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Kirow Ardelt GmbH, Leipzig

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 τμήματα της πόρτας, όπως προφίλ,  
οδηγοί και βραχίονες σχεδιάζονται και κατασκευάζονται  
από την Hörmann.
Το γεγονός αυτό εξασφαλίζει απόλυτη συμβατότητα μεταξύ 
πόρτας, μηχανισμού κίνησης και συστήματος ελέγχου. 
Το πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης εγγυάται το υψηλότερο 
επίπεδο ποιότητας, από το σχεδιασμό μέχρι την παραγωγή και 
τη μεταφορά.
Αυτή είναι η ποιότητα Hörmann – Made in Germany.

Επώνυμη ποιότητα Hörmann
Προσανατολισμένη στο μέλλον αλλά και αξιόπιστη
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Made in Germany

ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΎΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΌΤΗΤΑΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΏΝ

Ως κορυφαίος κατασκευαστής βιομηχανικών 
και οικιακών πορτών, κουφωμάτων  
και μηχανισμών κίνησης στην Ευρώπη 
δεσμευόμαστε να παρέχουμε προϊόντα  
και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Έτσι 
θέτουμε τα στάνταρ στη διεθνή αγορά.

Εξαιρετικά εξειδικευμένα εργοστάσια 
αναπτύσσουν και παράγουν δομικά στοιχεία, 
τα οποία διακρίνονται 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 επιχείρησης διανομής σάς 
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 στη 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.

Για πόρτες, μηχανισμούς 
κίνησης και συστήματα 
ελέγχου τα ανταλλακτικά 
Hörmann συνοδεύονται 
ασφαλώς με 10 χρόνια 
εγγύηση διαθεσιμότητας.
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Τεκμηρίωση και 
επιβεβαίωση αειφορίας 
από το ift, Rosenheim
Η αειφορία όλων των 
κλειστών και  δικτυωτών ρολών της 
Hörmann έχει πιστοποιηθεί μέσω 
Περιβαλλοντικής Δήλωσης Προϊόντος 
(EPD) κατά τα πρότυπα 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 επιβεβαιώθηκε με μια 
ανάλυση κύκλου ζωής κατά 
DIN ISO 14040 / 14044 για όλα  
τα κλειστά και δικτυωτά ρολά.

Αειφόρος κατασκευή  
με την ικανότητα  
της Hörmann
Η Hörmann διαθέτει μεγάλη εμπειρία 
χάρη σε πολυάριθμες αειφόρες 
κατασκευές που έχει ολοκληρώσει.  
Με αυτήν την τεχνογνωσία 
υποστηρίζουμε και τα δικά σας έργα.

Αειφόρος παραγωγή: 
κλειστά και  δικτυωτά ρολά 
από την Hörmann
Οικολογική ποιότητα
Ένα ολοκληρωμένο σύστημα ενεργειακής 
διαχείρισης εξασφαλίζει μια φιλική προς 
το περιβάλλον παραγωγή
Οικονομική ποιότητα
Μεγάλη διάρκεια ζωής και χαμηλά 
έξοδα συντήρησης είναι το αποτέλεσμα 
της χρήσης υψηλής ποιότητας υλικών
Παραγωγική ποιότητα
Διαδικασίες παραγωγής με 
εξοικονόμηση πόρων χάρη στη 
βελτιστοποιημένη χρήση υλικών

Αειφόρος παραγωγή
για κτίρια που ατενίζουν το μέλλον
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Είμαστε μέλος της ένωσης Bauprodukte digital στην 
Ομοσπονδιακή Ένωση Συστημάτων Δόμησης.

Ο αρχιτεκτονικός κατάλογος
Περισσότερα από 9000 σχέδια για περισσότερα  
από 850 προϊόντα

Με τη μοντέρνα, εύχρηστη επιφάνεια χρήστη μπορείτε 
να σχεδιάσετε ακόμα πιο εύκολα με τα προϊόντα Hörmann.  
Η απλή δομή χειρισμού με τη βοήθεια αναδυόμενων μενού 
και συμβόλων καθώς και η λειτουργία αναζήτησης σας 
προσφέρουν γρήγορη πρόσβαση σε κείμενα προδιαγραφών 
σε σχέδια (μορφή DWG και PDF) για περισσότερα από 850 
προϊόντα Hörmann. Επιπλέον, μπορούν να παρέχονται  
τα δεδομένα BIM από πολλά προϊόντα για τη διαδικασία 
Building Information Modeling για αποδοτικό σχεδιασμό, 
κατασκευή και διαχείριση κτηρίων. Φωτογραφίες  
και φωτορεαλιστικές απεικονίσεις συμπληρώνουν  
τις πληροφορίες πολλών προϊόντων.

Ο αρχιτεκτονικός κατάλογος είναι διαθέσιμος ως έκδοση Web  
στη διεύθυνση www.architektenprogramm.hoermann.de  
ή δωρεάν για λήψη στη διεύθυνση www.hoermann.de/architekten.

Απλός και αειφόρος σχεδιασμός
Με τον αρχιτεκτονικό κατάλογο της Hörmann και τον οδηγό εξοικονόμησης ενέργειας

Ο οδηγός εξοικονόμησης ενέργειας
Για αειφόρο σχεδιασμό

Ο οδηγός εξοικονόμησης ενέργειας της Hörmann 
δείχνει τον αποδοτικό και αειφόρο σχεδιασμό των 
συστημάτων βιομηχανικών πορτών και τεχνολογίας 
φορτοεκφορτώσεων. Το ενσωματωμένο σύστημα 
υπολογισμού προσδιορίζει το χρόνο απόσβεσης για 
συστήματα πορτών και τεχνολογίας φορτοεκφορτώσεων.
Ο οδηγός εξοικονόμησης ενέργειας σας προσφέρεται 
ως διαδικτυακή πλατφόρμα για PC / MAC και φορητές 
τελικές συσκευές.

Σχεδιάστε με τον οδηγό εξοικονόμησης 
ενέργειας στη διεύθυνση:
www.hoermann.de/energiesparkompass
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Καλοί λόγοι να επιλέξετε HÖRMANN
Καινοτομίες που θα βρείτε μόνο στον κορυφαίο κατασκευαστή

Καινοτόμος τεχνολογία 
ελατηρίου έλξης

Εύκολος χειροκίνητος 
χειρισμός21

Αποκλειστικά στην Hörmann

Όλα τα κλειστά ρολά/δικτυωτά ρολά SB  
και τα κλειστά ρολά/δικτυωτά ρολά για υπόγεια 
γκαράζ TGT είναι εξοπλισμένα με τεχνολογία 
ελατηρίου έλξης. Μέσω της τεχνικής αυτής, 
η πόρτα ανοίγει και κλείνει με ιδιαίτερη ευκολία 
και ο μηχανισμός πόρτας και μετάδοσης 
κίνησης προφυλάσσεται.
Τα ειδικών διαστάσεων ελατήρια διασφαλίζουν 
μεγάλα διαστήματα service.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε  
στις σελίδες 16 – 17.

Τα κλειστά ρολά / δικτυωτά ρολά SB μπορούν 
να ανοίγουν και να κλείνουν πολύ εύκολα  
με το χέρι, καθώς το βάρος της κουρτίνας ρολού 
αντισταθμίζεται μέσω της τεχνολογίας ελατηρίου 
έλξης. Αυτή η οικονομικά ελκυστική λύση 
ενδείκνυται για πόρτες που δεν χρησιμοποιούνται 
συχνά. Αν αλλάξουν οι απαιτήσεις χρήσης 
της πόρτας, αρκεί η εκ των υστέρων τοποθέτηση 
ηλεκτρικού μηχανισμού κίνησης.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε  
στις σελίδες 18 – 19.
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Εύκολο service και 
συναρμολόγηση

Υψηλή  
ασφάλεια3 4

Όλα τα τμήματα της πόρτας παραδίδονται 
έτοιμα προς συναρμολόγηση, έτσι ώστε να μην 
απαιτούνται επί τόπου προσαρμογές ή διάνοιξη 
οπών στην κατασκευή. Τα σημεία στερέωσης 
σε όλα τα εξαρτήματα είναι εργοστασιακά 
προκαθαρισμένα. Έτσι, οι πόρτες μπορούν 
να τοποθετηθούν σε πολύ σύντομο χρόνο, 
απλά και σωστά. ελαχιστοποιώντας το χρόνο 
τοποθέτησης και μειώνοντας τα έξοδα 
εγκατάστασης.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε  
στη σελίδα 17.

Χάρη στον στάνταρ περιορισμό ισχύος των 
μηχανισμών κίνησης WA 300 R S4 και WA 300 AR S4 
τα κλειστά ρολά / δικτυωτά ρολά SB και TGT 
συμπεριφέρονται με εξαιρετικά μεγάλη ασφάλεια 
κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο. Σε πολλές 
παραλλαγές κουρτίνας και μεγέθη ενδέχεται να μην 
απαιτηθεί κατά την εγκατάσταση ασφάλεια ακμής 
κλεισίματος και πιασίματος.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε  
στη σελίδα 17.
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65 Γρήγορο άνοιγμα  
της πόρτας

Ειδικά  
για κοινόχρηστα γκαράζ

Βελτιώστε τις λειτουργικές σας διαδικασίες και 
μειώστε τις απώλειες θερμότητας με το προαιρετικό 
πακέτο εξοπλισμού S6 για το κλειστό ρολό DD 
με κουρτίνα Decotherm. Η πόρτα ανοίγει με έως 
και 1,1 m/s – και συνεπώς σχεδόν τόσο γρήγορα 
όσο μια ταχυκίνητη πόρτα. Επιπλέον, οι διαστάσεις 
τοποθέτησης, καθώς και το κόστος απόκτησης και 
λειτουργίας είναι σαφώς χαμηλότερα από αυτά μιας 
ταχυκίνητης πόρτας. Χάρη στη λειτουργία ομαλής 
εκκίνησης και τερματισμού η πόρτα κινείται ιδιαίτερα 
προσεκτικά, αποφορτίζοντας έτσι το μηχανισμό 
κίνησης της πόρτας και παρατείνοντας τη διάρκεια 
ζωής της πόρτας. Ένα φωτόπλεγμα στην επιφάνεια 
κύλισης της κουρτίνας διασφαλίζει υψηλή ασφάλεια 
και αξιόπιστη προστασία από ζημιές.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε  
στις σελίδες 36 – 39.

Τα κλειστά ρολά/δικτυωτά ρολά TGT για υπόγεια 
γκαράζ σχεδιάστηκαν για να ικανοποιούν τις 
ιδιαίτερες απαιτήσεις των υπόγειων και 
κοινόχρηστων γκαράζ. Η συμπαγής κατασκευή 
με το μικρό απαιτούμενο ύψος πρεκιού επιτρέπει 
την τοποθέτηση ακόμη και σε πολύ στενούς 
χώρους. Σε συνδυασμό με την στάνταρ λειτουργία 
ομαλής εκκίνησης και τερματισμού των 
μηχανισμών κίνησης, οι πόρτες διακρίνονται 
για την ιδιαίτερα αθόρυβη λειτουργία τους.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε  
στις σελίδες 22 – 25.

Καλοί λόγοι να επιλέξετε HÖRMANN
Καινοτομίες που θα βρείτε μόνο στον κορυφαίο κατασκευαστή
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7 8Συνδυασμοί κλειστού /  
δικτυωτού ρολού

Mεγάλη  
διάρκεια ζωής

Χάρη στο SSG DD συνδυάζετε έως και 3 πόρτες 
με κινούμενες κεντρικές κολόνες και μπορείτε έτσι 
να κλείσετε ανοίγματα πόρτας πλάτους έως 
και 36 m και ύψους 9 m. Τα στάνταρ κλειστά 
ρολά / δικτυωτά ρολά μπορούν να λειτουργούν 
ξεχωριστά ή ταυτόχρονα. Για να απελευθερωθεί 
το πλήρες άνοιγμα, αρκεί να μετακινηθούν στο πλάι 
τα στοιχεία σύζευξης. Ο συνδυασμός 
κλειστού / δικτυωτού ρολού με SSG DD αποτελεί μια 
εξαιρετικά οικονομική λύση – ξεκινώντας από τη 
μεταφορά και τη συναρμολόγηση και φτάνοντας 
μέχρι το service.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε  
στις σελίδες 32 – 35.

Όλα τα εξαρτήματα των κλειστών ρολών /
δικτυωτών ρολών έχουν σχεδιαστεί για μεγάλη 
διάρκεια ζωής. Για το σκοπό αυτό, οι βραχίονες 
και οι άξονες περιέλιξης διατίθενται με στάνταρ 
γαλβανισμό, ενώ οι οδηγοί είναι κατασκευασμένοι 
από υψηλής ποιότητας αλουμίνιο. Μεγάλη 
διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων, ακόμη και στη 
λεπτομέρεια. Για παράδειγμα, η διεξοδικά 
μελετημένη κατασκευή του μηχανισμού οδήγησης 
με τις ιδιαίτερα φαρδιές επιφάνειες κύλισης στο 
κλειστό ρολό DD μειώνει ακόμη περισσότερο 
τη φθορά της κουρτίνας ρολού.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε  
στη σελίδα 29.
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Συμπαγές νυχτερινό 
κλείσιμο για 
εξοικονόμηση χώρου 
ειδικά για εμπορικά 
κέντρα
Κλειστό ρολό /  
δικτυωτό ρολό SB
Κλειστό ρολό /  
δικτυωτό ρολό DD

Στη σελίδα 43 θα βρείτε επιπλέον λύσεις 
πορτών για εισόδους καταστημάτων.

Βελτιστοποιημένα 
συστήματα πόρτας 
για τον κλάδο 
logistics
Κλειστό ρολό SB
Κλειστό ρολό DD
Κλειστό ρολό DD S6

Εύκολος χειρισμός 
για βιομηχανικούς, 
αποθηκευτικούς 
χώρους και χώρους 
που χρησιμοποιούνται 
για τη γεωργία
Κλειστό ρολό SB 
(χειροκίνητο)
Κλειστό ρολό SB 
(με μηχανισμό κίνησης)

Περιοχές εφαρμογής
Για κάθε σκοπό χρήσης ο κατάλληλος τύπος πόρτας
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Οικονομική κατασκευή  
για βιομηχανικούς  
χώρους και  
εγκαταστάσεις 
παραγωγής
Κλειστό ρολό /  
δικτυωτό ρολό SB
Κλειστό ρολό /  
δικτυωτό ρολό DD

Ασφαλές νυχτερινό 
κλείσιμο για 
κοινόχρηστα γκαράζ 
και κλειστούς 
χώρους στάθμευσης
Κλειστό ρολό /  
δικτυωτό ρολό TGT
Κλειστό ρολό /  
δικτυωτό ρολό DD

Ιδανική λύση 
για μεγάλο άνοιγμα 
πλάτους έως 36 m 
και ύψους 9 m
Κλειστό ρολό /  
δικτυωτό ρολό DD  
με SSG DD

Στο φυλλάδιο “Συστήματα πόρτας 
για κοινόχρηστα γκαράζ” θα βρείτε 
επιπλέον λύσεις πορτών για υπόγεια  
και κοινόχρηστα γκαράζ.
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Το χειροκίνητο ρολό επιτρέπει τον εύκολο χειρισμό πορτών με διαστάσεις έως 5000 × 4500 mm.

Κλειστό ρολό / δικτυωτό ρολό SB
Η οικονομική λύση πόρτας με τεχνολογία ελατηρίου έλξης,  
με δυνατότητα χειροκίνητου ή μηχανοκίνητου χειρισμού
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Η κατασκευή μικρών διαστάσεων με υψηλή λειτουργική ασφάλεια σε κάθε περίσταση, 
π.χ. άνοιγμα έκτακτης ανάγκης από έξω, ενδείκνυται ιδιαίτερα για ανοίγματα 
πόρτας σε καταστήματα χωρίς ξεχωριστή πρόσβαση.

Η ανθεκτική και βολική λύση με κουρτίνες κλειστού ρολού από χάλυβα ή αλουμίνιο 
διατίθεται με πλάτος πόρτας έως 5000 mm.

Ο άνετος χειρισμός με μηχανισμό κίνησης αποτελεί τη βέλτιστη λύση για πόρτες 
με μεγάλη συχνότητα χρήσης.
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Κλειστό ρολό / δικτυωτό ρολό SB και κλειστό ρολό /  
δικτυωτό ρολό TGT για υπόγεια γκαράζ
Με τεχνολογία ελατηρίου έλξης για μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια
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Αποκλειστικά στην Hörmann

Με τεχνολογία ελατηρίου 
έλξης
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Παλμική λειτουργία χωρίς πρεσοστάτη

Μεγέθη για κλειστά ρολά SB Decotherm S  
και δικτυωτά ρολά SB HG-L
Μεγέθη για δικτυωτό ρολό TGT HG-L

Ασφάλεια και προστασία χάρη 
στην καινοτόμο τεχνολογία 
ελατηρίου έλξης 
Τα κλειστά ρολά/δικτυωτά ρολά SB και TGT 
διακρίνονται για την οικονομική και με ελάχιστες 
απαιτήσεις service λειτουργία τους, καθώς 
η τεχνολογία ελατηρίου έλξης αντισταθμίζει 
απόλυτα την καταπόνηση της κουρτίνας. 
Στις χειροκίνητες πόρτες, η τεχνολογία ελατηρίου 
έλξης υποστηρίζει το εύκολο άνοιγμα και 
κλείσιμο της πόρτας. Στις μηχανοκίνητες 
πόρτες, η τεχνολογία ελατηρίου έλξης μειώνει  
την καταπόνηση του μηχανισμού κίνησης 
και παρατείνει τη διάρκεια ζωής των 
εξαρτημάτων μηχανισμού κίνησης.

Διεξοδικά μελετημένη κατασκευή 
πόρτας
Χάρη στη συναρμολόγηση ολόκληρης της 
κατασκευής πόρτας - συμπεριλαμβανομένου του 
βραχίονα και των οδηγών ως μονάδας πλαισίου στο 
δομικό στοιχείο, μειώνεται ο χρόνος και το κόστος 
συναρμολόγησης. Με τον προαιρετικό οδοντοτροχό 
συναρμολόγησης  διασφαλίζεται η δυνατότητα 
συναρμολόγησης ακόμη και σε δύσκολες 
συνθήκες τοποθέτησης χωρίς κλαρκ. Χάρη  
στον μικρό πλευρικό οδηγό, με διαστάσεις μόλις 
165 mm, η πόρτα μπορεί να τοποθετηθεί άνετα 
ακόμη και σε πολύ στενούς χώρους. Επιπλέον, 
πλαστικά προφίλ ολίσθησης και λάστιχα βούρτσας 
στους οδηγούς από αλουμίνιο διασφαλίζουν την 
αθόρυβη λειτουργία της πόρτας.

Δείτε το βίντεο για τη συναρμολόγηση 
στη διεύθυνση: www.hormann.gr/binteo

Εκδόσεις μηχανισμού κίνησης 
στάνταρ με λειτουργία ομαλής 
εκκίνησης και τερματισμού καθώς 
και περιορισμό ισχύος 
Ο στάνταρ περιορισμός ισχύος στην κατεύθυνη 
“άνοιγμα πόρτας” και “κλείσιμο πόρτας” 
διασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία της πόρτας 
ακινητοποιώντας με ασφάλεια την πόρτα 
σε περίπτωση παρουσίας εμποδίων. Επιπλέον, 
η συναρμολόγηση είναι εξαιρετικά εύκολη, 
καθώς δεν χρειάζεται να εγκατασταθεί ασφάλεια 
ακμής κλεισίματος και πιασίματος στην πόρτα για 
τις περισσότερες κουρτίνες και μεγέθη πόρτας. 
Χωρίς ηλεκτρονικό σύστημα αισθητήρων με 
ευαίσθητα στη φθορά καλώδια σπιράλ στην 
κουρτίνα ρολού, αυτή η κατασκευή πόρτας/
μηχανισμού κίνησης έχει επίσης πολύ μικρές 
απαιτήσεις και χαμηλό κόστος συντήρησης. 
Χάρη στη λειτουργία ομαλής εκκίνησης και 
τερματισμού με απαλή εκκίνηση και ακινητοποίηση 
της κουρτίνας ρολού, προστατεύονται όλα 
τα εξαρτήματα της πόρτας και του μηχανισμού 
κίνησης.

17



Decotherm S, χάλυβας
5000 × 4500 mm

HR 120 A, αλουμίνιο
5000 × 4500 mm

Εκδόσεις κουρτίνας κλειστού ρολού / δικτυωτού ρολού SB
Μεγέθη (Π × Υ, μέγ.)

Όλες οι κουρτίνες παραδίδονται στάνταρ με άγκιστρο ασφαλείας 
ή προστασία ανοίγματος!
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη σελίδα 45.

Επισκόπηση κουρτινών από τη σελίδα 40

Λύση για χειροκίνητες πόρτες
Σε ανοίγματα κτιρίων με μικρή συχνότητα χρήσης,  
το χειροκίνητο κλειστό ρολό / δικτυωτό ρολό SB 
αποτελεί την ιδανική λύση και επιτρέπει, ακόμη  
και χωρίς μηχανισμό κίνησης, το εύκολο άνοιγμα  
και κλείσιμο της πόρτας.

Εύκολος χειρισμός
Χάρη στην πατενταρισμένη τεχνολογία ελατηρίου 
έλξης, η πόρτα ανοίγει και κλείνει χειροκίνητα χωρίς 
να απαιτείται ιδιαίτερη δύναμη. Ο χειρισμός της 
πόρτας διασφαλίζεται μέσω της εσωτερικής  
ή/και εξωτερικής λαβής ή προαιρετικά μέσω  
σχοινιού ή κονταριού χειροκίνησης.

Προαιρετική εκ των υστέρων 
τοποθέτηση μηχανισμού κίνησης
Αν μεταγενέστερα προκύψει η ανάγκη για αυτόματο 
άνοιγμα πόρτας, στο κλειστό ρολό/δικτυωτό ρολό SB 
μπορεί να τοποθετηθεί εκ των υστέρων χωρίς 
πρόβλημα μηχανισμός κίνησης (βλ. σελίδα 21).

Μέγιστα μεγέθη πόρτας
Κλειστό ρολό έως 5000 × 4500 mm
Δικτυωτό ρολό έως 6000 × 4500 mm

Κλειστό ρολό / δικτυωτό ρολό SB
Η οικονομική λύση για πόρτες με χειροκίνητο άνοιγμα και κλείσιμο
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HR 120 aero, αλουμίνιο
4000 × 4000 mm

HG-L, αλουμίνιο
6000 × 4500 mm

Αποκλειστικά στην Hörmann

Με τεχνολογία 
ελατηρίου έλξης

Εσωτερική όψη

Εξωτερική όψη

Τρόποι χειρισμού
• Εσωτερική λαβή 
• Εξωτερική λαβή 
• Κοντάρι χειροκίνησης (προαιρετικά) 
• Αλυσίδα χειροκίνησης (προαιρετικά) 

Αντιδιαρρηκτικό κλείσιμο
• Σύρτης ασφάλισης 
• προφίλ δαπέδου με δυνατότητα κλειδώματος 
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Decotherm S, χάλυβας
5000 × 4500 mm

HR 120 A, αλουμίνιο
5000 × 4500 mm

Εκδόσεις κουρτίνας κλειστού ρολού / δικτυωτού ρολού SB
Μεγέθη (Π × Υ, μέγ.)

Όλες οι κουρτίνες παραδίδονται στάνταρ με άγκιστρο ασφαλείας ή 
προστασία ανοίγματος!
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη σελίδα 45.

Επισκόπηση κουρτινών από τη σελίδα 40

Συστήματα μηχανισμού κίνησης 
κατάλληλα για τις ανάγκες σας
Για εξαιρετική άνεση κατά το χειρισμό της πόρτας 
το κλειστό ρολό/δικτυωτό ρολό SB μπορεί επίσης 
να εξοπλιστεί με ηλεκτρικό μηχανισμό κίνησης.  
Αυτά τα άψογα προσαρμοσμένα στην τεχνολογία της 
πόρτας συστήματα μηχανισμού κίνησης διακρίνονται 
χάρη στην στάνταρ λειτουργία ομαλής εκκίνησης 
και τερματισμού με απαλή εκκίνηση και ακινητοποίηση 
της κουρτίνας ρολού, προστατεύοντας όλα τα 
εξαρτήματα της πόρτας και του μηχανισμού κίνησης.

Αξιόπιστος περιορισμός ισχύος
Στους μηχανισμούς κίνησης WA 300 R S4 και 
WA 300 AR S4 επωφελείστε επιπλέον από τον 
στάνταρ περιορισμό ισχύος προς την κατεύθυνση 
“άνοιγμα πόρτας” και “κλείσιμο πόρτας”, όπου  
για τις περισσότερες κουρτίνες και μεγέθη πόρτας 
δεν απαιτείται η συναρμολόγηση επιπρόσθετων 
συστημάτων ασφαλείας όπως π.χ. ασφαλειών ακμών 
κλεισίματος και πιασίματος. Σε περίπτωση χειρισμού 
έκτακτης ανάγκης, π.χ. σε διακοπή ρεύματος, 
μπορούν όλοι οι μηχανισμοί κίνησης να ρυθμιστούν 
εύκολα σε χειροκίνηση.

Προαιρετικές επενδύσεις
Για την αποτελεσματική προστασία από ακούσια 
παγίδευση καθώς και από ακαθαρσίες και αντίξοες 
καιρικές συνθήκες διατίθενται προαιρετικά κουτιά 
κάλυψης για τα τυλιγμένα ρολά και το μηχανισμό 
κίνησης .

Μέγιστα μεγέθη πόρτας
Κλειστό ρολό έως 5000 × 4500 mm
Δικτυωτό ρολό έως 6000 × 4500 mm

Κλειστό ρολό / δικτυωτό ρολό SB
Η άνετη πόρτα με τους τέλεια προσαρμοσμένους μηχανισμούς κίνησης
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Αποκλειστικά στην Hörmann

Με τεχνολογία  
ελατηρίου έλξης

HR 120 aero, αλουμίνιο
4000 × 4000 mm

HG-L, αλουμίνιο
6000 × 4500 mm

Εκδόσεις μηχανισμού κίνησης
 WA 250 R S4

Ο οικονονομικός μηχανισμός κίνησης 
με λειτουργία deadman
• Ιδανικός για πόρτες με μικρή συχνότητα χρήσης
• Άνοιγμα και κλείσιμο με πατημένο πλήκτρο 

(λειτουργία deadman)
• Ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου μηχανισμού 

κίνησης με μπουτονιέρα DTH-R 
• Προαιρετικό μήνυμα τελικής θέσης 

ή προειδοποίηση εκκίνησης με ενδεικτικές 
λυχνίες μέσω πρόσθετων πλακετών

 WA 300 R S4
Ο άνετος μηχανισμός κίνησης  
με παλμική λειτουργία
• Αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο με το πάτημα 

ενός πλήκτρου (λειτουργία παλμού)
• Ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου μηχανισμού 

κίνησης με μπουτονιέρα DTH-R 
• Αυτόματο κλείσιμο με δυνατότητα επιλογής  

μετά από 30, 60 ή 90 δευτερόλεπτα
• Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία 

Stand-By περ. 1 Watt (χωρίς περαιτέρω 
συνδεδεμένο ηλεκτρικό εξοπλισμό)

• Δυνατότητα επέκτασης λειτουργίας μέσω  
του εξωτερικού συστήματος ελέγχου 360  
(βλ. σελίδα 52): δεύτερο ύψος ανοίγματος, 
ρύθμιση διαδρομής (μόνο σε συνδυασμό με 
σύνδεση ενδεικτικής λυχνίας και φωτοκύτταρο)

 WA 300 AR S4
Ο συμπαγής μηχανισμός κίνησης με παλμική 
λειτουργία
• Ιδανικός για περιπτώσεις τοποθέτησης  

με ενδιάμεσο πάτωμα (καταστήματα κ.λπ.),  
αφού δεν υπάρχουν τοποθετημένα εξαρτήματα 
μηχανισμού κίνησης κάτω από το τυλιγμένο ρολό

• Με πρόσθετη απαίτηση χώρου μόλις 100 mm 
στην πλευρά του μηχανισμού κίνησης

• Αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο με το πάτημα 
ενός πλήκτρου (λειτουργία παλμού)

• Μονάδα ελέγχου 300 ξεχωριστής 
συναρμολόγησης 

• Γρήγορη και άνετη ρύθμιση των τελικών θέσεων 
και των παραμέτρων ελέγχου από το δάπεδο

• Αυτόματο κλείσιμο με δυνατότητα επιλογής μετά 
από 30, 60 ή 90 δευτερόλεπτα

• Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία 
Stand-By περ. 1 Watt (χωρίς περαιτέρω 
συνδεδεμένο ηλεκτρικό εξοπλισμό)

• Δυνατότητα επέκτασης λειτουργίας μέσω  
του εξωτερικού συστήματος ελέγχου 360 
(βλ. σελίδα 52): δεύτερο ύψος ανοίγματος, 
ρύθμιση διαδρομής (μόνο σε συνδυασμό με 
σύνδεση ενδεικτικής λυχνίας και φωτοκύτταρο)

• Ενεργοποίηση του χειρισμού έκτακτης ανάγκης 
μέσω στάνταρ “ασφαλούς απασφάλισης” δίπλα 
στον οδηγό 

• Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
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Η συμπαγής κατασκευή ενδείκνυται ιδιαίτερα για περιπτώσεις τοποθέτησης 
σε συνθήκες περιορισμένου χώρου.

Κλειστό ρολό / δικτυωτό ρολό για υπόγεια γκαράζ TGT
Η συμπαγής πόρτα για κοινόχρηστα γκαράζ με εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία  
και τεχνολογία ασφαλείας χωρίς φθορές
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Χάρη στην στάνταρ λειτουργία ομαλής εκκίνησης και τερματισμού και την τεχνολογία προφίλ με βελτιωμένη περιέλιξη,  
το κλειστό ρολό/δικτυωτό ρολό για υπόγεια γκαράζ έχει εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία.

Ο στάνταρ περιορισμός ισχύος προσφέρει υψηλή ασφάλεια κατά το άνοιγμα και κλείσιμο χωρίς ευαίσθητους 
αισθητήρες στην κουρτίνα ρολού (απεικονίζεται το δικτυωτό ρολό TGT για υπόγεια γκαράζ με WA 300 AR S4).
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Συμπαγής κατασκευή
Η ειδικά σχεδιασμένη για τις απαιτήσεις των 
υπόγειων και κοινόχρησων γκαράζ κατασκευή πόρτας 
με στάνταρ επένδυση κουρτίνας έχει σχεδιαστεί 
για συνολική διάρκεια λειτουργίας 200000 κύκλων* 
λειτουργίας πόρτας (άνοιγμα-κλείσιμο). Χάρη 
στο συμπαγή τρόπο κατασκευής χρειάζεται π.χ. 
το δικτυωτό ρολό απαιτούμενο ύψος πρεκιού μόλις 
350 mm.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη σελίδα 17.

Βελτιστοποιημένα συστήματα 
μηχανισμού κίνησης
Οι μηχανισμοί κίνησης που έχουν σχεδιαστεί για 300 
κύκλους λειτουργίας πόρτας (άνοιγμα-κλείσιμο) 
την ημέρα διακρίνονται για την εξαιρετικά αθόρυβη 
λειτουργίας τους. Χάρη στο στάνταρ περιορισμό 
ισχύος προς την κατεύθυνση “άνοιγμα πόρτας” και 
“κλείσιμο πόρτας” δεν απαιτείται η συναρμολόγηση 
ευαίσθητων στη φθορά συστημάτων ασφαλείας όπως 
π.χ. ασφαλειών ακμών κλεισίματος και πιασίματος 
για την παλμική λειτουργία. Σε περίπτωση βλάβης,  
το κλειστό ρολό / δικτυωτό ρολό TGT για υπόγεια 
γκαράζ μπορεί με ευκολία να ανοίξει χειροκίνητα.

Διαρκής προστασία
Οι επενδύσεις γαλβανισμένης λαμαρίνας  
συναρμολογούνται απευθείας στην κατασκευή 
πόρτας και προστατεύουν τόσο το μηχανισμό κίνησης 
όσο και την κουρτίνα. Η προαιρετική προστασία από 
κουνάβια και άλλα τρωκτικά, ύψους 640 mm , στο 
δικτυωτό ρολό TGT εμποδίζει την εισχώρηση νηπίων 
και μικρών ζώων. Σε όλες τις εκδόσεις, οι υποδοχές 
ελατηρίων στους οδηγούς μπορούν προαιρετικά να 
ασφαλιστούν με στιβαρά καλύμματα αλουμινίου  
για προστασία από ακούσια παγίδευση.

Μέγιστα μεγέθη πόρτας
Κλειστό ρολό έως 5000 × 2400 mm
Δικτυωτό ρολό έως 6000 × 2400 mm

* σε τακτική συντήρηση με αντικατάσταση αναλώσιμων 
εξαρτημάτων, π.χ. ελατηρίων

Εκδόσεις κουρτίνας κλειστού ρολού / δικτυωτού ρολού TGT
Μεγέθη (Π × Υ, μέγ.)

Decotherm S, χάλυβας
5000 × 2400 mm

HG-L, αλουμίνιο
6000 × 2400 mm

Όλες οι κουρτίνες παραδίδονται στάνταρ με άγκιστρο ασφαλείας 
ή προστασία ανοίγματος!
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη σελίδα 45.

Επισκόπηση κουρτινών από τη σελίδα 40

Κλειστό ρολό / δικτυωτό ρολό για υπόγεια γκαράζ TGT
Η συμπαγής πόρτα για κοινόχρηστα γκαράζ με εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία  
και τεχνολογία ασφαλείας χωρίς φθορές
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Αποκλειστικά στην Hörmann

Με τεχνολογία  
ελατηρίου έλξης

Εκδόσεις μηχανισμού κίνησης
WA 300 AR S4 
Ο συμπαγής μηχανισμός κίνησης με παλμική 
λειτουργία
• Ιδανικός για περιπτώσεις τοποθέτησης 

με πεζοδρόμιο μπροστά από την πόρτα, αφού 
δεν υπάρχουν τοποθετημένα εξαρτήματα 
μηχανισμού κίνησης κάτω από το τυλιγμένο ρολό

• Με πρόσθετη απαίτηση χώρου μόλις 100 mm 
στην πλευρά του μηχανισμού κίνησης

• Αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο με το πάτημα 
ενός πλήκτρου (λειτουργία παλμού)

• Μονάδα ελέγχου 300 ξεχωριστής 
συναρμολόγησης

• Γρήγορη και άνετη ρύθμιση των τελικών θέσεων 
και των παραμέτρων ελέγχου από το δάπεδο

• Αυτόματο κλείσιμο με δυνατότητα επιλογής 
μετά από 30, 60 ή 90 δευτερόλεπτα

• Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία 
Stand-By περ. 1 Watt (χωρίς περαιτέρω 
συνδεδεμένο ηλεκτρικό εξοπλισμό)

• Δυνατότητα επέκτασης λειτουργίας μέσω 
του εξωτερικού συστήματος ελέγχου 360  
(βλ. σελίδα 52): δεύτερο ύψος ανοίγματος, 
ρύθμιση διαδρομής (μόνο σε συνδυασμό 
με σύνδεση ενδεικτικής λυχνίας 
και φωτοκύτταρο

WA 300 R S4 
Ο άνετος μηχανισμός κίνησης με παλμική 
λειτουργία
• Αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο με το πάτημα 

ενός πλήκτρου (παλμική λειτουργία)
• Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία 

Stand-By περ. 1 Watt (χωρίς περαιτέρω 
συνδεδεμένο ηλεκτρικό εξοπλισμό)

• Αυτόματο κλείσιμο με δυνατότητα επιλογής 
μετά από 30, 60 ή 90 δευτερόλεπτα

• Ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου μηχανισμού 
κίνησης με μπουτονιέρα DTH-R

• Επέκταση λειτουργίας μέσω του εξωτερικού 
συστήματος ελέγχου 360 (βλ. σελίδα 52): 
δεύτερο ύψος ανοίγματος, ρύθμιση διαδρομής 
(μόνο σε συνδυασμό με σύνδεση ενδεικτικής 
λυχνίας και φωτοκύτταρο)

Απασφάλιση έκτακτης ανάγκης 
• Εύκολο και γρήγορο χεροκίνητο άνοιγμα 

της πόρτας
• Διασφαλισμένη είσοδος και έξοδος ακόμη  

και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
• Προαιρετικά, με δυνατότητα χειρισμού 

με μηχανισμό έλξης ή από το εξωτερικό 
του κτιρίου

Ειδοποίηση: Η τήρηση των απαιτήσεων ηχομόνωσης κατά 
DIN 4109 εξαρτάται από το σχεδιασμό της ηχομόνωσης  
και την κατασκευή του δομικού στοιχείου.

25



Η στιβαρή κατασκευή ενδείκνυται για βιομηχανικές, εμπορικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις.

Κλειστό ρολό / δικτυωτό ρολό DD
Kαινοτόμος γενιά κλειστών ρολών  
για ανοίγματα πόρτας πλάτους έως 12000 mm και ύψους 9000 mm
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Το δικτυωτό ρολό DD αποτελεί την ιδανική επιλογή για ασφαλές κλείσιμο πορτών  
με μεγάλο άνοιγμα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Μέσω του συνδυασμού πολλαπλών κλειστών / δικτυωτών ρολών DD με την κινούμενη 
κεντρική κολόνα SSG DD είναι εφικτή η ασφάλιση ανοιγμάτων πλάτους έως 36 m 
και ύψους 9 m.
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Κλειστό ρολό / δικτυωτό ρολό DD
Ελάχιστες διαστάσεις τοποθέτησης και άνετη συναρμολόγηση
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80 mm

Μικρός οδηγός αλουμινίου
Σε όλα τα μεγέθη πόρτας απαιτείται πλευρικά των 
οδηγών απαιτούμενος χώρος μόλις 80 mm . 
Συναρμολογούνται γρήγορα και εύκολα απευθείας 
στο δομικό στοιχείο. Από ύψος πόρτας 6000 mm 
οι οδηγοί διατίθενται σε έκδοση 2 μερών για 
ευκολότερη μεταφορά και συναρμολόγηση. 
Τα προφίλ επένδυσης από αλουμίνιο  
συνδυάζονται κομψά με τους οδηγούς. 
Η προαιρετική στερέωση χαλύβδινης γωνίας  
επιτρέπει τη συναρμολόγηση σε θερμομονωμένα 
ανοίγματα κτιρίων ή τη συγκολλητή 
συναρμολόγηση στη χαλύβδινη κατασκευή.

Συμπαγείς βραχίονες
Για τους βραχίονες απαιτούνται μικροί μόνο πλευρικοί 
οδηγοί με μέγιστες διαστάσεις 180 mm (πλευρά 
εδράνου) ή 280 mm (πλευρά μηχανισμού κίνησης).

Μηχανισμός οδήγησης για ομαλή 
κίνηση της πόρτας
Ο στάνταρ μηχανισμός οδήγησης με επιφάνειες 
κύλισης από πολυαμίδιο  μειώνει τη φθορά στην 
κουρτίνα πόρτας. Σε περίπτωση συντήρησης 
μπορεί το μεταλλικό στήριγμα να αντικατασταθεί 
χωρίς μεγάλες απαιτήσεις service.

Απλή συναρμολόγηση
Η κατασκευή πόρτας διατίθεται ως μονάδα έτοιμη 
για συναρμολόγηση αποτελούμενη από κουρτίνα, 
άξονα περιέλιξης και βραχίονα. Η τοποθέτηση  
των τμημάτων της πόρτας στο δομικό στοιχείο 
πραγματοποιείται εύκολα μέσω αλφαδιάς  
και περιτυπώματος βραχίονα.
Οι σημάνσεις οδηγών χρησιμεύουν στη γρήγορη 
ρύθμιση των τελικών θέσεων της πόρτας.  
Χάρη στις στοιβάξιμες μονάδες συσκευασίας 
βελτιστοποιείται επίσης η μεταφορά  
και τα logistics προς το σημείο εγκατάστασης.

Δείτε το βίντεο για τη συναρμολόγηση 
στη διεύθυνση: www.hormann.gr/binteo
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Decotherm S, χάλυβας
12000 × 9000 mm

HR 120 A, αλουμίνιο,
12000 × 8000 mm

HG-L, αλουμίνιο
9000 × 5500 mm

HG-V, αλουμίνιο (ενισχυμένο), 
HG-S, χάλυβας
12000 × 8000 mm

Ισχυρό σύστημα μηχανισμού κίνησης
Αυτή η πόρτα για μεσαία έως μεγάλα ανοίγματα 
διακρίνεται για τον ισχυρό μηχανισμό κίνησης  
και τις στάνταρ ποικίλες επιλογές συναρμολόγησης 
μηχανισμού κίνησης.

Ευέλικτη συναρμολόγηση
Η θέση συναρμολόγησης του μηχανισμού κίνησης 
μπορεί να επιλέγεται ελεύθερα κατά τη 
συναρμολόγηση και, άρα, να προσαρμόζεται ιδανικά 
επί τόπου στην εκάστοτε περίπτωση τοποθέτησης.

Προαιρετική επένδυση
Για αποτελεσματική προστασία έναντι ακαθαρσιών 
και αντίξοων καιρικών συθηκών διατίθεται μια 
προαιρετική επένδυση κουρτίνας και μηχανισμού 
κίνησης.

Μέγιστα μεγέθη πόρτας
Κλειστό ρολό έως 12000 × 9000 mm
Δικτυωτό ρολό έως 12000 × 8000 mm

Έκδοση κουρτίνας ρολού DD
Μεγέθη (Π × Υ, μέγ.)

Κλειστό ρολό / δικτυωτό ρολό DD
Μεγαλύτερη ευελιξία και εύκολη συναρμολόγηση χάρη στο μηχανισμό απευθείας 
μετάδοσης κίνησης
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HR 120 aero, αλουμίνιο
12000 × 8000 mm

Μηχανισμός απευθείας 
μετάδοσης κίνησης
• Ισχυρός μηχανισμός απευθείας μετάδοσης 

κίνησης με εκτιμητή απόλυτης τιμής (AWG) 
για αξιόπιστη λειτουργία πόρτας

• Ενσωματωμένο σύστημα ακινητοποίησης 
ανεξάρτητα από τη θέση που εμποδίζει 
την πτώση της κουρτίνας ρολού

• Ποικίλες δυνατότητες συναρμολόγησης:
 προς τα κάτω
 οριζοντίως
 προς τα πάνω

• Κατά την οριζόντια τοποθέτηση ή την τοποθέτηση 
με κατεύθυνση προς τα πάνω τα εξαρτήματα 
του μηχανισμού κίνησης δεν είναι ορατά κάτω  
από το τυλιγμένο ρολό

Κουτί κάλυψης κουρτίνας 
και μηχανισμού κίνησης
• Προστασία του τυλιγμένου ρολού πόρτας από 

ακαθαρσίες και αντίξοες καιρικές συνθήκες 
μέσω της επένδυσης κουρτίνας PVDD 

• Προστασία από παγίδευση για πόρτες ύψους 
κάτω των 2500 mm (κατά το EN 13241-1)

• Δυνατότητα επέκτασης με κουτί κάλυψης 
μηχανισμού κίνησης VDD (κλειστή μονάδα: 
βραχίονες, κουρτίνα και μηχανισμός κίνησης) 

• από γαλβανισμένη λαμαρίνα
• Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση μέσω 

στερέωσης στους βραχίονες πόρτας

Όλες οι κουρτίνες παραδίδονται 
στάνταρ με άγκιστρο ασφαλείας 
ή προστασία ανοίγματος!
Εκδόσεις πόρτας για αυξημένο 
φορτίο ανέμου κατόπιν αιτήματος.
Περισσότερες πληροφορίες θα 
βρείτε στη σελίδα 45.

Επισκόπηση κουρτινών από τη 
σελίδα 40

31



Συνδυασμός κλειστού / δικτυωτού ρολού SSG DD
Για μεγάλα ανοίγματα πλάτους έως 36 m και ύψους 9 m

Μεταβλητό άνοιγμα πόρτας
Οι πόρτες μπορούν επίσης να ανοίγουν ανεξάρτητα η μία από την άλλη ώστε να επιτρέπεται επίσης η τμηματική χρήση του ανοίγματος.

Αεροδρόμια
Μέσω της σύζευξης δύο ή τριών στάνταρ κλειστών ρολών DD ασφαλίζουν εύκολα και οικονομικά τα μεγάλα ανοίγματα.
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Πλήρες άνοιγμα της πόρτας
Για το πλήρες άνοιγμα οι πόρτες ανοίγουν και στη συνέχεια απασφαλίζουν μέσω της κεντρικής κολόνας SSG DD  
και ωθούνται στο πλάι.
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Συνδυασμός κλειστού / δικτυωτού ρολού SSG DD
Για μεγάλα ανοίγματα πλάτους έως 36 m και ύψους 9 m

Οικονομικός συνδυασμός
Με αυτόν το συνδυασμό πόρτας ασφαλίζουν εύκολα 
και οικονομικά τα ιδιαίτερα μεγάλα ανοίγματα μέσω 
της σύζευξης δύο ή τριών στάνταρ κλειστών ρολών 
DD ή δικτυωτών ρολών DD. Αυτός ο συνδυασμός 
πόρτας είναι ιδιαίτερα οικονομικός κατά 
τη μεταφορά, τη συναρμολόγηση και το service.

Μεταβλητό άνοιγμα πόρτας
Για το πλήρες άνοιγμα οι πόρτες ανοίγουν και στη 
συνέχεια απασφαλίζουν μέσω της κεντρικής κολόνας 
SSG DD και ωθούνται στο πλάι. Οι πόρτες μπορούν 
επίσης να ανοίγουν ανεξάρτητα η μία από την άλλη 
ώστε να επιτρέπεται επίσης η τμηματική χρήση 
του ανοίγματος.

Υψηλότερα φορτία ανέμου
Χάρη στην ασφάλιση των στοιχείων σύζευξης 
στο πρέκι κτιρίου καθώς και στο δάπεδο, αυτή 
η συνδυαστική λύση, σε σύγκριση με μια μεγάλη 
μεμονωμένη πόρτα, είναι ανθεκτικότερη σε σαφώς 
υψηλότερα φορτία ανέμου.

Μέγιστο μέγεθος ανοίγματος
• Πλάτος έως 36 m
• Ύψος έως 9 m

34



Λεπτομέρειες
• Χάρη στον οδηγό ομαλής κύλισης πίσω  

από το πρέκι η μετατόπιση στο πλάι γίνεται 
γρήγορα και εύκολα 

• Χωρίς εξαρτήματα κινούμενα προς τα μέσα  
ή προς τα έξω

• Στενή κεντρική κολόνα από αλουμίνιο  
με πλάτος μόλις 375 mm

• Μηχανισμός περιστροφής  με επίβλεψη 
λειτουργίας που εμποδίζει τις κινήσεις της 
πόρτας με απασφαλισμένο SSG DD

• Στιβαρά μπουλόνια στο πρέκι και στο δάπεδο 
για ασφαλή στερέωση και αξιόπιστη μεταφορά 
του φορτίου ανέμου 

• Στάνταρ εξωτερική όψη από αλουμίνιο  
χωρίς μεταχρωματισμό με ριγέ σχέδιο , 
προαιρετικά με κάλυψη προφίλ που να ταιριάζει 
με την κουρτίνα πόρτας 

375 mm
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Κλειστό ρολό DD S6
Γρήγορα και με ασφάλεια μέσω της λειτουργίας ομαλής εκκίνησης και τερματισμού

Το κλειστό ρολό DD S6 διακρίνεται για το γρήγορο άνοιγμα πορτών με πλάτος έως 7500 mm και ύψος 8500 mm.
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Το στάνταρ φωτόπλεγμα στους οδηγούς μειώνει τον κίνδυνο συγκρούσεων με κλαρκ.

Χάρη στην υψηλή ταχύτητα ανοίγματος και κλεισίματος έως 1,1 m/s βελτιστοποιούνται οι διαδικασίες λειτουργίας 
και μειώνονται οι απώλειες θερμότητας.
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Γρήγορο άνοιγμα της πόρτας
Με το πακέτο προαιρετικού εξοπλισμού S6 το κλειστό 
ρολό DD με κουρτίνα Decotherm ανοίγει  
με ταχύτητα έως 1,1 m/s – σχεδόν τόσο γρήγορα  
όσο μια ταχυκίνητη πόρτα.

Οικονομικό σύστημα πόρτας
Αυτή η λύση πόρτας / μηχανισμού κίνησης διακρίνεται 
για τις σαφώς μικρότερες διαστάσεις κατασκευής, 
καθώς και το χαμηλότερο κόστος απόκτησης 
και λειτουργίας σε σύγκριση με μια ταχυκίνητη πόρτα. 
Για μεγαλύτερη συνολική διάρκεια ζωής, η κατασκευή 
πόρτας έχει σχεδιαστεί για 200000 κύκλους 
λειτουργίας* (άνοιγμα-κλείσιμο).

Ασφαλής επίβλεψη
Ο μηχανισμός με λειτουργία ομαλής εκκίνησης 
και τερματισμού διακρίνεται για την ομαλή κίνηση 
της πόρτας. Το στάνταρ φωτόπλεγμα ασφαλείας 
επιβλέπει το επίπεδο κλεισίματος της πόρτας μέχρι 
ύψος 2500 mm και σε περίπτωση εμποδίων 
ακινητοποιεί την πόρτα χωρίς να έρχεται σε επαφή.

* Σε τακτική συντήρηση με αντικατάσταση αναλώσιμων 
εξαρτημάτων

Έκδοση κουρτίνας ρολού DD
Μεγέθη

Decotherm S, χάλυβας
Μέγιστο πλάτος πόρτας 7500 mm,
Μέγιστο ύψος πόρτας 8500 mm,
Ελάχιστο ύψος πόρτας 2750 mm

Κουρτίνα στάνταρ με άγκιστρο 
ασφαλείας.
Περισσότερες πληροφορίες 
θα βρείτε στη σελίδα 45.

Επισκόπηση κουρτινών από 
τη σελίδα 40

Κλειστό ρολό DD S6
Βελτιστοποιεί τη ροή της κυκλοφορίας και μειώνει την απώλεια ενέργειας
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Η οικονομική εναλλακτική στις 
ταχυκίνητες πόρτες με σπιράλ οδηγό

Προαιρετικό πακέτο εξοπλισμού S6
Γρήγορα, με ασφάλεια μέσω 
της λειτουργίας ομαλής 
εκκίνησης και τερματισμού
• Για κλειστά ρολά DD με κουρτίνα Decotherm S
• Ισχυρός μονοφασικός μηχανισμός κίνησης με 

μετατροπέα συχνότητας (εναλλασσόμενο ρεύμα 
230 V, 50 Hz) και λειτουργία ομαλής εκκίνησης 
και τερματισμού για ομαλή κίνηση της πόρτας 

• Έως 30 κύκλοι λειτουργίας πόρτας την ώρα ή/
και 300 κύκλοι λειτουργίας πόρτας ημερησίως

• Εγγυημένη ασφάλεια στην περιοχή της πόρτας 
ακόμη και με υψηλή ταχύτητα κλεισίματος μέσω 
φωτοπλέγματος στους οδηγούς 

• Σύστημα επίβλεψης της κίνησης πόρτας χωρίς 
φθορά, χάρη στην απουσία αισθητήρων στην 
κουρτίνα

• Ελαχιστοποίηση των θορύβων λειτουργίας 
και της φθοράς μέσω επένδυσης L στην 
εσωτερική πλευρά της κουρτίνας 

• Κατασκευή που εξοικονομεί χώρο με ελάχιστο 
απαιτούμενο ύψος πρεκιού μόλις 100 mm 
επιπλέον σε σχέση με ένα στάνταρ κλειστό ρολό 
DD ίδιου μεγέθους 

• προαιρετικά με προφίλ παραθύρου

39



Προφίλ κλειστού ρολού
Διπλού και μονού τοιχώματος
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Εσωτερική πλευράΕσωτερική πλευράΕσωτερική πλευρά

Decotherm S, χάλυβας
Το προφίλ από ειδικό γαλβανισμένο χάλυβα 
υψηλής σκληρότητας καθιστά τα προφίλ 
ιδιαίτερα ανθεκτικά στη φθορά κατά 
τη μεταφορά, συναρμολόγηση και λειτουργία. 
Η κουρτίνα διατίθεται κατ' επιλογή  
με ή χωρίς χρωματική επικάλυψη.

Η ριγέ όψη προφίλ στην εξωτερική  
και την εσωτερική πλευρά διατίθεται 
προαιρετικά με χρωματική επικάλυψη  
και στις δύο πλευρές σε χρώμα RAL  
της επιλογής του πελάτη.

HR 120 A, αλουμίνιο
Ιδιαίτερα κατάλληλο για ψυχόμενους χώρους 
είναι το προφίλ HR 120 A. Η έκδοση χωρίς 
μεταχρωματισμό είναι η στάνταρ επιφάνεια  
για αυτό το προφίλ. Η προβαμμένη επιφάνεια 
είναι στην εξωτερική πλευρά του προφίλ 
επιστρωμένη με χρώμα υψηλής ποιότητας.

Η εσωτερική πλευρά διατίθεται κατ' επιλογή  
με χρωματική επικάλυψη σε Basalt Grey, 
RAL 7012.

HR 120 aero, αλουμίνιο
Αυτό το προφίλ με τις λεπτές οπές επιτρέπει την 
επαρκή δίοδο φωτός και αέρα. Τα φύλλα,  
τα χαρτιά και άλλες ακαθαρσίες παραμένουν έξω.
Η επιφάνεια χωρίς μεταχρωματισμό ενδείκνυται 
ιδιαίτερα για απλές εφαρμογές χωρίς οπτικές 
απαιτήσεις. Στις προβαμμένες επιφάνειες 
η εξωτερική πλευρά είναι επιστρωμένη με 
χρώμα υψηλής ποιότητας.

Η εσωτερική πλευρά διατίθεται κατ' επιλογή  
με χρωματική επικάλυψη σε Basalt Grey, 
RAL 7012.

Τύπος προφίλ Decotherm S HR 120 A HR 120 aero

Υλικό Χάλυβας Αλουμίνιο Αλουμίνιο

Επιφάνειες χωρίς χρωματική 
επικάλυψη

γαλβανιζέ
χωρίς προστατευτικό επίχρισμα*

χωρίς μεταχρωματισμό
χωρίς προστατευτικό επίχρισμα

χωρίς μεταχρωματισμό
χωρίς προστατευτικό επίχρισμα

Επιφάνειες με χρωματική 
επικάλυψη

εξωτερικά και εσωτερικά
με ίδια χρωματική επικάλυψη κατ' 
επιλογή

εξωτερικά:
Χρωματική επικάλυψη κατ' επιλογή
εσωτερικά:
Προστατευτικό επίχρισμα Basalt 
Grey, RAL 7012

εξωτερικά:
Χρωματική επικάλυψη κατ' επιλογή
εσωτερικά:
Προστατευτικό επίχρισμα Basalt 
Grey, RAL 7012

Στάνταρ χρώματα RAL 9002
RAL 9006

RAL 9002
RAL 9006

RAL 9002
RAL 9006

Χρώματα επιλογής** • • –

Ειδικά χρώματα • • –

Ύψος προφίλ 109 mm 119 mm 119 mm

Βάρος κουρτίνας περ. 10,3 kg/m² περ. 6,0 kg/m² περ. 5,5 kg/m²

Κατηγορία φορτίου ανέμου 2 
έως πλάτος πόρτας

12000 mm 7500 mm 5500 mm

Θερμοπερατότητα EN 12428 
(μεμονωμένο προφίλ)

3,9 W/ (m²·K) – –

Ελεύθερη εγκάρσια τομή 
εξαερισμού

– – περ. 30 %

Τύπος πόρτας Κλειστό ρολό SB
Κλειστό ρολό TGT
Κλειστό ρολό DD

Κλειστό ρολό SB
Κλειστό ρολό DD

Κλειστό ρολό SB
Κλειστό ρολό DD

Παράθυρα • • –

Προφίλ αερισμού – •*** –

* ανάλογα με τον τεχνικό σχεδιασμό μπορεί να προκύψουν διαφορές στην όψη μεταξύ δύο πορτών
** Για τα χρώματα επιλογής ανατρέξτε στη σελίδα 49
*** προφίλ αερισμού HR 120 aero

• προαιρετικά διαθέσιμο
 – μη διαθέσιμο

Όλα τα αναφερόμενα χρώματα αντιστοιχούν  
στο εκάστοτε χρώμα RAL

Όλες οι κουρτίνες των κλειστών ρολών SB, TGT, DD 
παραδίδονται στάνταρ με άγκιστρο ασφαλείας  
ή προστασία ανοίγματος.  
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη σελίδα 45.

Προφίλ κλειστού ρολού
Decotherm S, HR 120 A, HR 120 aero
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HG-L, αλουμίνιο
Η κομψή έκδοση αλουμινίου εξοικονομεί χώρο 
και ενδείκνυται ειδικά για χρήση σε κοινόχρηστα 
γκαράζ και στοές καταστημάτων. Το πλέγμα και 
οι συνδέσεις διαθέτουν διαδοκίδες ασφαλείας 
αλουμινίου ως πρόσθετη διάταξη προστασίας.

HG-V, αλουμίνιο (ενισχυμένο)
Η κουρτίνα αλουμινίου είναι ενισχυμένη με 
συνδετήρες από ανοξείδωτο ατσάλι V2 A και 
ενδείκνυται για μεγάλα ανοίγματα σε υπόγεια 
γκαράζ ή κλειστούς χώρους στάθμευσης με 
πολυάριθμους κύκλους 
ανοίγματος / κλεισίματος.

Τύπος κουρτίνας HG-V HG-S HG-L

Υλικό Αλουμίνιο Χάλυβας Αλουμίνιο

Επιφάνειες χωρίς χρωματική 
επικάλυψη

χωρίς μεταχρωματισμό γαλβανιζέ χωρίς μεταχρωματισμό

Επιφάνειες με χρωματική 
επικάλυψη

- Χρωματική επικάλυψη κατ' επιλογή Χρωματική επικάλυψη κατ' επιλογή ή 
φυσικό χρώμα ανοδιωμένο (E6 / EV 1)

Ειδικό βάρος κουρτίνας περ. 7 kg/m² περ.14 kg/m² περ. 6,5 kg/m²

Ελεύθερη εγκάρσια τομή 
εξαερισμού

περ. 85 % περ. 85 % περ. 77 %

Τύπος πόρτας Δικτυωτό ρολό DD Δικτυωτό ρολό DD Δικτυωτό ρολό SB
Δικτυωτό ρολό TGT
Δικτυωτό ρολό DD

HG-S, χάλυβας
Η γαλβανισμένη χαλύβδινη έκδοση είναι στιβαρή 
και οικονομική. Η κουρτίνα διατίθεται επίσης 
κατ' επιλογή με χρωματική επικάλυψη.

Όλες οι κουρτίνες για τα δικτυωτά ρολά SB, TGT, DD παραδίδονται 
στάνταρ με άγκιστρο ασφαλείας ή προστασία ανοίγματος. 
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη σελίδα 45.

Κουρτίνες δικτυωτού ρολού
HG-V, HG-S, HG-L

42



Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα φυλλάδια 
“Είσοδος καταστημάτων ShopRoller SR”  
και “Αυτόματα συστήματα πόρτας”.

Είσοδος καταστημάτων ShopRoller SR
Η κομψή ασφάλιση καταστημάτων με κουρτίνα, ράγα οδηγό και προφίλ δαπέδου από ανοδιωμένο 
αλουμίνιο E6 / EV 1 ενσωματώνεται απόλυτα με το περιβάλλον. Τέσσερις τύποι κουρτίνας  
και ελεγμένες παραλλαγές κουρτίνας RC 2-/RC 3 προσφέρουν εξατομικευμένη εμφάνιση  
καθώς και ασφάλεια έναντι διάρηξης.

Συνδυασμός ασφαλείας συρόμενης πόρτας RC 2  
με δικτυωτό ρολό HG 75 TD
Ο συνδυασμός που αποτελείται από το δικτυωτό ρολό HG 75 TD με τη συρόμενη πόρτα AD 100 
συνδέει τις απαιτήσεις μιας καθημερινής άνετης αυτόματης εισόδου και εξόδου κινδύνου με αυτές 
για το νυχτερινό κλείσιμο. Με κλειστή πόρτα και κλειστό πλέγμα ο συνδυασμός αυτός πληροί την 
απαίτηση RC 2 (ελέγχθηκε και εγκρίθηκε).

NEU: Ladenabschluss ShopRoller SR
Optional mit RC 2 oder RC 3 Sicherheitsausstattung

T30 RS UDT90 RC 2 

Automatik-Türsysteme
 

Schiebetüren und Drehflügeltüren für barrierefreie Eingänge

Είσοδοι καταστημάτων
Συμπαγής κατασκευή και ελεγμένη ασφάλεια
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Αντιανεμική και αντιδιαρρηκτική προστασία
Για στιβαρή και ασφαλή χρήση
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Άγκιστρα ασφαλείας  
και προστασία ανοίγματος
Όλες οι κουρτίνες για τα κλειστά  
και δικτυωτά ρολά των τύπων πόρτας SB, 
TGT και DD παραδίδονται στάνταρ  
με άγκιστρο ασφαλείας ή προστασία 
ανοίγματος. Αποτρέπουν την εύκολη 
αφαίρεση των κουρτινών από τους 
οδηγούς τους λόγω του φορτίου ανέμου  
ή από διαρρήκτες.

Σύρτης ασφάλισης για 
κλειστό / δικτυωτό ρολό SB
Οι σύρτες ασφάλισης συναρμολογούνται 
εσωτερικά στο δεξί και αριστερό άκρο  
του τελικού προφίλ (δεν ενδείκνυνται  
για εξωτερικά κλειστά ρολά).

Σύρτης ασφάλισης για 
κλειστό / δικτυωτό ρολό DD
Ο σύρτης ασφάλισης μπορεί κατ' επιλογή 
να τοποθετηθεί δεξιά και αριστερά στον 
οδηγό. Ο μηχανισμός ασφάλισης μπορεί 
να κλειδώσει με ένα λουκέτο (δεν 
ενδείκνυται για εξωτερικά κλειστά ρολά).

Τελικό προφίλ που κλειδώνει 
με κλειδαριά για όλους τους 
τύπους πόρτας
Η ενεργοποίηση μπορεί να γίνει είτε από 
έξω και από μέσα είτε μόνο από μέσα.Εξωτερική όψη προφίλ δαπέδου με 

δυνατότητα ασφάλισης

Σύρτης ασφάλισης για κλειστό / δικτυωτό 
ρολό DD

Σύρτης ασφάλισης για κλειστό / δικτυωτό 
ρολό SB

Εσωτερική όψη προφίλ δαπέδου με 
δυνατότητα ασφάλισης

Κλειστό ρολό DD Profil Decotherm S  
με χαλύβδινο άγκιστρο ασφαλείας  
(από 7500 mm πλάτος ή/και ύψος πόρτας 
ή προαιρετικά υψηλότερες απαιτήσεις 
φορτίου ανέμου)

Κουρτίνες δικτυωτού ρολού HG-V, HG-S 
και HG-L με προστασία ανοίγματος  
(εικ. δικτυωτό ρολό DD με κουρτίνα HG-L)

Κλειστό ρολό DD Profil Decotherm S  
με πλαστικά άγκιστρα ασφαλείας

Κλειστό ρολό SB / TGT Profil Decotherm S 
με πλαστικά άγκιστρα ασφαλείας
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Πλαϊνή πόρτα NT 60 R
• Για όλες τις κουρτίνες κλειστών 

και δικτυωτών ρολών
• Κατασκευή πλαισίου αλουμινίου 

60 mm
• Όπως πάντα διατίθενται 

με περιμετρικά λάστιχα από 
EPDM, ανθεκτικά στις καιρικές 
συνθήκες και τη φθορά

• Μεντεσέδες δύο τμημάτων, 
δυνατότητα ρύθμισης σε τρεις 
κατευθύνσεις

• Στερέωση της κουρτίνας με ράγες 
στήριξης γυαλιού

• Δυνατότητα παράδοσης  
και με διαφράγματα πλαισίου

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
• Πλαίσιο τζαμιών με διπλά πλαστικά 

τζάμια

Πλαϊνές πόρτες και σταθερά πλαίσια
Ομοιόμορφη εμφάνιση με την πόρτα
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Εξωτερική όψη πλαϊνής πόρτας NT 60 R  
για δικτυωτά ρολά

Εξωτερική όψη πλαϊνής πόρτας NT 60 R  
για κλειστά ρολά

Stahltüren
Funktionstüren für das Eigenheim und den Objektbau

bis zu

bessere 
Wärmedämmung

49 %*

Χαλύβδινες πλαϊνές 
πόρτες με θερμικό 
διαχωρισμό
Πόρτα πολλαπλών χρήσεων 
MZ Thermo 65
• θερμικά διαχωρισμένο θυρόφυλλο 

πάχους 65 mm με πλήρωση  
στερεού 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 
RC 2 ως KSI Thermo με θυρόφυλλο 
πάχους 42 mm

Περισσότερες 
πληροφορίες υπάρχουν 
στο φυλλάδιο Χαλύβδινες 
πόρτες.

Προαιρετικά πρόσθετο πλαστικό τζάμι 
ως πλήρης διάταξη προστασίας

Στάνταρ πόμολο

Εσωτερική όψη με μεντεσέ 3D

Εσωτερική όψη με μεντεσέ 3D

Στάνταρ πόμολο

Εσωτερική όψη με πλαστικό τζάμι
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Χρωματιστά κλειστά και δικτυωτά ρολά
Δώστε έναν ιδιαίτερο τόνο
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Πόρτα σε χρώμα που “δένει”  
με την πρόσοψη
Στη σύγχρονη βιομηχανική αρχιτεκτονική  
και την αρχιτεκτονική υπόστεγων οι χρωματιστές 
πόρτες χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο  
ως διακοσμητικά στοιχεία. Τα κλειστά και δικτυωτά 
ρολά καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό – ήδη  
από το μέγεθός τους – την όψη της πρόσοψης.  
Γι' αυτό η Hörmann προσφέρει επικαλύψεις 
κουρτίνας υψηλής ποιότητας περισσότερα  
από 1000 χρώματα RAL.

Χρωματική επίστρωση υψηλής 
ποιότητας
Τα προβαμμένα προφίλ ρολού προσφέρουν 
μακροχρόνια προστασία της επιφάνειας έναντι των 
καιρικών συνθηκών. Ένα πρόσθετο προστατευτικό 
επίχρισμα με σωματίδια πολυαμιδίου μειώνει  
τη φθορά και τους θορύβους λειτουργίας.

Το τελικό προφίλ παραδίδεται σε όλους τους 
τύπους κουρτίνας και πόρτας με επιφάνεια χωρίς 
μεταχρωματισμό.

Υψηλής ποιότητας χρωματική  
επίστρωση για όμορφη εμφάνιση  
που διαρκεί στο χρόνο

Ειδικά χρώματα σύμφωνα με το RAL
Οι απεικονίσεις των χρωμάτων στο παρόν έντυπο 
μπορεί να αποκλίνουν ελαφρά από τα διαθέσιμα 
χρώματα για λόγους εκτύπωσης.

Όλα τα αναφερόμενα χρώματα αντιστοιχούν  
σε κωδικό RAL.
Είναι δυνατές μικρές χρωματικές αποκλίσεις.

* όχι για HR 120 aero
** για Decotherm S

Terra Brown RAL 8028

RAL 7016Anthracite Grey

RAL 6005Moss Green

RAL 5010Blue gentian

RAL 9016Traffic White**

RAL 9007Grey aluminium

RAL 3000Flame red

Grey white RAL 9002

White Aluminium RAL 9006

Χρώματα επιλογής*

Βασικά χρώματα
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Χαρακτηριστικά ασφαλείας 
σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό 
Πρότυπο 13241-1
Έλεγχος και πιστοποίηση από 
την Hörmann:
• Σύστημα προστασίας από την πτώση
• Προστασία ενσφήνωσης
• Προστασία από παγίδευση

Τα κλειστά και δικτυωτά ρολά Hörmann  
είναι ασφαλή σε κάθε φάση ανοίγματος  
και κλεισίματος. Χειροκίνητα ή μηχανοκίνητα.
Σε πόρτες με παλμική ρύθμιση εγγυώνται  
τα συστήματα επιτήρησης με ενσωματωμένο 
αυτοέλεγχο την ασφαλή τήρηση των 
απαιτήσεων για τις δυναμικές δυνάμεις 
κλεισίματος.

Η πόρτα και ο μηχανισμός κίνησης έχουν 
προσαρμοστεί ιδανικά από την Hörmann και 
η συμμόρφωσή τους προς τα προβλεπόμενα 
πρότυπα έχει ελεγχθεί για τη δική σας ασφάλεια.
Τολμήστε τη σύγκριση!

Δικτυωτά ρολά σε δημόσιους, 
εύκολα προσβάσιμους χώρους
Στους χώρους αυτούς, όπου βρίσκονται 
και παιδιά και θα μπορούσαν να πιαστούν 
από το δικτυωτό ρολό, απαιτούνται ιδιαίτερες 
διατάξεις ασφαλείας.

Στα δικτυωτά ρολά DD με παλμικά συστήματα 
ελέγχου πρέπει να τοποθετούνται κατά 
κανόνα ασφάλειες πιασίματος.

Στα κλειστά ρολά TGT με μηχανισμό κίνησης 
WA 300 R S4 και WA 300 AR S4 πληρούνται 
οι απαιτήσεις ασφαλείας κατά DIN 13241-1 
με τον στάνταρ περιορισμό ισχύος στην 
κατεύθυνση “ανοίγματος πόρτας”.

Κριτήρια απόδοσης  
σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό 
Πρότυπο 13241-1
Έλεγχος και πιστοποίηση  
από την Hörmann:
• Θερμομόνωση
• Ηχομόνωση
• Στεγανότητα
• Φορτίο ανέμου

Κλειστά και δικτυωτά ρολά
Στην Hörmann η ασφάλεια είναι πιστοποιημένη
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Καλύτερα με σύστημα
Τα εξαρτήματα είναι τέλεια 
προσαρμοσμένα μεταξύ τους και 
διασφαλίζουν την υψηλή ασφάλεια 
λειτουργίας της πόρτας.

Η κοινή φιλοσοφία χειρισμού των 
εξαρτημάτων ελέγχου 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

Συμβατές λύσεις συστήματος
Για υψηλή ασφάλεια λειτουργίας της πόρτας
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Eσωτερικό 
σύστημα ελέγχου 

WA 250 R S4

Eσωτερικό 
σύστημα ελέγχου 

WA 300 R S4

Εξωτερικό 
σύστημα ελέγχου 

300

Εξωτερικό 
σύστημα ελέγχου 

360

Παλμικό 
σύστημα ελέγχου 

445 R

Σύστημα 
ελέγχου comfort 

460 R

Σύστημα 
ελέγχου με 
μετατροπέα 
συχνότητας 
B 971 R-S6

Τύπος πόρτας / Μηχανισμοί κίνησης

Κλειστό / Δικτυωτό ρολό SB με WA 250 R S4 ● – – – – – –

Κλειστό / Δικτυωτό ρολό SB / TGT με WA 300 R S4 – ● – ○ – – –

Κλειστό / Δικτυωτό ρολό SB / TGT με WA 300 AR S4 – – ● ○ – – –

Κλειστό/Δικτυωτό ρολό DD με μηχανισμό κίνησης 
απευθείας στον άξονα – – – – ● ○ –

Κλειστό ρολό DD με προαιρετικό πακέτο εξοπλισμού S6 – – – – – – ●

Λειτουργίες / Ιδιότητες

Σύστημα ελέγχου με δυνατότητα συναρμολόγησης 
ξεχωριστά από το μηχανισμό κίνησης – – ● ● ● ● ●

Οι εργασίες ρύθμισης εκτελούνται εύκολα απευθείας 
από το σύστημα ελέγχου – – ● ● ● ● ●

Λειτουργία ομαλής εκκίνησης και τερματισμού  
για αθόρυβη κίνηση της πόρτας ● ● ● ● – – ●

Περιορισμός ισχύος προς την κατεύθυνση  
“ανοίγματος πόρτας” / “κλεισίματος πόρτας” 4) – ● ● ● – – –

Δεύτερο ύψος ανοίγματος με έξτρα διακόπτη  
στο καπάκι του περιβλήματος – ○ 2) ○ 2) ● – ● –

Ένδειξη κατάστασης και σφαλμάτων με LED ● ● ● – – – –

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 εξατομικευμένη ένδειξη 
πελάτη: ακουστικά, οπτικά ή π.χ. μέσω κινητού τηλεφώνου – – – ○ ○ ○ ○

Επεκτάσιμο με εξωτερικό ασύρματο δέκτη – ● ● ● ● ● ●

Αυτόματο κλείσιμο 1) – ● ● ● – ● ●

Ρύθμιση διαδρομής 1) – – – ○ – ○ –

Ενσωματωμένες κλέμες σύνδεσης για περισσότερες 
συσκευές εντολών – ● ● ● ● ● ●

Φραγή λειτουργίας μέσω κλειδαριάς μινιατούρας ○ ○ ● ● 5) ● 5) ● 5) ● 5)

Χωρίς πρεσοστάτη SKS: “Άνοιγμα πόρτας” /  
“Κλείσιμο πόρτας” στην αυτόματη διακοπή 4) – ● ● ● – – –

Μπουτονιέρα DTH-R στον στάνταρ εξοπλισμό ● ● – – – – –

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

Γενικός διακόπτης ενσωματωμένος στο περίβλημα  
του συστήματος ελέγχου ○ 3) ○ 3) ○ ○ ○ ○ ○

Σύστημα ελέγχου και εξαρτήματα φύλλου πόρτας κλάσης 
προστασίας IP 65 (προστασία από εκτόξευση νερού) ● ● ● ● ● ● ●

 ● στάνταρ
 ○ με τον αντίστοιχο εξοπλισμό ενδεχ. με πρόσθετο σύστημα ελέγχου

 – μη διαθέσιμο

1) μόνο σε συνδυασμό με σύνδεση σηματοδότη και φωτοκύτταρου ή φωτοπλέγματος
2) σε συνδυασμό με UAP1-300 DTH I ή DTH IM
3) σε συνδυασμό με το σύστημα ελέγχου μπουτονιέρας 300 U
4) στην κατεύθυνση “κλεισίματος πόρτας” ο περιορισμός ισχύος διατίθεται μόνο στις καθορισμένες παραλλαγές κουρτίνας και τα μεγέθη (βλέπε 

“Παλμική λειτουργία χωρίς πρεσοστάτη” στη σελίδα 17)
5) Δυνατότητα μετατροπής για προφίλ ημικυλίνδρου

Συστήματα ελέγχου
Συμβατές λύσεις συστήματος
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Eσωτερικό 
σύστημα ελέγχου 

WA 250 R S4

Eσωτερικό 
σύστημα ελέγχου 

WA 300 R S4

Εξωτερικό 
σύστημα ελέγχου 

300

Εξωτερικό 
σύστημα ελέγχου 

360

Παλμικό 
σύστημα ελέγχου 

445 R

Σύστημα 
ελέγχου comfort 

460 R

Σύστημα 
ελέγχου με 
μετατροπέα 
συχνότητας 
B 971 R-S6

Τύπος πόρτας / Μηχανισμοί κίνησης

Κλειστό / Δικτυωτό ρολό SB με WA 250 R S4 ● – – – – – –

Κλειστό / Δικτυωτό ρολό SB / TGT με WA 300 R S4 – ● – ○ – – –

Κλειστό / Δικτυωτό ρολό SB / TGT με WA 300 AR S4 – – ● ○ – – –

Κλειστό/Δικτυωτό ρολό DD με μηχανισμό κίνησης 
απευθείας στον άξονα – – – – ● ○ –

Κλειστό ρολό DD με προαιρετικό πακέτο εξοπλισμού S6 – – – – – – ●

Λειτουργίες / Ιδιότητες

Σύστημα ελέγχου με δυνατότητα συναρμολόγησης 
ξεχωριστά από το μηχανισμό κίνησης – – ● ● ● ● ●

Οι εργασίες ρύθμισης εκτελούνται εύκολα απευθείας 
από το σύστημα ελέγχου – – ● ● ● ● ●

Λειτουργία ομαλής εκκίνησης και τερματισμού  
για αθόρυβη κίνηση της πόρτας ● ● ● ● – – ●

Περιορισμός ισχύος προς την κατεύθυνση  
“ανοίγματος πόρτας” / “κλεισίματος πόρτας” 4) – ● ● ● – – –

Δεύτερο ύψος ανοίγματος με έξτρα διακόπτη  
στο καπάκι του περιβλήματος – ○ 2) ○ 2) ● – ● –

Ένδειξη κατάστασης και σφαλμάτων με LED ● ● ● – – – –

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 εξατομικευμένη ένδειξη 
πελάτη: ακουστικά, οπτικά ή π.χ. μέσω κινητού τηλεφώνου – – – ○ ○ ○ ○

Επεκτάσιμο με εξωτερικό ασύρματο δέκτη – ● ● ● ● ● ●

Αυτόματο κλείσιμο 1) – ● ● ● – ● ●

Ρύθμιση διαδρομής 1) – – – ○ – ○ –

Ενσωματωμένες κλέμες σύνδεσης για περισσότερες 
συσκευές εντολών – ● ● ● ● ● ●

Φραγή λειτουργίας μέσω κλειδαριάς μινιατούρας ○ ○ ● ● 5) ● 5) ● 5) ● 5)

Χωρίς πρεσοστάτη SKS: “Άνοιγμα πόρτας” /  
“Κλείσιμο πόρτας” στην αυτόματη διακοπή 4) – ● ● ● – – –

Μπουτονιέρα DTH-R στον στάνταρ εξοπλισμό ● ● – – – – –

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

Γενικός διακόπτης ενσωματωμένος στο περίβλημα  
του συστήματος ελέγχου ○ 3) ○ 3) ○ ○ ○ ○ ○

Σύστημα ελέγχου και εξαρτήματα φύλλου πόρτας κλάσης 
προστασίας IP 65 (προστασία από εκτόξευση νερού) ● ● ● ● ● ● ●

 ● στάνταρ
 ○ με τον αντίστοιχο εξοπλισμό ενδεχ. με πρόσθετο σύστημα ελέγχου

 – μη διαθέσιμο

1) μόνο σε συνδυασμό με σύνδεση σηματοδότη και φωτοκύτταρου ή φωτοπλέγματος
2) σε συνδυασμό με UAP1-300 DTH I ή DTH IM
3) σε συνδυασμό με το σύστημα ελέγχου μπουτονιέρας 300 U
4) στην κατεύθυνση “κλεισίματος πόρτας” ο περιορισμός ισχύος διατίθεται μόνο στις καθορισμένες παραλλαγές κουρτίνας και τα μεγέθη (βλέπε 

“Παλμική λειτουργία χωρίς πρεσοστάτη” στη σελίδα 17)
5) Δυνατότητα μετατροπής για προφίλ ημικυλίνδρου

Προαιρετικά: μισός κύλινδρος
για όλα τα εξωτερικά συστήματα 
ελέγχου (εκτός συστήματος 
ελέγχου 300)

Συνδυαστικό σύστημα ελέγχου 420Si ή 420Ti
Αυτή η λύση συνδυάζει το σύστημα χειρισμού πόρτας με το μηχανισμό 
WA 300 R S4 / WA 300 AR S4 με ένα στάνταρ σύστημα ελέγχου 
υδραυλικής ράμπας στο ίδιο περίβλημα.

Τα πλεονεκτήματα:
• Εύκολη συναρμολόγηση
• Οικονομία
• Συμπαγής όγκος
• Κατάλληλο για υδραυλικές ράμπες με αρθρωτό χείλος (420 Si)  

και με τηλεσκοπικό χείλος (420 Ti)
• προαιρετικά: ενσωμάτωση της ένδειξης τελικής θέσης  

“άνοιγμα πόρτας” για απελευθέρωση της υδραυλικής ράμπας

Προαιρετικά: Γενικός διακόπτης
για όλα τα εξωτερικά συστήματα 
ελέγχου

Προαιρετικά: Κολωνάκι 
STI 1
για τη συναρμολόγηση 
έως 2 συστημάτων ελέγχου 
με πρόσθετο περίβλημα,
Χρώμα: white aluminium, 
RAL 9006,
Διαστάσεις: 200 × 60 mm, 
ύψος 1660 mm

Μονάδα ασύρματης μετάδοσης
Προαιρετικός εξοπλισμός για τη μετάδοση των σήματων από την κουρτίνα 
πόρτας μέσω Bluetooth στο σύστημα ελέγχου – αντί για σπιράλ καλώδιο. 
Η τροφοδοσία ρεύματος γίνεται μέσω μια ισχυρής μπαταρίας.  
Για τα συστήματα ελέγχου: 445 R / 460 R
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Συστήματα ελέγχου
Σύστημα ελέγχου παροχής αέρα AC72

RWA εξαγωγή καπνού 
και θερμότητας

• Εξαγωγή καπνού σε περίπτωση 
πυρκαγιάς μέσω ενός 
σταθερού στρώματος χαμηλής 
εκπομπής καπνού στο επίπεδο 
του δαπέδου (μέσω 
στοχευμένης παροχής αέρα)

• Για ασφαλή χρήση σε εξόδους 
κινδύνου και οδούς διάσωσης

Εξειδικευμένα συστήματα 
εξαγωγή καπνού ελεγμένα 
κατά 12101- 2 και 
αξιολογημένα κατά 
DIN 18232-2

• Απαιτείται βάσει του νόμου 
δόμησης (π.χ. σε χώρους 
συνεδριάσεων και 
βιομηχανικά κτίρια)

• Για οικοδομικές άδειες 
λάμβανοντας υπόψη 
περαιτέρω στόχους 
προστασίας (π.χ. απαιτήσεις 
περί ασφάλειας αντικειμένων 
από τον ιδιοκτήτη  
ή τον ασφαλιστή του)

Στόχοι προστασίας

• Υποστήριξη της προσπάθειας 
αντιμετώπισης πυρκαγιάς 
του πυροσβεστικού σώματος

• Προστασία ατόμων
• Ασφάλεια αντικειμένων 

της εγκατάστασης 
παραγωγής

• Ασφάλεια αντικειμένων  
για τα εμπορεύματα  
και τις πρώτες ύλες

• Ασφάλεια αντικειμένων  
του κτιρίου

Σύστημα ελέγχου 
παροχής αέρα

Για την εξαγωγή του καπνού μέσω βιομηχανικών πορτών
Τα συστήματα απαγωγής καπνού και θερμότητας αποτελούν σημαντικό μέρος 
της προληπτικής πυροπροστασίας και της προστασίας ατόμων. Σε περίπτωση 
πυρκαγιάς ανοίγουν τα παράθυρα και οι φεγγίτες καθώς και η περιοχή της οροφής 
προκειμένου τα καπναέρια να μεταφερθούν εκτός του κτιρίου. Ταυτόχρονα 
εισέρχεται καθαρός αέρας από κάτω μέσω των ανοιγμάτων του κτιρίου π.χ. 
διαγράγματα εισαγωγής αέρα στην πρόσοψη του κτιρίου.
Με το νέο σύστημα ελέγχου παροχής άερα AC72 μπορούν και τα συστήματα 
πορτών να ενσωματωθούν ως σύστημα πρόσθετης παροχής αέρα για την εξαγωγή 
καπνού. Κατά την ενεργοποίηση των συστημάτων συναγερμών πυρκαγιάς το AC72 
αποστέλει αυτόματα εντός 60 δευτερολέπτων τον παλμό για το άνοιγμα της 
πόρτας στο ελάχιστο απαιτούμενo ύψος ανοίγματος. Επιπλέον, το AC72 πληροί  
τις γενικές απαιτήσεις των εγκαταστάσεων απαγωγής καπνού όπως π.χ. την 
επιτηρούμενη λειτουργία με μπαταρία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος για 72 
ώρες. Ενσωματώνοντας τις βιομηχανικές πόρτες στο σύστημα απαγωγής καπνού 
του κτιρίου σας εξοικονομείτε το κόστος της επένδυσης και της τοποθέτησης 
πρόσθετων διαφραγμάτων αερισμού και βελτιώνετε τη θερμομόνωση του κτιρίου 
σας καθώς στην πρόσοψη τοποθετούνται λιγότερες πόρτες.

ΝΕΟ
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Κτίριο εφοδιαστικής αλυσίδας
Συνδυασμοί μηχανισμών κίνησης / συστημάτων ελέγχου με το AC72:

• Μηχανισμός κίνησης WA 300 R S4 με σύστημα ελέγχου 420 Si / 420 Ti

Βιομηχανικά κτίρια
Συνδυασμοί μηχανισμών κίνησης / συστημάτων ελέγχου με το AC72:

• Μηχανισμός κίνησης WA 300 R S4 με σύστημα ελέγχου 300 U
• Μηχανισμός κίνησης WA 300 AR S4 με σύστημα ελέγχου 300
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Εξαρτήματα
Ασύρματος χειρισμός, δέκτης

Αποκλειστικά στην Hörmann

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.

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

* στο WA 300 S4 ή στο σύστημα ελέγχου 300 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

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

Τηλεχειριστήριο 4 πλήκτρων
HS 4 BS
Μαύρη κατασκευή,  
με καπάκια χρωμίου

Τηλεχειριστήριο 1 πλήκτρων
HS 1 BS
Μαύρη κατασκευή,  
με καπάκια χρωμίου

Τηλεχειριστήριο 4 πλήκτρων
HSE 4 BS
Μαύρη κατασκευή με καπάκια 
χρωμίου ή πλαστικά καπάκια

Τηλεχειριστήριο 1 πλήκτρων
HSE 1 BS
Μαύρη κατασκευή,  
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
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Τρικάναλος δέκτης
HEI 3 BS
για την ενεργοποίηση
3 λειτουργιών

Βιομηχανικό τηλεχειριστήριο
HSI 6 BS, HSI 15 BS
για τον έλεγχο έως 6 πορτών 
(HSI 6 BS) ή / και 15 πορτών 
(HSI 15 BS) με πολύ μεγάλα 
πλήκτρα για εύκολο χειρισμό  
με γάντια εργασίας,
ανθετικό περίβλημα
Κλάση προστασίας: IP 65

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)

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

Δικάναλος δέκτης ρελέ
HER 2 BS
με 2 εξόδους ρελέ ξηρής επαφής, 
με ένδειξη κατάστασης  
και εξωτερική κεραία

Δέκτης ρελέ 4 καναλιών
HER 4 BS
με 4
εξόδους ρελέ χωρίς δυναμικό
με έλεγχο κατάστασης

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

Ασύρματο πληκτρολόγιο 
κωδικού
FCT 10-1 BS  ΝΕΟ
για 10 λειτουργίες,
με φωτιζόμενα πλήκτρα  
και ανοιγόμενο καπάκι,  
δυνατότητα χωνευτής και 
επιτοίχιας τοποθέτησης

Ασύρματη συσκευή ανάγνωσης 
δακτυλικών αποτυπωμάτων
FFL 25 BS  ΝΕΟ
2 λειτουργιών,
έως και 25 δακτυλικά 
αποτυπώματα,
με ανοιγόμενο καπάκι,  
δυνατότητα χωνευτής  
και επιτοίχιας τοποθέτησης

Ασύρματο πληκτρολόγιο 
κωδικού
FCT 3-1 BS  ΝΕΟ
για 3 λειτουργίες,
με φωτιζόμενα πλήκτρα
Δυνατότητα χωνευτής  
και επιτοίχιας τοποθέτησης

Διακόπτης ραντάρ FSR 1 BS
Αισθητήρας για ανέπαφο άνοιγμα, 
σε πλαστικό περίβλημα, ΙP 41
για χωνευτή και επιτοίχια 
τοποθέτηση

Διακόπτης ραντάρ HTR 
1-230 / 1-24
έκδοση με σύνδεση καλωδίου  
με 230 V ή/και 24 V
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Μπουτονιέρα DTH R
για ξεχωριστό έλεγχο των δύο 
κατευθύνσεων λειτουργίας, 
ξεχωριστό πλήκτρο στάσης

Διαστάσεις:
90 × 160 × 55 mm (Π × Υ × Β)
Κλάση προστασίας: IP 65

Για τα συστήματα ελέγχου:
300, 360, 445 R, 460 R και 
ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου 
WA 250 R S4, WA 300 R S4

Μπουτονιέρα DTH RM
για ξεχωριστό έλεγχο των δύο 
κατευθύνσεων λειτουργίας, 
ξεχωριστό πλήκτρο στάσης, 
με κλειδαριά μινιατρούα: 
Ο χειρισμός του μηχανισμού 
κίνησης απενεργοποιείται. 
Δεν είναι πλέον δυνατή 
η λειτουργία του μηχανισμού 
κίνησης. 
(περιλαμβάνονται 2 κλειδιά στον 
παραδοτέο εξοπλισμό)

Διαστάσεις:
90 × 160 × 55 mm (Π × Υ × Β) κλάση 
προστασίας: IP 65,

Για τα συστήματα ελέγχου:
300, 360, 445 R, 460 R και 
ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου 
WA 250 R S4, WA 300 R S4

Μπουτονιέρα DTH I
για κίνηση της πόρτας στις θέσεις 
ανοίγματοw / κλεισίματος πόρτας, 
ξεχωριστό πλήκτρο στάσης για 
διακοπή της κίνησης πόρτας, 
πλήκτρο ανοίγματος κατά το ήμισυ* 
για το άνοιγμα της πόρτας μέχρι 
την προγραμματισμένη ενδιάμεση 
τελική θέση

Διαστάσεις:
90 × 160 × 55 mm (Π × Υ × Β)
Κλάση προστασίας: IP 65

Για τα συστήματα ελέγχου:
300, 360, 460 R και 
ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου 
WA 300 R S4

Μπουτονιέρα DTH IM
για κίνηση της πόρτας στις θέσεις 
ανοίγματος / κλεισίματος πόρτας, 
ξεχωριστό πλήκτρο στάσης για 
διακοπή της κίνησης πόρτας, 
πλήκτρο ανοίγματος κατά το ήμισυ 
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 στον παραδοτέο εξοπλισμό)

Διαστάσεις:
90 × 160 × 55 mm (Π × Υ × Β) κλάση 
προστασίας: IP 65

Για τα συστήματα ελέγχου:
300, 360, 460 R και 
ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου 
WA 300 R S4

Μπουτονιέρα DT 02
άνοιγμα ή κλείσιμο μέσω πλήκτρου 
εντολών, ξεχωριστό πλήκτρο 
στάσης

Διαστάσεις:
75 × 145 × 70 mm (Π × Υ × Β),
Κλάση προστασίας: IP 65

Για τα συστήματα ελέγχου:
360, 445 R και 460 R

Μπουτονιέρα DT 03
για ξεχωριστό έλεγχο των δύο 
κατευθύνσεων λειτουργίας, με 
ξεχωριστό πλήκτρο στάσης

Διαστάσεις:
75 × 180 × 70 mm (Π × Υ × Β),
Κλάση προστασίας: IP 65

Για τα συστήματα ελέγχου:
360, 445 R και 460 R

Μπουτονιέρα DT 04
για ξεχωριστό έλεγχο των δύο 
κατευθύνσεων λειτουργίας, με 
ξεχωριστό πλήκτρο στάσης, 
άνοιγμα της πόρτας πλήρως ή 
μερικώς (μέσω ξεχωριστού 
πλήκτρου)

Διαστάσεις:
75 × 225 × 70 mm (Π × Υ × Β),
Κλάση προστασίας: IP 65

Για τα συστήματα ελέγχου:
360 και 460 R

Μπουτονιέρα DTN A 30
για ξεχωριστό έλεγχο των δύο 
κατευθύνσεων 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 στον 
παραδοτέο εξοπλισμό).

Διαστάσεις:
75 × 180 × 105 mm (Π × Υ × Β),
Κλάση προστασίας: IP 65

Για τα συστήματα ελέγχου:
360, 445 R και 460 R

* Στα συστήματα ελέγχου 300 και WA 300 R η λειτουργία είναι εφικτή μόνο σε συνδυασμό με UAP 1-300

Εξαρτήματα
Μπουτονιέρα

58



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 
πρόσθετο εξάρτημα),

Διαστάσεις:
77 × 235 × 70 mm (Π × Υ × Β),
Κλάση προστασίας: IP 44

Για τα συστήματα ελέγχου:
300, 360, 445 R, 460 R 
και ενσωματωμένο σύστημα 
ελέγχου WA 300 R S4

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:
77 × 270 × 70 mm (Π × Υ × Β),
Κλάση προστασίας: IP 44

Για τα συστήματα ελέγχου:
300, 360, 445 R, 460 R και 
ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου 
WA 250 R S4, WA 300 R S4

Διακόπτης στάσης κινδύνου 
DTN 10
για τη γρήγορη θέση εκτός 
λειτουργίας του συστήματος 
πόρτας,
Ασφαλιζόμενος διακόπτης (τύπου 
μανιτάρι),
Επιτοίχια τοποθέτηση,

Διαστάσεις:
93 × 93 × 95 mm (Π × Υ × Β),
Κλάση προστασίας: IP 65

Για τα συστήματα ελέγχου:
300, 360, 445 R, 460 R και 
ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου 
WA 250 R S4, WA 300 R S4

Διακόπτης στάσης κινδύνου 
DTNG 10
για τη γρήγορη θέση εκτός 
λειτουργίας του συστήματος 
πόρτας,
Ασφαλιζόμενο μπουτόν παλάμης,
Επιτοίχια τοποθέτηση,
Διαστάσεις:
93 × 93 × 95 mm (Π × Υ × Β),
Κλάση προστασίας: IP 65

Για τα συστήματα ελέγχου:
300, 360, 445 R, 460 R και 
ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου 
WA 250 R S4, WA 300 R S4

Η λειτουργία ασφάλισης χρησιμεύει στη διακοπή της τάσης ελέγχου και απενεργοποιεί τη λειτουργία των 
συσκευών εντολών. Τα προφίλ ημικυλίνδρου δεν περιλαμβάνονται στον παραδοτέο εξοπλισμό της μπουτονιέρας.

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

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

Κλειδο-διακόπτης STAP 50 με 
3 κλειδιά
Επιτοίχια έκδοση,
Διαστάσεις:
80 × 80 × 63 mm (Π × Υ × Β)
Κλάση προστασίας: IP 54

Κλειδο-διακόπτης STUP 50 με 
3 κλειδιά
Εντοιχισμένη έκδοση  
(χωρίς απεικόνιση)
Διαστάσεις:
80 × 80 mm (Π × Υ),
Κλάση προστασίας: IP 54

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

Κολωνάκια
με βιδωτό σοβατεπί για 
συναρμολόγηση στο δάπεδο, 
επιφάνεια σε Λευκό αλουμινίου 
RAL 9006, σωλήνα 90 × 90 mm, 
επίσης διαθέσιμα σε έκδοση για 
τοποθέτηση με διάστρωση μπετόν

Κολωνάκι STN 1
για την τοποθέτηση 1 συσκευής 
εντολών
στην επιφάνεια, ύψος 1050 mm

Κολωνάκι STN 1-1
για την τοποθέτηση 2 συσκευών 
εντολών ή 1 συσκευής εντολών  
και 1 σηματοδότη, ύψος 1200 mm

Για συσκευές εντολών:
CTR 1b-1, CTR 3b-1, CTV 3-1, 
CTP 3-1, TTR 1000-1, FL 150, 
STUP 50, HLA 1, διπλός 
σηματοδότης LED 
κόκκινο / πράσινο

Εξαρτήματα
Μπουτονιέρες, κλειδοδιακόπτες, κολωνάκια
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Εξαρτήματα
Διακόπτης κωδικού, δέκτης Bluetooth

Πληκτρολόγιο κωδικού 
CTR 1b-1, CTR 3b-1
για 1 (CTR 1b-1) ή/και 3 (CTR 3b-1) 
λειτουργίες, με φωτιζόμενα 
πλήκτρα

Διαστάσεις:
80 × 80 × 15 mm (Π × Υ × Β)

Πληκτρολόγιο κωδικού CTV 3-1
για 3 λειτουργίες, με ιδιαίτερα 
ανθεκτικό μεταλλικό πληκτρολόγιο

Διαστάσεις:
80 × 80 × 15 mm (Π × Υ × Β)

Πληκτρολόγιο κωδικού CTP 3
για 3 λειτουργίες, με φωτιζόμενη 
επιγραφή και ευαίσθητη επιφάνεια 
αφής

Διαστάσεις:
80 × 80 × 15 mm (Π × Υ × Β)

Περίβλημα αποκωδικοποιητή
για πληκτρολόγιο κωδικού 
CTR 1b-1, CTR 3b-1, CTV 3-1, 
CTP 3

Διαστάσεις:
140 × 130 × 50 mm (Π × Υ × Β),
Ισχύς ενεργοποίησης: 
2,5 A/30 V DC,
500 W/250 V AC

Συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών 
αποτυπωμάτων FL 150
2 λειτουργιών,
δυνατότητα αποθήκευσης έως 150 
δακτυλικών αποτυπωμάτων

Διαστάσεις:
80 × 80 × 13 mm (Π × Υ × Β),
Περίβλημα αποκωδικοποιητή:
70 × 275 × 50 mm (Π × Υ × Β),
Ισχύς ενεργοποίησης: 
2,0 A/30 V DC,

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

Πληκτρολόγιο αναμεταδότη TTR 1000-1
για 1 λειτουργία, μέσω κλειδιού ή κάρτας αναμεταδότη,  
δυνατότητα αποθήκευσης έως 1000 κλειδιών ή καρτών

Διαστάσεις:
80 × 80 × 15 mm (Π × Υ × Β),
Περίβλημα αποκωδικοποιητή:
140 × 130 × 50 mm (Π × Υ × Β),
Ισχύς ενεργοποίησης: 2,5 A/30 V DC,
500 W/250 V AC

Δέκτης Bluetooth HET-BLE
για το χειρισμό μέσω της 
εφαρμογής Hörmann BlueSecur, 
παλμικός έλεγχος των 
βιομηχανικών σπαστών πορτών

Διαστάσεις:
110 × 45 × 40 mm (Π × Υ × Β)

UAP 1-300
για WA 300 R S4 ή σύστημα 
ελέγχου 300
Επιλογή παλμού, λειτουργία 
μερικού ανοίγματος, μήνυμα 
τελικής θέσης και σύνδεση 
σηματοδότη με καλώδιο 
συστήματος 2 m,

Διαστάσεις:
150 × 70 × 52 mm (Π × Υ × Β) μέγ. 
ισχύς ενεργοποίησης:
30 V DC/2,5 A (ωμικό φορτίο),
250 V AC/500 W (ωμικό φορτίο),
Κλάση προστασίας: IP 65

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

προαιρετικά διατίθεται για ενσωμάτωση στο σύστημα ελέγχου 
μπουτονιέρας 300 U (δεν απεικονίζεται)
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Εξαρτήματα
Φωτοκύτταρα, φωτοπλέγματα

Φωτοκύτταρο ανάκλασης RL 50 / RL 300
Φωτοκύτταρο 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 / και μέσω 
2κλωνου καλωδίου (RL 300, μήκος 10 m).

Διαστάσεις: 45 × 86 × 39 mm (Π × Υ × Β),
Κλάση προστασίας: IP 65,
ανακλαστήρας εμβέλειας έως 8 m (στάνταρ): 30 × 60 mm (Π × Υ), 
ανακλαστήρας εμβέλειας έως 12 m (χωρίς εικόνα): διάμετρος 80 mm 
προαιρετικά: κάλυμμα προστασίας από τις καιρικές συνθήκες  
(χωρίς εικόνα), αντιθαμβωτική προστασία

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
Μέγ. εμβέλεια 8,0 m,

Διαστάσεις με γωνία συναρμολόγησης:
45 × 85 × 31 mm (Π × Υ × Β),
Κλάση προστασίας: IP 65 
προαιρετικά: κάλυμμα προστασίας από τις καιρικές συνθήκες  
(χωρίς εικόνα)

Φωτόπλεγμα HLG-V για προστασία 
του πεδίου ελιγμών
Το φωτόπλεγμα επιβλέπει μέχρι ύψος 2500 mm 
επιπλέον την κύρια ακμή κλεισίματος της 
πόρτας. Η συναρμολόγηση μπορεί να γίνει τόσο 
εξωτερικά στην πρόσοψη όσο και στην 
εσωτερική επιφάνεια και στον οδηγό. 
Προαιρετικά το HLG-V ενσωματώνεται 
και στο σετ κολωνακιών STL από ανθεκτικό στις 
καιρικές συνθήκες ανοδιωμένο αλουμίνιο.

Μέγ. εμβέλεια: 10 m,
Κλάση προστασίας: IP 65,
Θερμοκρασία λειτουργίας: –20 °C έως +60 °C,
Ανάλυση: < 50 mm (κάτω από 
500 mm), < 200 mm (πάνω από 500 mm),
αυξημένη ασφάλεια με τεχνολογία λοξών 
ακτίνων, 
δυνατότητα εύκολης ευθυγράμμισης, 
τα καλώδια σύνδεσης περιλαμβάνονται  
στον παραδοτέο εξοπλισμό

Συναρμολόγηση στην 
εσωτερική επιφάνεια

Συναρμολόγηση με σετ από 
κολωνάκια STL

Συναρμολόγηση στον οδηγό
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Μονάδα σύνδεσης θερινής / χειμερινής ώρας στο πρόσθετο 
περίβλημα
Λειτουργία για πλήρες άνοιγμα πόρτας και ελεύθερα προγραμματιζόμενη 
ενδιάμεση τελική θέση, μονάδα επέκτασης για συστήματα ελέγχου 360, 
445 R, 460 R

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

Επαγωγικός βρόχος DI 1 στο ξεχωριστό πρόσθετο περίβλημα
ενδείκνυται για έναν επαγωγικό βρόχο, ανιχνευτής με μία ανοιχτή επαφή 
και μία μεταγωγική επαφή

Επαγωγικός βρόχος DI 2 (χωρίς εικ.) στο ξεχωριστό πρόσθετο 
περίβλημα
ενδείκνυται για δύο ξεχωριστούς επαγωγικούς βρόχους, ανιχνευτής  
με 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

Πλακέτα πολλαπλών λειτουργιών για την τοποθέτηση στο υπάρχον 
περίβλημα ή προαιρετικά στο ξεχωριστό περίβλημα επέκτασης (εικ.)
Ένδειξη τελικής θέσης, στιγμιαίος παλμός, μήνυμα συνολικής βλάβης, 
μονάδα επέκτασης για τα συστήματα ελέγχου 360, 445 R, 460 R

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 360, 445 R, 460 R (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

Εξαρτήματα
Μονάδες σύνδεσης, σηματοδότες LED
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Σύνδεση σηματοδοτών για την ενσωμάτωση στο υπάρχον περίβλημα 
ή προαιρετικά σε ξεχωριστό περίβλημα επέκτασης (εικ.)
συμπερ. 2 σηματοδότες LED TL40S ye 
Μονάδα επέκτασης για το σύστημα ελέγχου 360, 445 R, 460 R, 
με σύνδεση σηματοδότη χρησιμεύει στην οπτική ένδειξη κατά την κίνηση 
της πόρτας (εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης, προαιρετικά για 360, 445 R, 
460 R) Δυνατότητες χρήσης: προειδοποίηση εκκίνησης (για 360, 445 R, 
460 R), αυτόματο κλείσιμο (για 360, 460 R)

Μετά το πέρας του ρυθμισμένου χρόνου αναμονής (0 –  480 δευτ.) 
αναβοσβήνουν οι σηματοδότες για το ρυθμισμένο χρόνο προειδοποίησης 
(0  – 70 δευτ.).

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 (460 R)  
ή για την τοποθέτηση στο υπάρχον περίβλημα (360)
συμπ. 2 σηματοδοτες LED TL40S rd / gn 
ή σηματοδότες 2 LED TL40S rd / ye* / gn 
Μονάδα επέκτασης για σύστημα ελέγχου 360, 460 R με 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 του πρόσθετου περιβλήματος: 202 × 164 × 130 mm (Π × Υ × Β), 
μέγεθος επαφής: 250 V AC, 2,5 A/500 W, κλάση προστασίας: IP 65

* ο κίτρινος δεν απαιτείται για τη ρύθμιση της διαδρομής

Σηματοδότες με δυνατές 
λυχνίες LED μακράς διαρκείας

Σηματοδότες LED TL40S 
rd
1 λυχνία κόκκινη 
(230 V / 50 Hz)

Διαστάσεις του 
σηματοδότη: 
180 × 250 × 290 mm 
(Π × Υ × Β)

Σηματοδότες LED TL40S 
ye
1 λυχνία κίτρινη 
(230 V / 50 Hz)

Διαστάσεις του 
σηματοδότη: 
180 × 250 × 290 mm 
(Π × Υ × Β)

Σηματοδότες LED TL40S 
gn
1 λυχνία πράσινη 
(230 V / 50 Hz)

Διαστάσεις του 
σηματοδότη: 
180 × 250 × 290 mm 
(Π × Υ × Β)

Σηματοδότες LED TL40S 
rd / gn
2 λυχνίες κόκκινη / πράσινη 
(230 V/50 Hz)

Διαστάσεις του 
σηματοδότη: 
180 × 410 × 290 mm 
(Π × Υ × Β)

Σηματοδότες LED TL40S 
rd / ye / gn  ΝΕΟ
1 λυχνία 
κόκκινη / κίτρινη / πράσινη 
(24 V DC)

Διαστάσεις του 
σηματοδότη: 
180 × 250 × 290 mm 
(Π × Υ × Β)
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Κλειστό ρολό SB Δικτυωτό ρολό 
SB

Κλειστό ρολό / δικτυωτό ρολό TGT Κλειστό ρολό DD Δικτυωτό ρολό DD

Decotherm HR 120 HG-L Decotherm HG-L Decotherm HR 120 HG-V HG-S HG-L

S A aero S S A aero
Φορτίο ανέμου EN 12424 Κατηγορία 2 έως πλάτος πόρτας mm 5000 5000 4000 – 5000 – 12000 7500 4500 – – –

Υψηλότερα φορτία ανέμου κατόπιν ζήτησης – – – – – – ○ ○ – – – –

Άγκιστρα ασφαλείας ● ● ● – ● ● ● ● ● – – –
Υδατοστεγανότητα EN 12425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Θερμομόνωση Παράρτημα B EN 12428

Τμήμα πόρτας μεμονωμένο (U = W/ (m²·K))
3,9 – – – 3,9 – 3,9 – – – – –

Πόρτα 4 × 4 m,
ενσωματωμένη (U = W/ (m²·K))

4,1 – – – 4,2** – 4,1 – – – – –

Ηχομόνωση 
αερομεταφερόμενου θορύβου

Πόρτα 3,5 × 2 m, ενσωματωμένη (RW = dB) 18 – – – 18 – 18 – – – – –

Μεγέθη πόρτας Μέγ. πλάτος mm 5000 5000 4000 6000 5000 6000 12000 12000 12000 12000 12000 9000

Μέγ. ύψος mm 4500 4500 4000 4500 2400 2400 9000 8000 8000 8000 8000 5500
Απαιτούμενος χώρος βλ. τεχνικές περιγραφές
Υλικό κουρτίνας ρολού Χάλυβας μονού τοιχώματος – – – – – – – – – – ● –

Χάλυβας διπλού τοιχώματος ● – – – ● – ● – – – – –

Αλουμίνιο μονού τοιχώματος – ● ● ● – ● – ● ● ● – ●

Αλουμίνιο διπλού τοιχώματος – – – – – – – – – – – –
Επιφάνεια κουρτίνας ρολού Γαλβανισμένος χάλυβας ● – – – ● – ● – – – ● –

Χάλυβας γαλβανισμένος επιστρωμένος 
RAL 9002

○ – – – ○ – ○ – – – – –

Χάλυβας γαλβανισμένος επιστρωμένος 
RAL 9006

○ – – – ○ – ○ – – – – –

Χάλυβας γαλβανισμένος επιστρωμένος RAL 
κατ' επιλογή

○ – – – ○ – ○ – – – ○ –

Αλουμίνιο χωρίς μεταχρωματισμό – ● ● – – – – ● ● ● – –

Αλουμίνιο λείο λαμπερό – – – – – – – – – – – –

Αλουμίνιο επιστρωμένο RAL 9002 – ○ ○ ○ – ○ – ○ ○ – – –

Αλουμίνιο επιστρωμένο RAL 9006 – ○ ○ ○ – ○ – ○ ○ – – –

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

Αλουμίνιο ανοδιωμένο E6 / EV 1 – – – ○ – ○ – – – – – ○

Πεπιεσμένο αλουμίνιο – – – ● – ● – – – – – ●
Ειδικό βάρος κουρτίνας ρολού kg/m² περ. 10,3 6,0 5,5 6,5 10,3 6,5 10,3 6,0 5,5 7,5 15 6,5
Πλαϊνή πόρτα ίδια όψη με την πόρτα ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Τζάμι Στάνταρ διάταξη ○ ○ – – ○ – ○ ○ – – – –

Διάταξη logistics ○ ○ – – ○ – ○ ○ – – – –
Λάστιχα στεγανοποίησης περιμετρικά από 4 πλευρές ○ ○ – – ○ – ● ● – – – –
Αντίσταση στη διάρρηξη WK 2 DIN V ENV 1627:1999 – – – – – – – – – – – –

Προστασία ανοίγματος ● ● ● ● ● ● ● ● – ● ● ●

Εσωτερική ασφάλιση ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Εσωτερική και εξωτερική ασφάλιση ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Εξοπλισμός ασφαλείας Προστασία δακτύλων ● ● ● – ● – ● ● ● – – –

Πλευρική προστασία επαφής ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Σύστημα ασφαλείας σε περίπτωση πτώσης ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Δυνατότητες στερέωσης Μπετόν ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Χάλυβας ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Τοίχος ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ξύλο ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

* RAL 9016, RAL 7035, RAL 9006, RAL 5011, RAL 8028, RAL 7016, RAL 9005
** Πόρτα 4 × 2,4 m, ενσωματωμένη

Κριτήρια επιδόσεων

   =  ● Στάνταρ
   =  ○ Προαιρετικά
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Κλειστό ρολό SB Δικτυωτό ρολό 
SB

Κλειστό ρολό / δικτυωτό ρολό TGT Κλειστό ρολό DD Δικτυωτό ρολό DD

Decotherm HR 120 HG-L Decotherm HG-L Decotherm HR 120 HG-V HG-S HG-L

S A aero S S A aero
Φορτίο ανέμου EN 12424 Κατηγορία 2 έως πλάτος πόρτας mm 5000 5000 4000 – 5000 – 12000 7500 4500 – – –

Υψηλότερα φορτία ανέμου κατόπιν ζήτησης – – – – – – ○ ○ – – – –

Άγκιστρα ασφαλείας ● ● ● – ● ● ● ● ● – – –
Υδατοστεγανότητα EN 12425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Θερμομόνωση Παράρτημα B EN 12428

Τμήμα πόρτας μεμονωμένο (U = W/ (m²·K))
3,9 – – – 3,9 – 3,9 – – – – –

Πόρτα 4 × 4 m,
ενσωματωμένη (U = W/ (m²·K))

4,1 – – – 4,2** – 4,1 – – – – –

Ηχομόνωση 
αερομεταφερόμενου θορύβου

Πόρτα 3,5 × 2 m, ενσωματωμένη (RW = dB) 18 – – – 18 – 18 – – – – –

Μεγέθη πόρτας Μέγ. πλάτος mm 5000 5000 4000 6000 5000 6000 12000 12000 12000 12000 12000 9000

Μέγ. ύψος mm 4500 4500 4000 4500 2400 2400 9000 8000 8000 8000 8000 5500
Απαιτούμενος χώρος βλ. τεχνικές περιγραφές
Υλικό κουρτίνας ρολού Χάλυβας μονού τοιχώματος – – – – – – – – – – ● –

Χάλυβας διπλού τοιχώματος ● – – – ● – ● – – – – –

Αλουμίνιο μονού τοιχώματος – ● ● ● – ● – ● ● ● – ●

Αλουμίνιο διπλού τοιχώματος – – – – – – – – – – – –
Επιφάνεια κουρτίνας ρολού Γαλβανισμένος χάλυβας ● – – – ● – ● – – – ● –

Χάλυβας γαλβανισμένος επιστρωμένος 
RAL 9002

○ – – – ○ – ○ – – – – –

Χάλυβας γαλβανισμένος επιστρωμένος 
RAL 9006

○ – – – ○ – ○ – – – – –

Χάλυβας γαλβανισμένος επιστρωμένος RAL 
κατ' επιλογή

○ – – – ○ – ○ – – – ○ –

Αλουμίνιο χωρίς μεταχρωματισμό – ● ● – – – – ● ● ● – –

Αλουμίνιο λείο λαμπερό – – – – – – – – – – – –

Αλουμίνιο επιστρωμένο RAL 9002 – ○ ○ ○ – ○ – ○ ○ – – –

Αλουμίνιο επιστρωμένο RAL 9006 – ○ ○ ○ – ○ – ○ ○ – – –

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

Αλουμίνιο ανοδιωμένο E6 / EV 1 – – – ○ – ○ – – – – – ○

Πεπιεσμένο αλουμίνιο – – – ● – ● – – – – – ●
Ειδικό βάρος κουρτίνας ρολού kg/m² περ. 10,3 6,0 5,5 6,5 10,3 6,5 10,3 6,0 5,5 7,5 15 6,5
Πλαϊνή πόρτα ίδια όψη με την πόρτα ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Τζάμι Στάνταρ διάταξη ○ ○ – – ○ – ○ ○ – – – –

Διάταξη logistics ○ ○ – – ○ – ○ ○ – – – –
Λάστιχα στεγανοποίησης περιμετρικά από 4 πλευρές ○ ○ – – ○ – ● ● – – – –
Αντίσταση στη διάρρηξη WK 2 DIN V ENV 1627:1999 – – – – – – – – – – – –

Προστασία ανοίγματος ● ● ● ● ● ● ● ● – ● ● ●

Εσωτερική ασφάλιση ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Εσωτερική και εξωτερική ασφάλιση ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Εξοπλισμός ασφαλείας Προστασία δακτύλων ● ● ● – ● – ● ● ● – – –

Πλευρική προστασία επαφής ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Σύστημα ασφαλείας σε περίπτωση πτώσης ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Δυνατότητες στερέωσης Μπετόν ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Χάλυβας ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Τοίχος ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ξύλο ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

* RAL 9016, RAL 7035, RAL 9006, RAL 5011, RAL 8028, RAL 7016, RAL 9005
** Πόρτα 4 × 2,4 m, ενσωματωμένη
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Βιομηχανικές πόρτες

Κλειστά και δικτυωτά ρολά

Είσοδοι καταστημάτων

Ταχυκίνητες πόρτες

Πτυσσόμενη ταχυκίνητη πόρτα

Τεχνολογία φόρτωσης

Συρόμενες πόρτες από χάλυβα  
ή ανοξείδωτο χάλυβα

Πυράντοχα παραπετάσματα

Πόρτες επαγγελματικής χρήσης  
από χάλυβα / ανοξείδωτο χάλυβα

Stahlzargen mit hochwertigen 
Holz-Funktionstüren von  
Schörghuber

Πόρτες εμπορικής χρήσης 
σωληνωτού σκελετού

Automatik-Schiebetüren

Durchblickfenster

Πόρτες κοινοχρήστων γκαράζ

Κολονάκια και φραγμοί διέλευσης

Συστήματα ελεγχόμενης διέλευσης 
με μπάρα και συστήματα είσπραξης

Σειρά προϊόντων της Hörmann
Πλήρης σειρά προϊόντων: Για τις δικές σας εμπορικές κατασκευές
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Βιομηχανικές πόρτες

Κλειστά και δικτυωτά ρολά

Είσοδοι καταστημάτων

Ταχυκίνητες πόρτες

Πτυσσόμενη ταχυκίνητη πόρτα

Τεχνολογία φόρτωσης

Συρόμενες πόρτες από χάλυβα  
ή ανοξείδωτο χάλυβα

Πυράντοχα παραπετάσματα

Πόρτες επαγγελματικής χρήσης  
από χάλυβα / ανοξείδωτο χάλυβα

Stahlzargen mit hochwertigen 
Holz-Funktionstüren von  
Schörghuber

Πόρτες εμπορικής χρήσης 
σωληνωτού σκελετού

Automatik-Schiebetüren

Durchblickfenster

Πόρτες κοινοχρήστων γκαράζ

Κολονάκια και φραγμοί διέλευσης

Συστήματα ελεγχόμενης διέλευσης 
με μπάρα και συστήματα είσπραξης

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 Ασία, 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, Γερμανία

Hörmann KG Dissen, Γερμανία

Hörmann KG Werne, Γερμανία

Hörmann Tianjin, Κίνα

Hörmann KG Antriebstechnik, Γερμανία

Hörmann KG Eckelhausen, Γερμανία

Hörmann Alkmaar B.V., Ολλανδία

Hörmann LLC, Montgomery IL, ΗΠΑ

Hörmann KG Brandis, Γερμανία

Hörmann KG Freisen, Γερμανία

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Πολωνία

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, ΗΠΑ

Hörmann KG Brockhagen, Γερμανία

Hörmann KG Ichtershausen, Γερμανία

Hörmann Beijing, Κίνα

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Ινδία

Αν
αθ

. 0
4.

20
20

 / 
Εκ

τύ
πω

ση
 0

8.
20

20
 / 

HF
 8

45
55

 E
L 

/ P
DF

w
w

w
.h

oe
rm

an
n.

co
m


