajo podzemne in skupinske garaže 
vedno večji pomen. Pogosto se gradijo garaže v mešanih 
bivalnih in obrtnih naseljih. Zaradi tega se pojavljajo  
tudi višje zahteve po posebno tihih sistemih garažnih  
vrat. Izpolnjevanje zahtev protihrupne zaščite skladno  
z DIN 4109 je odvisno od tehničnega načrta protihrupne 
zaščite in izvedbe konstrukcije.

Tih, zanesljiv tek vrat
Hörmann sisteme vrat za skupinske garaže odlikuje zaradi 
serijskega sistema mehkega zagona, mehke ustavitve  
pri pogonih SupraMatic HT, WA 300 S4 / WA 300 R S4 / 
WA 300 AR S4 in pri glede na frekvenco naravnanih pogonih 
FU izjemno tih tek vrat v vsaki fazi odpiranja in zapiranja.

Vse iz ene roke
Specialno za to področje uporabe nudi Hörmann 
medsebojno popolnoma usklajene sisteme, ki jih sestavljajo 
vrata, pogon in obsežen program dodatne opreme,  
od nosilnega stebra do sistema signalnih luči.

Certificirana varnostna enota
S Hörmann sistemi vrat za skupinske garaže lahko izkoristite 
dolgoletne izkušnje vodilnega evropskega proizvajalca.  
Pri Hörmannu so vrata in pogoni vedno preizkušeni  
in certificirani kot enota.

Kateri sistem vrat in pogona kar najbolje 
izpolnjuje vaše zahteve?
Zasnova ustreznega sistema vrat in pogona temelji 
predvsem na podatku o zahtevanem številu ciklov vrat  
na uro / dan. Na osnovi različnih gradbenih projektov  
za skupinske garaže (stanovanjska hiša, poslovni objekt itd.) 
mora arhitekt / načrtovalec potrebno maksimalno število 
ciklov odpiranja in zapiranja določiti že v fazi načrtovanja.

Spodnja tabela vam lahko služi kot pomoč pri izbiri ustreznih 
vrat s pogonom.

Upoštevati morate, da se lahko z uporabo časovne stikalne 
ure število ciklov vrat občutno zmanjša ravno v času 
prometnih konic. S to dodatno opremo lahko za svoje 
potrebe izberete boljši sistem. Poleg tega pa se podaljša 
življenjska doba vaših vrat s pogonom kot tudi potreba  
po zamenjavi obrabnih delov.

Pomoč pri načrtovanju skupinskih garaž

Tip vrat Pogon število parkirnih mest* maks. število ciklov  
vrat** na

maks. prehod v mm

dan uro širina višina***

Prevesna vrata ET 500 SupraMatic HT do 100 300 20
6000 2980

ITO 400 FU nad 100 450 30

Drsna vrata ST 500 SupraMatic HT do 100 300 20
6000 3000

ITO 400 FU nad 100 450 30

Navojna vrata TGT  
za podzemne garaže

WA 300 R S4
WA 300 AR S4 do 100 300 20 5000 2400

Mrežna navojna vrata TGT  
za podzemne garaže

WA 300 R S4
WA 300 AR S4 do 100 300 20 6000 2400

Industrijska sekcijska vrata SupraMatic HT**** do 100 300 20 7000

3000
WA 300 S4**** do 100 300 20 6000

ITO 400 FU nad 100 450 30 8000

WA 400 FU nad 100 450 30 8000

Speed sekcijska vrata 
HS 5015 PU N 42

nasadni pogon nad 100 450 50 5000 3000

Dvižna vrata N 500 SupraMatic HT do 25 75 10 4900 2580

Dvižna vrata N 80 opcijsko do 2 – – 2840 2660

* Podatek o številu parkirnih mest se nanaša na predvidene 3 cikle vrat / parkirno mesto / dan.

** Podatki se nanašajo na maksimalno višino prehoda. Ciklus vrat ustreza enkratnemu odpiranju / zapiranju vrat.

*** Večje višine vrat po naročilu.

**** Pri maksimalnih velikostih vrat je potreben tehnični pregled.
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Vrata za skupinske garaže ET 500 / ST 500
Robustna in vzdržljiva vrata s številnimi možnostmi oblikovanja

Prevesna vrata ET 500

Drsna vrata ST 500
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Več informacij  
vam je na voljo  
v brošuri Dvojna 
garažna vrata in vrata 
za skupinske garaže

 Dvojna garažna vrata in vrata  
za skupinske garaže
Dvižna vrata ET 500, drsna vrata ST 500, dvižna vrata N 500

Prevesna vrata ET 500
Trajno funkcionalno  
varno z minimalnim 
območjem obračanja
Konstrukcija vrat z minimalnim 
vzdrževanjem s tehniko protiuteži brez 
obrabe omogoča zelo lahkotno, tiho  
ter varno odpiranje in zapiranje. Zaradi 
minimalne globine okvirja se lahko 
prostor neposredno ob vratih uporablja 
kot parkirno mesto.

Drsna vrata ST 500
Minimalno potreben 
prostor za optimalen 
izkoristek prostora
Drsna vrata za skupinske garaže 
ST 500 potrebujejo zelo malo vgradne 
globine. Tako se lahko koristijo tudi 
parkirna mesta neposredno poleg  
vrat. Zaradi ozkega okvirja vrat  
je vgradnja mogoča tudi pri zelo  
majhni višini preklade.

Prednosti na kratko
• vgrajena fotocelica v okvirju 

(montirana na mestu vgradnje)
• na voljo tudi z osebnim prehodom
• integracijo v fasado omogoča  

na mestu vgradnje vstavljeno polnilo
• stranska vrata z motivom polnila 

enakega videza
• posebno miren, tih tek vrat,  

kar pomeni skoraj neslišno  
odpiranje in zapiranje

• preizkušena kombinacija vrat  
in pogona, ki varuje pogon, 
zagotavlja dolgo življenjsko dobo, 
veliko varnost obratovanja  
in minimalne obratovalne stroške

• konstrukcija vrat je projektirana  
za minimalno 250000 ciklov odpiranja 
in zapiranja

Motiv 413 / 433
V okvir vgrajeno polnilo  
iz perforirane pločevine  
z okroglimi izrezi

Motiv 420
V okvir vgrajeno polnilo iz 
gladke aluminijaste pločevine

Motiv 400
Okvir za vgradnjo polnila  
na mestu vgradnje v okvir

Motiv 412 / 432
V okvir vgrajeno polnilo  
iz perforirane pločevine  
z okroglimi izrezi

Motiv 480
V okvir vgrajeno  
lamelno polnilo

Motiv 422
Na okvir vgrajena gladka 
aluminijasta pločevina

Motiv 414
Na okvir vgrajena jeklena 
pločevina z utori, s polnilom  
iz perforirane pločevine, 
okrogle ali kvadratne oblike

Motiv 440
V okvir vgrajeno  
polnilo z mrežo  
iz raztegnjene pločevine

Motiv 405
Okvir za vgradnjo polnila  
na mestu vgradnje na okvir

Motiv 402
Na okvir vgrajeno polnilo  
iz jeklene pločevine z utori

Možnosti oblikovanja

Motiv 499
Kombinirano polnilo, 
sestavljeno individualno  
iz drugih variant motivov 
(slika prikazuje primer polnila)
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Navojna / mrežna navojna vrata TGT za podzemne garaže
Popolna rešitev, vključno s pogonom

Navojna vrata Decotherm S TGT

Mrežna navojna vrata HG-L TGT
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Več informacij kot tudi 
rešitev za navojna / mrežna 
navojna vrata do 11750 mm 
širine vam je na voljo v 
brošuri Industrijska navojna 
in mrežna navojna vrata

Vzdržljivo  
in prostorsko varčno
Navojna in mrežna navojna vrata  
so s svojo enostavno konstrukcijo  
še posebno robustna in vzdržljiva. Kolut 
s kompaktnim navijanjem potrebuje  
le malo prostora na področju preklade.  
V primeru pomanjkanja prostora  
je možna tudi montaža na zunanji strani.

Prednosti na kratko
• miren, tih tek vrat
• specialno dimenzionirana tehnika 

nateznih vzmeti  za miren tek vrat
• življenjska doba preko 200 000 ciklov 

odpiranja in zapiranja
• opcijsko ohišje fleksibilnega krila vrat 

 preprečuje nevarno seganje z roko
• minimalno potreben prostor  

za preklado
• pogon WA 300 R S4 z mirnim tekom  

in optimalnim prenosom
• elegantna pogonska rešitev  

s pogonom WA 300 AR S4, vgrajenim  
v oblogo krila navojnih vrat 

• najvišja varnost s serijsko mejno 
obremenitvijo v smeri „odpiranja“  
in „zapiranja“, zato ni potrebna 
varovalka na spodnjem zapiralnem 
robu, prav tako ni potrebno varovalo 
pred potegom

• odpahnitev v sili za enostavno in hitro 
ročno odpiranje vrat, varna uporaba 
dovoza in izvoza tudi pri izpadu 
električnega toka

• opcijska zaščita pred kunami   
za mrežna navojna vrata preprečuje 
vdor malih živali

• stranska vrata NT 60 R z motivom 
polnila enakega videza

• preizkušena enota vtrat in pogona vrat

Vgrajeni pogon WA 300 AR S4  
z ohišjem krila navojnih vrat

Varna tehnika nateznih vzmeti

Decotherm S, jeklo

Zaščita pred kunami

Pogon WA 300 R S4  
z ohišjem krila navojnih vrat in pogona

HG-L, aluminij
prečni prerez prezračevalne površine:  
ca. 73 % površine vrat

Izvedbe krila navojnih vrat

Vsa krila navojnih vrat se dobavijo s protivetrnimi kavlji oz. zaščito pred izvlečenjem.

 Rolltore und Rollgitter
 Ansichtsgleiche Nebentür NT 60
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Industrijska sekcijska vrata
Vsestranska in z mirnim tekom

Prostorsko varčna in 
enostavna za vzdrževanje
Sekcijska vrata se odpirajo navpično.  
S tem pridobite prostor pred in za vrati. 
S pritrditvijo za odprtino se lahko  
svetle mere prehoda garažne  
odprtine popolnoma izkoristijo.  
To skorajda povsem izključuje poškodbe. 
In za vsak primer so sekcijska vrata zelo 
enostavna za popravilo. Lamele lahko 
enostavno in hitro zamenjate. Vrata  
in pogon tvorita pri Hörmannu 
preizkušeno enoto, optimalno 
medsebojno usklajene in dolgotrajno 
testirane komponente pa vam 
zagotavljajo varnost za permanentno 
uporabo vrat.

Prednosti na kratko
• optimalno pri pomanjkanju prostora
• brez obračanja vratnega krila
• okovje za nizko preklado s pogonom 

direktno na vratih in brez motečih 
elementov na sredini prostora

• zelo enostavno za popravilo, zaradi 
izmenljivih lamel

• stranska vrata NT 60 R z motivom 
polnila enakega videza

• miren, tih tek vrat
• preizkušena kombinacija vrat in 

pogona, ki varuje pogon, zagotavlja 
dolgo življenjsko dobo, veliko  
varnost obratovanja in minimalne 
obratovalne stroške

• 200 000 ciklov vrat s specialno 
dimenzioniranimi torzijskimi vzmetmi

Več informacij  
vam je na voljo v brošuri 
Industrijska sekcijska vrata

HÖCHSTE KRATZFESTIGKEIT

 Industrie-Sectionaltore
NEU: Nebentüren mit optionaler RC 2 Sicherheitsausstattung

SPU F42
s PU zapolnjene lamele, tudi 
kot vrata SPU F42 Plus v vseh 
površinah sekcijskih garažnih 
vrat, z vodoravnim motivom 
S, M in L

SPU F42 / APU F42
kombinacija s PU zapolnjenih 
lamel in aluminijastega okvirja 
s polnili

ALR F42
konstrukcija z aluminijastim 
okvirjem za večjo 
prezračevalno površino

Mreža iz raztegnjene 
pločevine
nerjavno jeklo
prečni prerez  
prezračevalne odprtine:  
ca. 58 % površine polnila

Perforirana pločevina
nerjavno jeklo
prečni prerez  
prezračevalne odprtine:  
ca. 40 % površine polnila

PU sendvič polnilo
z vtisnjenim vzorcem Stucco 
ali gladko eloksirano

Tipi vrat / izvedbe polnil

Industrijska sekcijska vrata SPU F42 Plus
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Speed sekcijska vrata
Tu sta združena tehnika in dizajn

Več informacij  
vam je na voljo v brošuri 
Hitrotekoča vrata

Hitrost zaradi  
vrhunske oblike
Speed sekcijska vrata  
z mikroprofilirano površino dobro 
izgledajo in so poleg tega zelo hitra.

Prednosti na kratko
• hitrosti odpiranja do 1,5 m/sek.
• elegantna, mikroprofilirana površina
• brez obračanja vratnega krila
• serijska, v okvir vgrajena varnostna 

svetlobna mreža
• enostavna montaža in servisiranje
• miren, tih tek vrat
• preizkušena kombinacija vrat  

in pogona, ki varuje pogon, 
zagotavlja dolgo življenjsko dobo, 
veliko varnost obratovanja  
in minimalne obratovalne stroške

• konstrukcija vrat je projektirana  
za do 1 milijona ciklov odpiranja  
in zapiranja

Izvedbe krila navojnih vrat

Za posebno hitro 
odpiranje vrat

 Schnelllauftore
NEU: Innentor V4015 SEL Alu-R mit leistungsstarkem, innovativem Rohrmotor 
und schmalen Aluminium-Seitenteilen

SICHERHEITS-LICHTGITTER
· serienmäßig ·

Aluminijasti okvir s plastičnimi stekli

Speed sekcijska vrata so vam na voljo 
serijsko v RAL 9006 in opcijsko  
v več kot 200 barvah barvne lestvice RAL.

aluminijasti okvirj s polnilom  
iz raztegnjene pločevine

prečni prerez prezračevalne odprtine:  
ca. 54 % površine polnila

NAJVIŠJA ODPORNOST PROTI PRASKAM

Speed sekcijska vrata HS 5015 PU N 42
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Dvižna vrata
Rešitve vrat za dovoze in enojna parkirna mesta

Dvižna vrata N 80

Dvižna vrata N 500
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 Berry-Schwingtore
Europas meistgekauftes Garagentor

 Dvojna garažna vrata in vrata  
za skupinske garaže
Dvižna vrata ET 500, drsna vrata ST 500, dvižna vrata N 500

Dvižna vrata N 500  NOVO: 
Za vrata skupinskih garaž  
z do 25 parkirnih mest
Robustna in odprta konstrukcija 
zagotavlja natančno in varno odpiranje  
in zapiranje. Z avtomatsko zapahnitvijo 
pogona so vrata tudi varno zaklenjena.

Prednosti na kratko
• pogonski paket SupraMatic HT, 

vključno s fotocelico EL 301  
in paket nateznih vzmeti za maks. 
100000 ciklov vrat

• integracijo v fasado omogoča na mestu 
vgradnje vstavljeno polnilo

• na voljo tudi z osebnim prehodom
• posebno miren, tih tek vrat, kar pomeni 

skoraj neslišno odpiranje in zapiranje
• preizkušena kombinacija vrat in 

pogona, ki varuje pogon, zagotavlja 
dolgo življenjsko dobo, veliko  
varnost obratovanja in minimalne 
obratovalne stroške

Dvižna vrata N 80:  
Za varno zapiranje 
posameznih parkirnih mest
Dvižna vrata Berry so zaradi robustne 
konstrukcije in enostavnega upravljanja 
še posebno primerna za varno zapiranje 
parkirnih mest v skupinskih garažah.

Prednosti na kratko
• varno zaprto
• optimalno prezračevanje
• robustna konstrukcija
• enostavno in varno upravljanje 

(opcijsko s pogonom)

Motiv 413
V okvir vgrajeno polnilo  
iz perforirane pločevine  
z okroglimi izrezi

Motiv 913
jekleni navpični motiv  
z mikroperforacijo (Ø 4 mm)

Motiv 420
V okvir vgrajeno polnilo iz 
gladke aluminijaste pločevine

Motiv 914
jekleni navpični motiv  
s prezračevalnimi odprtinami 
(50 × 50 mm)

Motiv 400
Okvir za vgradnjo polnila  
na mestu vgradnje v okvir

Motiv 412
V okvir vgrajeno polnilo  
iz perforirane pločevine  
z okroglimi izrezi

Motiv 904
okrogli profili (Ø 12 mm, 
razdalja 100 mm)

Motiv 422
Na okvir vgrajena gladka 
aluminijasta pločevina

Motiv 988
jekleni panel  
s prezračevalnimi odprtinami 
(90 × 90 mm)

Motiv 440
V okvir vgrajeno polnilo  
z mrežo iz raztegnjene 
pločevine

Motiv 403
V okvir vgrajeno polnilo  
iz varjene mreže

Motiv 405
Okvir za vgradnjo polnila  
na mestu vgradnje na okvir

Motiv 903
varjena mreža 
(100 × 100 × 5 mm)

Motiv 402
Na okvir vgrajeno polnilo  
iz jeklene pločevine z utori

Možnosti oblikovanja
Dvižna vrata N 500  NOVO

Dvižna vrata N 80

Več informacij vam je na voljo v brošurah  
Dvižna vrata Berry in Dvojna garažna vrata  
in vrata za skupinske garaže
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Pogon SupraMatic HT
S pogonom SupraMatic HT vam Hörmann nudi 
pogonski sistem, ki je optimalno usklajen  
z vrati za skupinske garaže. Primeren  
za do 100 parkirnih mest se ta pogon priporoča 
za skupinske garaže v hišah z najemnimi 
stanovanji, hoteli in poslovnimi zgradbami.

• Mehak zagon in mehka ustavitev za miren  
in tih tek vrat

• vlečna in pritisna sila 1000 N, kratkotrajna 
največja sila 1200 N

• patentirana zapahnitev vrat v vodilu pogona  
s sistemom odpahnitve v sili od znotraj

• z vgrajeno krmilno elektroniko, vključno  
z dvojnim 7-segmentnim prikazom za enostavno 
nastavitev funkcij pogona direktno na pogonu

• opcijsko zunanje krmiljenje 360, za priključitev 
urejanja vozišča, signalne luči ali dodatna vezja

Tehnika zobatega jermena  
za tih tek

Pogon SupraMatic HT
Za garaže do 100 parkirnih mest

Tipi vrat in področja 
uporabe

Prevesna vrata ET 500

do 100 parkirnih mest  
z maks. 300 cikli vrat* na dan
maks. 20 ciklov vrat* na uro
maks. širina vrat 6000 mm
maks. višina vrat 3000 mm

Drsna vrata ST 500

do 100 parkirnih mest  
z maks. 300 cikli vrat* na dan
maks. 20 ciklov vrat* na uro
maks. širina vrat 6000 mm
maks. višina vrat 3000 mm

Industrijska sekcijska vrata

do 100 parkirnih mest  
z maks. 300 cikli vrat* na dan
maks. 20 ciklov vrat* na uro
maks. širina vrat 7000 mm
maks. višina vrat 3000 mm
za normalno okovje (N) in okovje  
za nizko preklado (L)

Dvižna vrata N 500

do 25 parkirnih mest,
maks. 75 ciklov vrat* na dan
maks. 10 ciklov vrat* na uro
maks. širina vrat 5000 mm
maks. višina vrat 2750 mm

Opcijsko krmiljenje 360 * Podatki se nanašajo na maksimalno 
višino prehoda. Ciklus vrat ustreza 
enkratnemu odpiranju / zapiranju vrat.
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Osni pogon WA 300 S4
Osni pogon WA 300 R S4 / WA 300 AR S4
Za garaže do 100 parkirnih mest

Osni pogon 
WA 300 S4 / WA 300 R S4 / 
WA 300 AR S4
Cenovno ugodni osni pogon je primeren  
tako za vrata podzemnih garaž kot tudi  
v obrtnem sektorju.

• mehak zagon in mehka ustavitev za miren  
in tih tek vrat

• nastavitev mejne obremenitve v smeri 
„odpiranja“ / „zapiranja vrat“

• integrirano krmiljenje s potisno tipko DTH R
• niso potrebne instalacije oz. kabelske povezave 

na vratih (razen pri vratih z osebnim prehodom)
• možnost odpahnitve v času vzdrževanja 

direktno na pogonu prihrani čas pri izvedbi 
zakonsko predpisanih letnih pregledov

• poraba toka je samo ca. 1 vat v stanju 
pripravljenosti (brez priključene električne 
dodatne opreme)

• opcijsko zunanje krmiljenje 360  
(pripravljeno za urejanje vozišča)

Kompakten pogon WA 300 AR S4 
za navojna vrata za podzemne 
garaže in mrežna navojna vrata  
TGT potrebuje samo 100 mm 
dodatnega stranskega prostora  
na pogonski strani.

Tipi vrat in področja 
uporabe

Industrijska sekcijska vrata
WA 300 S4

do 100 parkirnih mest  
z maks. 300 cikli vrat* na dan
maks. 20 ciklov vrat* na uro
maks. širina vrat 6000 mm
maks. višina vrat 3000 mm

Navojna vrata TGT  
za podzemne garaže
WA 300 R S4 / WA 300 AR S4

do 100 parkirnih mest  
z maks. 300 cikli vrat* na dan
maks. 20 ciklov vrat* na uro
maks. širina vrat 5000 mm
maks. višina vrat 2400 mm

Mrežna navojna vrata TGT  
za podzemne garaže
WA 300 R S4 / WA 300 AR S4

do 100 parkirnih mest  
z maks. 300 cikli vrat* na dan
maks. 20 ciklov vrat* na uro
maks. širina vrat 6000 mm
maks. višina vrat 2400 mm

Opcijska odpahnitev v sili
V primeru izpada napetosti lahko 
vrata enostavno in hitro ročno 
odprete. Zavarovana odpahnitev  
je na voljo v izvedbah za znotraj  
(glej sliko) in zunaj (v ohišju iz tlačne 
litine, ki se lahko zaklene).

* Podatki se nanašajo na maksimalno 
višino prehoda. Ciklus vrat ustreza 
enkratnemu odpiranju / zapiranju vrat.
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Preko menija za krmiljenje B 460 FU 
je mogoče hitro nastaviti  
npr. čas odprtega stanja vrat  
in optične prikaze signalnih luči.

Verižni pogon ITO 400 FU
Verižni pogon ITO 400 FU je še posebno primeren 
tako za vrata močno obremenjenih podzemnih  
in skupinskih garaž kot tudi v obrtnem sektorju.

• Mehak zagon in mehka ustavitev za miren  
in tih tek vrat

• odpahnitev v sili s potezno žično vrvjo
• pogon in krmiljenje sta zaščitena pred vodnim 

curkom (IP 65)
• nastavitve preko plošče za upravljanje  

na ločenem krmiljenju B 460 FU
• možnost razširitve z dodatnimi enotami 

(priključek za signalne luči, urejanje vozišča)

Skonstruiran za visoke obremenitve, 
robustno pogonsko vodilo  
in vzdržljiva pogonska veriga.

Verižni pogon ITO 400 FU
Za več kot 100 parkirnih mest

Tipi vrat in področja 
uporabe

Prevesna vrata ET 500

več kot 100 parkirnih mest  
z maks. 450 cikli vrat* na dan
maks. 30 ciklov vrat* na uro
maks. širina vrat 6000 mm
maks. višina vrat 3000 mm

Drsna vrata ST 500

več kot 100 parkirnih mest  
z maks. 450 cikli vrat* na dan
maks. 30 ciklov vrat* na uro
maks. širina vrat 6000 mm
maks. višina vrat 3000 mm

Industrijska sekcijska vrata

več kot 100 parkirnih mest  
z maks. 450 cikli vrat* na dan
maks. 30 ciklov vrat* na uro
maks. širina vrat 8000 mm
maks. višina vrat 3000 mm
za normalno okovje (N) in okovje  
za nizko preklado (L)

* Podatki se nanašajo na maksimalno 
višino prehoda. Ciklus vrat ustreza 
enkratnemu odpiranju / zapiranju vrat.
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Osni pogon WA 400 FU
Za več kot 100 parkirnih mest

Osni pogon WA 400 FU
Močan osni pogon je prav tako primeren za vrata 
v zelo frekventnih podzemnih in skupinskih 
garažah ter vrata v obrtnih področjih.

• mehak zagon in mehka ustavitev za miren  
in tih tek vrat

• izvedbe: za pritrditev s prirobnico, z ohišjem 
verige in za sredinsko montažo

• serijska odpahnitev v času vzdrževanja
• opcijska zavarovana odpahnitev za enostavno 

odpahnitev v sili s tal
• serijsko krmiljenje B 460 FU
• možnost razširitve z dodatnimi enotami 

(priključek za signalne luči, urejanje vozišča)

Možnost odpahnitve v času 
vzdrževanja direktno na pogonu 
prihrani čas pri izvedbi zakonsko 
predpisanih letnih pregledov,  
sistem pa lahko vedno preuredite  
v varovano odpahnitev.

Tipi vrat in področja 
uporabe

Industrijska sekcijska vrata

več kot 100 parkirnih mest  
z maks. 450 cikli vrat* na dan
maks. 30 ciklov vrat* na uro
maks. širina vrat 8000 mm
maks. višina vrat 3000 mm

Opcijska odmična fotocelica 
zagotavlja najvišjo varnost skladno  
z DIN 12453.

* Podatki se nanašajo na maksimalno 
višino prehoda. Ciklus vrat ustreza 
enkratnemu odpiranju / zapiranju vrat.
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Dodatna oprema
Daljinsko upravljanje, sprejemniki

Samo pri Hörmannu

Hörmann BiSecur (BS)
Sodoben sistem za daljinsko upravljanje za pogone 
industrijskih vrat
Dvosmerni sistem za daljinsko upravljanje BiSecur je pojem za tehniko jutrišnjega 
dne za udobno in varno upravljanje industrijskih vrat. Ekstremno varni BiSecur 
postopek kodiranja vam daje varnost, ker vašega radijskega signala ne more 
nihče kopirati. Preizkušeno in certificirano s strani strokovnjakov univerze Ruhr 
Universität Bochum.

Vaše prednosti

• 128-bitno kodiranje z zelo visoko stopnjo varnosti kot pri internetnem 
bančništvu

• Radijsko voden signal, neobčutljiv na motnje in s stabilnim dosegom
• Udobno preverjanje pozicije vrat*
• Povratno kompatibilen, kar pomeni, da lahko z elementi upravljanja serije 

BiSecur upravljate tudi daljinsko vodene sprejemnike s frekvenco 868 MHz 
(2005 do junija 2012).

Ročni oddajnik z 2 tipkama
HSE 2 BS
črne ali bele barve visokega 
sijaja, s kromiranim pokrovom

Ročni oddajnik s 4 tipkami
HS 4 BS
črna strukturirana površina,  
s kromiranim pokrovom

Ročni oddajnik z 1 tipko
HS 1 BS
črna strukturirana površina,  
s kromiranim pokrovom

Varnostni ročni oddajnik  
s 4 tipkami
HSS 4 BS
dodatna funkcija: zaščita  
pred kopiranjem kode ročnega 
oddajnika, s kromiranim pokrovom

Ročni oddajnik s 4 tipkami
HSE 4 BS
črna strukturirana površina,  
s kromiranim pokrovom  
ali iz umetne mase

Ročni oddajnik z 1 tipko
HSE 1 BS
črna strukturirana površina,  
s kromiranim pokrovom

Ročni oddajnik s 5 tipkami
HS 5 BS
z dodatno tipko za preverjanje 
pozicije vrat*, črne ali bele barve, 
visokega sijaja, s kromiranim 
pokrovom

Ročni oddajnik s 5 tipkami
HS 5 BS
z dodatno tipko za preverjanje 
pozicije vrat*, črna strukturirana 
površina, s kromiranim pokrovom

* Pri pogonu WA 300 S4 z opcijskim dvosmernim sprejemnikom ESEi BS, pri vseh drugih pogonih z opcijskim dvosmernim sprejemnikom 
HET-E2 24 BS in javljanjem končnih položajev.
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Brezžično kodno tipkalo
FCT 10 BS
z osvetljenimi tipkami in zaščitnim 
pokrovom, 10 funkcijskih kod

3-kanalni sprejemnik
HEI 3 BS
za krmiljenje 3 funkcij

Industrijski ročni oddajnik
HSI 6 BS, HSI 15 BS  NOVO
za krmiljenje do 6 vrat (HSI 6 BS) 
oz. 15 vrat (HSI 15 BS), s posebno 
velikimi tipkami za lažje 
upravljanje z delovnimi rokavicam, 
proti udarcem odporno ohišje
Stopnja zaščite: IP 65

Dvosmerni sprejemnik
ESEi BS
za preverjanje pozicije vrat

2-kanalni relejni sprejemnik
HET-E2 24 BS
z 2 potencialno prostima relejnima 
izhodoma za izbiro smeri, 2-polnim 
vhodom za potencialno prosto 
javljanje končnih položajev  
odprtih vrat / zaprtih vrat  
(za preverjanje pozicije vrat)

Brezžični čitalnik prstnih odtisov
FFL 12 BS
2 funkcijski kodi  
in do 12 prstnih odtisov

Brezžično kodno tipkalo
FCT 3 BS
z osvetljenimi tipkami  
3 funkcijske kode

1-kanalni relejni sprejemnik
HER 1 BS
s potencialno prostim relejnim 
izhodom s preverjanjem statusa

2-kanalni relejni sprejemnik
HER 2 BS
z 2 potencialno prostima relejnima 
izhodoma s preverjanjem statusa 
in zunanjo anteno

4-kanalni relejni sprejemnik
HER 4 BS
s 4 potencialno prostimi relejnimi 
izhodi s preverjanjem statusa

Industrijski ročni oddajnik
HSI BS
za krmiljenje do 1000 vrat,  
z displejem in posebno velikimi 
tipkami za kratek pritisk za lažje 
upravljanje z delovnimi rokavicam, 
možen prenos kodiranj ročnega 
oddajnika na druge naprave

23



Dodatna oprema
Potisne tipke

Potisna tipka DTH-R
za ločeno krmiljenje v obe smeri 
gibanja, ločena tipka stop,
Stopnja zaščite: IP 65,
Mere:
90 × 160 × 55 mm (Š × V × G),

Za krmiljenja:
360, A / B 445, A / B 460, B 460 FU 
in vgrajeno krmiljenje WA 300 S4

Potisna tipka DTH RM
za ločeno krmiljenje v obe smeri 
gibanja, ločena tipka stop,
z miniaturno ključavnico: 
upravljanje pogona se izključi; 
Delovanje pogona ni več možno
(2 ključa sta v obsegu dobave).
Stopnja zaščite: IP 65,
Mere:
90 × 160 × 55 mm (Š × V × G),

Za krmiljenja:
360, A / B 445, A / B 460, B 460 FU 
in vgrajeno krmiljenje WA 300 S4

Potisna tipka DTH I
za pomik vrat v položaj 
odprtih / zaprtih vrat, ločena tipka 
stop za prekinitev pomika, tipka  
za polovično odpiranje vrat  
do programiranega vmesnega 
končnega položaja,
Stopnja zaščite: IP 65,
Mere:
90 × 160 × 55 mm (Š × V × G),

Za krmiljenja:
360, A / B 460, B 460 FU  
in vgrajeno krmiljenje WA 300 S4 
(samo v povezavi z UAP 1)

Potisna tipka DTH IM
za pomik vrat v položaj 
odprtih / zaprtih vrat, ločena tipka 
stop za prekinitev pomika, tipka  
za polovično odpiranje vrat  
do programiranega vmesnega 
končnega položaja, z miniaturno 
ključavnico: upravljanje pogona  
se izključi; Delovanje pogona  
ni več možno
(2 ključa sta v obsegu dobave).
Stopnja zaščite: IP 65,
Mere:
90 × 160 × 55 mm (Š × V × G),

Za krmiljenja:
360, A / B 460, B 460 FU  
in vgrajeno krmiljenje WA 300 S4 
(samo v povezavi z UAP 1)

Potisna tipka DT 02
odpiranje ali zapiranje z ukazno 
tipko, ločena tipka za ustavitev,
Mere:
75 × 145 × 70 mm (Š × V × G)
Stopnja zaščite: IP 65

Za krmiljenja:
A / B 445, A / B 460 in B 460 FU

Potisna tipka DT 03
za ločeno krmiljenje v obe smeri 
pomika vrat, z ločeno tipko stop,
Mere:
75 × 180 × 70 mm (Š × V × G)
Stopnja zaščite: IP 65

Za krmiljenja:
A / B 445, A / B 460 in B 460 FU

Potisna tipka DT 04
za ločeno krmiljenje v obe smeri 
gibanja, z ločeno tipko  
za ustavitev; odpiranje vrat  
v celoti ali delno (z ločeno tipko),
Mere:
75 × 225 × 70 mm (Š × V × G)
Stopnja zaščite: IP 65

Za krmiljenja:
A / B 460 in B 460 FU

Potisna tipka DTN A 30
za ločeno krmiljenje v obe smeri 
gibanja. Tipka za ustavitev  
je opremljena z zaskočnim 
mehanizmom in ostane  
po aktiviranju v pritisnjenem 
položaju, s čimer se izključi 
možnost uporabe opreme s strani 
nepooblaščenih oseb. Nadaljnje 
aktiviranje tipkala je možno samo  
z deblokado tipke za ustavitev  
s pomočjo ključa (2 ključa  
sta v obsegu dobave).
Mere:
75 × 180 × 105 mm (Š × V × G)
Stopnja zaščite: IP 65

Za krmiljenja:
A / B 445, A / B 460 in B 460 FU

24



Dodatna oprema
Potisne tipke, ključna stikala, potezno stikalo, samostoječ steber

Potisna tipka DTP 02
za odpiranje ali zapiranje preko 
ukazne tipke, z ločeno tipko  
za ustavitev in s kontrolno lučko  
za krmilno napetost; možnost 
zaklepanja s profilnim polcilindrom 
(na voljo kot dodatna oprema),
Mere:
77 × 235 × 70 mm (Š × V × G)
Stopnja zaščite: IP 44

Za krmiljenja:
A / B 445, A / B 460 in B 460 FU

Potisna tipka DTP 03
za ločeno krmiljenje v obe smeri 
pomika vrat; ločena tipka stop  
in kontrolna lučka za krmilno 
napetost; možnost zaklepanja  
s profilnim polcilindrom  
(na voljo kot dodatna oprema),
Mere:
77 × 270 × 70 mm (Š × V × G)
Stopnja zaščite: IP 44

Za krmiljenja:
A / B 445, A / B 460 in B 460 FU

Stikalo DTN 10 za izklop v sili
za hitro izključitev delovanja vrat, 
tipka (tipka gobica) ostane  
v pritisnjenem položaju,
Mere:
93 × 93 × 95 mm (Š × V × G)
Stopnja zaščite: IP 65

Za krmiljenja:
A / B 445, A / B 460 in B 460 FU

Stikalo DTNG 10 za izklop v sili
za hitro izključitev delovanja vrat, 
tipka za grobi prijem ostane  
v pritisnjenem položaju,
Mere:
93 × 93 × 95 mm (Š × V × G)
Stopnja zaščite: IP 65

Za krmiljenja:
A / B 445, A / B 460 in B 460 FU

Funkcija, ki se lahko zaklene, prekine krmilno napetost in s tem delovanje 
ukaznih tipk. Dobava potisnih tipk ne zajema profilnih polcilindrov.

Ključno stikalo ESU 30 s 3 ključi
podometna izvedba, funkcija 
impulz ali odpiranje / zapiranje,  
na izbiro,
Mere stikalne doze:
60 mm (d), 58 mm (G),
Mere pokrova:
90 × 100 mm (Š × V),
Izsek v steni:
65 mm (d), 60 mm (G),
Stopnja zaščite: IP 54

nadometna izvedba ESA 30 (brez 
slike)
Mere:
73 × 73 × 50 mm (Š × V × G),

Ključno stikalo STUP 50  
s 3 ključi  NOVO
podometna izvedba, mere:
80 × 80 mm (Š × V),
Stopnja zaščite: IP 54

Ključno stikalo STAP 50  
s 3 ključi  NOVO
nadometna izvedba (brez slike)
Mere:
80 × 80 × 63 mm (Š × V × G)

Potezno stikalo ZT 2 z vrvjo
posredovanje impulza za odpiranje 
ali zapiranje,
Mere:
60 × 90 × 55 mm (Š × V × G)
Dolžina potezne vrvi: 3,2 m,
Stopnja zaščite: IP 65

Konzola KA1 (brez slike),
Doseg 1680 – 3080 mm, možna 
uporaba z ZT 2

Samostoječ steber STS°1
z adapterjem za montažo TTR 100, 
FCT 10b, CTR 1b / CTR 3b ali STUP.
Ukazne naprave je treba ločeno 
naročiti. Samonosilna cev je iz 
eloksiranega aluminija (naravno). 
Glava in podnožje stebra sta v 
skrilasto sivi barvi, RAL 7015.
Mere:
300 mm (d), 1250 mm (T),
Stopnja zaščite: IP 44

izvedba z vgrajenim ključnim stikalom 
STUP 30 (kot dodatna oprema)
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Dodatna oprema
Kodno tipkalo

Čitalnik prstnih odtisov FL 150  NOVO
za 2 funkciji, do 150 prstnih odtisov, opcijsko ohišje za nadometno 
izvedbo (brez slike)

Mere:
80 × 80 × 13 mm (Š × V × G)
Ohišje dekoderja:
70 × 275 × 50 mm (Š × V × G),
Stikalna moč: 2,0 A / 30 V DC

Transpondersko tipkalo TTR 1000-1  NOVO
za 1 funkcijo, z delovanjem preko transponderskega tipkala  
ali transponderske kartice, za shranjevanje do 1000 ključev ali kartic

Mere:
80 × 80 × 15 mm (Š × V × G)
Ohišje dekoderja:
140 × 130 × 50 mm (Š × V × G)
Stikalna moč: 2,5 A / 30 V DC
500 W / 250 V AC

Kodno tipkalo CTR 1b-1, 
CTR 3b-1  NOVO
za 1 (CTR 1b-1) oz. 3 (CTR 3b-1) 
funkcije, z osvetljenimi tipkami

Mere:
80 × 80 × 15 mm (Š × V × G)

Kodno tipkalo CTV 3-1  NOVO
za 3 funkcije, s posebno robustno 
kovinsko strukturo

Mere:
80 × 80 × 15 mm (Š × V × G)

Kodno tipkalo CTP 3  NOVO
za 3 funkcije, z osvetljenim 
napisom in z na todik občutljivo 
površino

Mere:
80 × 80 × 15 mm (Š × V × G)

Ohišje dekoderja:
za kodna tipkala CTR 1b-1, 
CTR 3b-1, CTV 3-1, CTP 3

Mere:
140 × 130 × 50 mm (Š × V × G)
Stikalna moč: 2,5 A / 30 V DC
500 W / 250 V AC
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Dodatna oprema
Priključki za signalne luči, LED signalne luči

Signalne luči z LED  
svetilom svetle barve  
z dolgo življenjsko dobo

Priključek za signalne luči za vgradnjo v obstoječe ohišje  
ali opcijsko za vgradnjo v ločeno ohišje za nadgradnjo (slika) 
vključno z 2 signalnima lučema rumene barve
Razširitvena enota za krmiljenja 360, A / B 445, A / B 460, B 460 FU. 
Priključek za signalne luči je namenjen optičnemu prikazu v času pomika 
vrat (tedenska stikalna ura, opcijsko za 360, A / B 460, B 460 FU).
Možnosti uporabe: opozorilo za pomik (za 360, A / B 445, A / B 460, 
B 460 FU), avtomatsko zapiranje (za 360, A / B 460, B 460 FU).  
Po preteku nastavljenega časa odprtih vrat (0 – 480 s) utripajo signalne 
luči med nastavljenim opozorilnim časom (0 – 70 s).
Mere semaforja: 180 × 250 × 290 mm (Š × V × G),
Mere dodatnega ohišja: 202 × 164 × 130 mm (Š × V × G),
Obremenitev kontaktov: 250 V AC : 2,5 A / 500 W,
Stopnja zaščite: IP 65

Urejanje vozišča v ločenem dodatnem ohišju (A / B 460, B 460 FU)  
ali za vgradnjo v obstoječe ohišje (360), vključno z 2 signalnima 
lučema rdeča / zelena
Razširitvena enota za krmiljenja 360, A / B 460, B 460 FU. Priključek  
za signalne luči je namenjen optičnemu prikazu pri urejanju dovoza  
in izvoza (tedenska stikalna ura, opcijsko).
Čas zelene faze: nastavljiv 0 – 480 s.
Čas faze izpraznjevanja vozišča: nastavljiv 0 – 70 s
Mere semaforjev: 
 180 × 410 × 290 mm (Š × V × G),
Mere dodatnega ohišja: 202 × 164 × 130 mm (Š × V × G),
Obremenitev kontaktov: 250 V AC : 2,5 A / 500 W,
Stopnja zaščite: IP 65

Večfunkcijsko vezje za vgradnjo v obstoječe 
ohišje ali opcijsko v ločenem ohišju  
za nadgradnjo (slika)
Javljanje končnega položaja, delovni impulz, 
zbirno javljanje motenj, razširitvena enota  
za krmiljenja 360, A / B 445, A / B 460, B 460 FU

Mere dodatnega ohišja:
202 × 164 × 130 mm (Š × V × G),
Stopnja zaščite: IP 65
Obstaja možnost, da se vezje vgradi  
v krmiljenje.

Digitalna tedenska stikalna ura v ločenem 
dodatnem ohišju
Stikalna ura lahko preko breznapetostnega 
kontakta vklopi ali izklopi ukazne tipke. 
Razširitvena enota za krmiljenja A / B 460, 
B 460 FU, 360 (brez dodatnega ohišja,  
za vgradnjo v obstoječe ohišje), krmilna 
napetost: 230 V AC  2,5 A / 500 W,
Preklopi se lahko na poletni / zimski čas
Ročni vklop: avtomatsko delovanje, izvedba 
preklapljanja trajanje vklopa / trajanje izklopa

Mere dodatnega ohišja:
202 × 164 × 130 mm (Š × V × G),
Stopnja zaščite: IP 65

Priključna enota poletje / zima  
v dodatnem ohišju
Funkcija za celotno odpiranje vrat  
in poljubno nastavitev vmesnega končnega 
položaja, razširitvena enota za krmiljenja 
A / B 460, B 460 FU

Mere dodatnega ohišja:
202 × 164 × 130 mm (Š × V × G),
Stopnja zaščite: IP 65
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Tehnični podatki
Prevesna vrata ET 500

Mere v mm

skupna dolžina pomika vrat GLA

SupraMatic HT

BRH 2000 – 2250 3200

BRH 2255 – 2500 3450

BRH 2505 – 3000 4125

ITO 400 FU

BRH 2000 – 2700 3840

BRH 2705 - 3000 4840

Potreben prostor na prekladi SB*

SupraMatic HT / ITO 400 FU

Vgradnja za odprtino 100 / 120

z osebnim prehodom 100 / 120

s polnilom, pritrjenim na okvir
y = debelina polnila, pritrjenim  
na okvir

y + 100 / y + 120

vgradnja v odprtino 120 / 140

z osebnim prehodom 120 / 140

s polnilom, pritrjenim na okvir
y = debelina polnila, pritrjenim  
na okvir

y + 120 / y + 140

Svetla višina odprtine LH

BRH = LH 2000 – 3000

Svetla višina prehoda LDH

BRB < 4500 = BRH – 20

BRB ≥ 4500 = BRH – 60

z osebnim prehodom = BRH – 70

površinsko izravnana vgradnja

z okvirjem = BRH + 15

z osebnim prehodom = BRH – 10

Potreben stranski prostor SPB*

ET 500 L najmanj 140

ET 500 S najmanj 250

Svetla širina odprtine LB

BRB = LB 2250 – 6000

Območje obračanja AB pri površinsko izravnani 
vgradnji

ET 500 L 25

ET 500 S 30

Globina okvirja ZT-a / ZT-b

ET 500 L 450 / 295

ET 500 S 400 / 245

Navodilo
Več informacij najdete v vgradnih podatkih  
ali pri svojem Hörmann partnerju.

Navpični prerez

Vgradnja za odprtino

potreben prostor na prekladi

svetla višina odprtine

svetla širina odprtine

svetla višina prehoda

svetla širina prehoda

potreben stranski prostor

gradbeni standard višina (mera za naročilo)

gradbeni standard širina (mera za naročilo)

globina okvirja

območje obračanja

Razlaga mer

* Za vgradne situacije brez preklade in/ali stranskega 
načina pritrditve je opcijsko na voljo okvir podboja.

Vodoravni prerez

Vgradnja za odprtino
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Tehnični podatki
Drsna vrata ST 500

Mere v mm

Razlaga mer

Ostale velikosti in izvedbe opreme najdete  
v brošurah proizvodov in vgradnih podatkih.

Navpični prerez

Vgradnja za odprtino

X

vgradna globina

svetla višina odprtine

svetla širina odprtine

svetla višina prehoda

svetla širina prehoda

potreben stranski prostor

gradbeni standard višina  
(mera za naročilo)

gradbeni standard širina  
(mera za naročilo)

Vgradna globina EBT

ca. 450

gradbeni standard višina BRH  
= svetla višina odprtine LH

BRH 2000 – 3000

Potreben stranski prostor SPB

SPB = BRB + 310

gradbeni standard širina BRB  
= svetla širina odprtine LB

BRB 2250 – 6000

Svetla višina prehoda LDH

LDH = BRH

Svetla širina prehoda LDB

LDB = BRB – 60
(Svetla mera prehoda se lahko spremeni glede 
na vgradno situacijo)

Navodilo
Več informacij najdete v vgradnih podatkih  
ali pri svojem Hörmann partnerju.

Vodoravni prerez

Vgradnja za odprtino
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Tehnični podatki
Navojna vrata TGT / mrežna navojna vrata TGT

Navpični prerez

Svetla širina prehoda LDB = širina vrat  
(mera za naročilo)

Svetla višina prehoda LDH = višina vrat  
(mera za naročilo)

Vgradna globina ET

Decotherm 370

s PVTGT 440

HG-L 370

s PVTGT 440

Potreben prostor S na prekladi za polno višino prehoda

Decotherm

višina vrat 2400 365

višina vrat 2250 360

višina vrat 2000 355

s PVTGT 380

HG-L

višina vrat 2400 335

višina vrat 2250 330

višina vrat 2000 325

s PVTGT 350

Potreben stranski prostor PS 165

Vse mere veljajo tudi pri montaži zunanjih navojnih vrat.

Ostale velikosti in izvedbe opreme najdete v brošurah 
proizvodov in vgradnih podatkih.

Mere v mm

Razlaga mer

Vodoravni prerez

svetla širina prehoda

svetla višina prehoda

vgradna globina

potreben prostor na prekladi

potreben stranski prostor

Območje velikosti

Navojna vrata TGT širina maks. 5000
višina maks. 2400

Mrežna navojna  
vrata TGT

širina maks. 6000
višina maks. 2400
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Tehnični podatki
Industrijska sekcijska vrata

Navpični prerez

Sekcijska vrata z okovjem N

Sekcijska vrata z okovjem L

Ostale velikosti in izvedbe opreme najdete v brošurah 
proizvodov in vgradnih podatkih.

Območje velikosti

širina maks. 8000
višina maks. 3000

Vodoravni prerez

Mere v mm

Razlaga mer

svetla širina prehoda

svetla višina prehoda

globina pomika vrat

globina pomika vrat s pogonom

potreben prostor na prekladi

potreben stranski prostor

svetla mera vodil (mera za naročilo)

standardna višina (mera za naročilo)

Svetla širina prehoda LDB = LZ

Svetla višina prehoda LDH

okovje N

LZ < 5500 = RM

LZ > 5500 = RM − 50

okovje L

LZ < 5500 = RM − 50

LZ > 5500 = RM − 100

Globina pomika vrat s pogonom W

SupraMatic HT

okovje N

RM 3000 – 2500 4125

RM 2375 – 2250 3450

RM 2125 – 1875 3200

okovje L

RM 3000 – 2875 4375

RM 2750 – 2250 4125

RM 2125 – 1875 3450

ITO 400 FU

okovje N / L

RM 3000 – 2625 4850

RM 2500 – 1875 3850

Potreben prostor H na prekladi

SupraMatic HT / ITO 400 FU

okovje N 390

okovje L 260

WA 300 S4 / WA 400 FU

okovje N 390

okovje L 200

Potreben stranski prostor PS > 125

S pogonom WA 300 S4 > 200

S pogonom WA 400 FU > 200
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Navpični prerez

Tehnični podatki
Speed sekcijska vrata HS 5015 PU N42

Ostale velikosti in izvedbe opreme najdete v brošurah 
proizvodov in vgradnih podatkih.

Mere v mm

svetla širina prehoda

svetla višina prehoda

globina pomika vrat

potreben prostor na prekladi

potreben stranski prostor

Razlaga mer

Območje velikosti

širina maks. 5000
višina maks. 3000

Vodoravni prerez

Svetla širina prehoda LDB = širina vrat  
(mera za naročilo)

Svetla višina prehoda LDH = višina vrat  
(mera za naročilo)

Vgradna globina ET

H = 480 > LDH + 520

H = 750 > LDH + 250

Potreben prostor H na prekladi

za polno višino prehoda 480 – 750

Potreben stranski prostor PS

na strani ležajev 365

na strani pogona 535
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Tehnični podatki
Dvižna vrata N 500

Ostale velikosti in izvedbe opreme najdete v brošurah 
proizvodov in vgradnih podatkih.

Razlaga mer

Mere v mm

Navpični prerez

Vgradnja za odprtino

Vodoravni prerez

Vgradnja za odprtino

mera za naročilo širina
mera za naročilo višina
gradbeni standard širina
gradbeni standard višina
območje vgradnje širina
območje vgradnje višina
notranja mera garaže
svetla širina
svetla višina
svetla širina prehoda
svetla višina prehoda
zunanja mera okvirja širina
zunanja mera okvirja višina
skupna globina pomika vrat vodilo pogona, 
vključno z glavo pogona
zgornji rob končne višine tal
zunaj

Svetla višina prehoda LDH

LDH < 3995 BRH – 130

LDH > 4000 BRH – 170

Globina pomika vrat s pogonom W

BRH < 2500 3200

BRH < 2750 3450

1012
0

10
50

120
120

10
10

60

10
10

Območje velikosti

širina maks. 5000
višina maks. 2750
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Tehnični podatki
Dvižna vrata N 80

Ostale velikosti in izvedbe opreme najdete v brošurah 
proizvodov in vgradnih podatkih.

Razlaga mer

Območje velikosti

širina maks. 5000
višina maks. 2750

Navpični prerez

Vgradnja za odprtino

Vodoravni prerez

Vgradnja za odprtino

S

svetla širina prehoda

svetla višina prehoda

globina pomika vrat s pogonom

potreben prostor na prekladi

potreben stranski prostor

Svetla širina prehoda LDB = BRB – 140

Svetla višina prehoda LDH = BRH – 90

Globina pomika vrat s pogonom GLA

BRH < 2500 3200

BRH < 2750 3450

Potreben prostor S na prekladi > 50

Potreben stranski prostor PS > 60

Mere v mm34



Program Hörmann proizvodov
Vse iz ene roke za gradnjo vašega objekta

Hiter servis, ko gre za pregled,  
vzdrževanje in popravilo
Preko našega mrežno organiziranega servisa  
smo tudi v vaši bližini in za vas na voljo 24 ur.

Sekcijska vrata

Navojna in mrežna  
navojna vrata

Hitrotekoča vrata

Nakladalna tehnika

Drsna vrata iz jekla  
in nerjavnega jekla

Večfunkcijska vrata iz jekla  
in aluminija

Prozorne zasteklitve

Avtomatska drsna vrata

Vrata za skupinske garaže

Vrata iz jekla in nerjavnega jekla

Jekleni podboji s kakovostnimi 
lesenimi funkcijskimi vrati  
proizvajalca Schörghuber

V celoti zastekljeni elementi  
okvirja iz cevnih profilov

Sistemi za kontrolo dovozov
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Hörmann – kakovost brez kompromisov

Kot edini proizvajalec na mednarodnem trgu ponuja Hörmann  

vse pomembne sestavne elemente iz ene roke. Proizvodnja teh  

elementov poteka v zelo specializiranih tovarnah in temelji na  

najnovejših tehničnih dosežkih. S pomočjo prodajne in servisne  

mreže, ki pokriva vsa področja Evrope ter s prisotnostjo v Ameriki  

in v Aziji, je Hörmann vaš močan mednarodni partner za zelo  

kakovostne sestavne elemente.  S kakovostjo brez kompromisov.

GARAŽNA VRATA

POGONI

INDUSTRIJSKA VRATA

NAKLADALNA TEHNIKA

NOTRANJA VRATA

PODBOJI

Hörmann KG Amshausen, Nemčija

Hörmann KG Dissen, Nemčija

Hörmann KG Werne, Nemčija

Hörmann Tianjin, Kitajska

Hörmann KG Antriebstechnik, Nemčija

Hörmann KG Eckelhausen, Nemčija

Hörmann Alkmaar B.V., Nizozemska

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Brandis, Nemčija

Hörmann KG Freisen, Nemčija

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Poljska

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Hörmann KG Brockhagen, Nemčija

Hörmann KG Ichtershausen, Nemčija

Hörmann Beijing, Kitajska

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Indija

Generalni zastopnik za vrata Hörmann v Sloveniji:
Matjaž d.o.o. T. +386 (0)3 71 20 600
PE Ljubljana T. +386 (0)1 24 45 680
PE Maribor T. +386 (0)2 48 00 141
www.matjaz.si • info@matjaz.si
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