// NYHET: DPU-port med 80 mm termisk adskilte portseksjoner
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Pålitelig og framtidsrettet basert på spesialistens know-how

Egen produktutvikling
Nye produkter, videreutviklinger
og forbedringer av detaljer inngår
hos Hörmann i en kontinuerlig
prosess drevet fram av vårt høyt
kvalifiserte utviklingsteam.
Dette innebærer utvikling av
patenter, som gjenspeiler seg
i en enestående posisjon
i markedet.

Kvalifiserte medarbeidere
Med alle de EDB-assisterte
produksjonsrutinene er den
ansvarsbevisste medarbeider
uunnværlig hos Hörmann, både
under selve produksjonen og
under den påfølgende kvalitetskontrollen.

Egenutviklet port- og motorsystem
Alle viktige portkomponenter, som seksjoner, karmer, beslag,
motorer og styringer er utviklet og produsert av Hörmann. Dette
garanterer høyeste kompatibilitet mellom port, motor og styring.
For å sikre at produksjonen holdes på det samme høye nivået,
satses det på egne idéer og produktutvikling.
I takt med utviklingen av porter utvikler vi optimalt tilpassede
portmotorsystemer. Langtidstesting sørger for velprøvde
standardprodukter som du kan stole på.
Hörmann-kvalitet – Made in Germany



I over førti år har Hörmann utviklet et unikt program for
industri-leddporter med en framtidsrettet standard.

Kvalitetsstyringssystemet
NS EN ISO 9001 : 2000
Reg.-nr.: 791 7031727

Toppmoderne fargelakkering
Fargene på portene spiller en
stadig større rolle i utformingen
av byggene. Men individuelle
løsninger må ikke føre til
dårligere overflatekvalitet eller
lengre leveringstider.
Også her er Hörmann
kompromissløs. Med vårt
toppmoderne lakkeringsanlegg
garanterer vi høyglansfarger og
kortest mulig leveringstider også
for spesialfarger.

Velprøvd skumplastprosess
Den 100 % FKHK-frie PUhardskumplasten som brukes
til varmeisolasjon i seksjonene,
framstilles i en datastyrt,
industriell Conti-prosess som
gir jevn og stabil kvalitet på
skumplasten.
Dette garanterer stabile
sandwichelementer
i RAL-testet kvalitet.

Miljøvern i praksis
Hörmann skåner miljøet både
ved isoleringen med 100 %
FKHK-fri PU-hardskumplast og
ved fargelakkeringen. Med et
toppmoderne regenerativt
luftrenseanlegg er energibehovet redusert mange ganger
i forhold til de eldre prosessene.
Allerede i dag overholdes
morgendagens innskjerpede
grenseverdier.

Kvalitetsstyring
Førsteklasses produkter krever
optimale forhold i alle prosesser
internt i bedriften.
Det sertifiserte kvalitetsstyringssystemet sørger for topp kvalitet
såvel i utvikling som i produksjon
og forsendelse av produktene.



Plassbesparende portsystem
Leddportene åpnes oppover.
Det gir fri plass foran og bak
porten. Heller ikke inne i hallen
sløses det med verdifull plass.
Portbladet parkeres nemlig
under taket, enten parallelt med
taket eller loddrett langs veggen.
Beslaget står bak åpningen slik
at det blir maksimal fri åpning for
gjennomkjøring.
På den måten unngås også
nesten alle skader.

Topp portdesign
Hörmann leddporter inngår
i et unikt program med stor
bredde og kan integreres som
funksjonelle og formende
elementer i en moderne
industriarkitektur.
Fra standardiserte flerbrukshaller
til det krevende designbygg.

Hörmann industri-leddporter
har ganske enkelt alt

Kompetent rådgivning
Erfarne fagrådgivere fra vår salgsorganisasjon bistår deg fra starten
av planleggingen, under den tekniske klargjøringen og fram til
byggovertakelsen. Komplett arbeidsdokumentasjon står til rådighet,
enten i trykt form eller alltid oppdatert på internett:
www.hoermann.com.

Pålitelig planlegging
Det rikholdige utvalget av forskjellige beslagstyper gjør at Hörmann
leddporter kan tilpasses enhver hall. Ved nybygging og ved
rehabilitering. Dermed er du på den sikre siden når du planlegger.

Hurtig levert – sikkert pakket
Port og motor er optimalt forberedt for montasje, transportsikkert og
oversiktlig pakket. En rask og effektiv produksjon sikrer en hurtig og
sikker levering av port og motor til byggeplassen.



Portmotorteknikk på
høyeste nivå
Hörmann leverer egenutviklede
og egenproduserte portmotorer
og styringer. Komponentene
er optimalt tilpasset hverandre.
Dette gir deg sikkerhet for at
porten kan gå i kontinuerlig drift.
Styresystemet med enhetlig
betjeningskonsept og standard
7-segment-display letter den
daglige driften.
Bokser og kabelsett av lik
størrelse forenkler både
montering og senere
oppgradering med ytterligere
funksjoner.

Avgjørende faktorer er framtidsrettet teknikk, kvalitet ned til minste detalj,
pålitelig funksjon og lang levetid. Hörmann industri-leddporter gir deg
sikkerhet fra første øyeblikk.

Portmontering
Portene monteres av kvalifisert fagpersonell.
Dette sikrer pålitelig funksjon av industriportsystemene fra Hörmann.

Rask service
Vårt vidt utbredte servicenett sørger for at vi alltid er i nærheten
av kunden. Det er en stor fordel for deg ved service, vedlikehold
og reparasjon.

10 ÅRS

E tt e r k j ø p s g a r a n t i
Originale reservedeler.
For porter, motorer og styringer er
originaldeler fra Hörmann med 10 års
etterkjøpsgaranti en selvfølge.



STE 40

Den uisolerte, robuste stålporten
for hard, daglig drift

Den rimeligste løsningen for kalde haller
Denne stabile porten av enkle seksjoner uten
isolasjon benyttes helst til redskapshaller, lagerhaller,
driftsbygninger i landbruket o.l. der det ikke kreves
oppvarming. Denne værbestandige og slitesterke
porten er laget av galvanisert materiale som er
grunnet med polyesterbelegg på begge sider og med
stuccopreging.
Standard overflatefinish inn- og utvendig:
Gråhvit (iht. RAL 9002).
Andre RAL-farger etter ønske.

Helt lik profilinndeling
STE 40-porten har en lik profilinndeling på 125 mm,
som flukter nøyaktig med de isolerte porttypene
SPU 40.
Forsterkingsprofiler gir høy
portstabilitet
De uisolerte portseksjonene av stål forsterkes
hos Hörmann med meget stabile profiler som er
pålimt med en velprøvd limeteknikk.
Limeteknikken skåner overflaten og
motvirker gjenlyd, slik at porten går stille.

Spesialpålimte
forsterkings-profiler
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Tekniske data
Størrelsesområde
Bredde: inntil 7000 mm
Høyde: inntil 7000 mm

Portutførelser (eksempler)

52

91

Vindbelastning
Klasse 2

1)

Vanntetthet
Klasse 0

2)

Luftpermeabilitet
Klasse 0

3)

Lydisolering
R = 20 dB

4)

Varmeisolering iht. NS EN 13241, vedlegg B NS EN 12428
U = 6,2 W/m 2K*
*Verdien refererer til en portflate på ca. 25 m2
1)

Port uten vinduer
Portseksjonshøyde: 375, 500 mm

Med aluminiumsrammer
Rammehøyde: 375, 500 mm
Type N med smale sprosseprofiler, og
type B med brede sprosseprofiler

NS EN 12424; 2) NS EN 12425; 3) NS EN 12426; 4) NS EN 717-1

Sikkerhet og ytelse
iht. NS EN 13241-1, side 36-39
Mer informasjon finner du i Teknisk Manual.

Vinduer Type A
Innvendig vindusmål: 635 x 245 mm
Portseksjonshøyde: 500 mm



SPU 40

Den isolerte stålporten
med den beste varmeisoleringen

Det rette valg for oppvarmede haller
Det isolerte portbladet på SPU 40-portene er
gjennomgående 42 mm tykt. Isolasjonskjernen
av 100 % FKHK-fritt polyuretan-hardskum gir en
spesielt god varmeisolasjonsverdi.

Kvalitet i alle sjikt
Denne oppbygningen av portbladet garanterer den
høyeste grad av stabilitet og robusthet.
Den kraftige isolasjonskjernen av førsteklasses
polyuretan-hardskum sprøytes helt jevnt i en
PC-styrt, kontinuerlig prosess.
Resultatet: et materiallaminat
som varer lenger.

Portbladet med perfekt langtidsbeskyttelse
Det varmgalvaniserte materialet og den heftfaste
polyester-grunningen beskytter optimalt mot vær
og vind. I tillegg er det påført en stucco-preging
som gjør portbladet vesentlig mer motstandsdyktig
enn med en glatt overflate.
Overflatefinish inn- og utvendig:
Gråhvit (iht. RAL 9002).
Andre RAL-farger etter ønske.

Polyuretan (FKHK-fri)
heftformidler
galvanisering
stålplate
galvanisering
grunning
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42 mm

FKHKfritt

Spesielt tilpasset
logistikkbedrifter og hallbyggere
Portutførelser (eksempler)

for miljøets
skyld

Tekniske data
Størrelsesområde
Bredde: inntil 8000 mm
Høyde: inntil 7000 mm
52

Port uten vinduer
Portseksjonshøyde: 625 og 750 mm

91

Med aluminiumsrammer
Rammehøyde: 625, 750 mm
Type N med smale, og type B med
brede sprosseprofiler

Vindbelastning
Klasse 3

1)

Vanntetthet
Klasse 3 (70 Pa)

2)

Luftpermeabilitet
Klasse 2 (med gangdør klasse 1)

3)

Lydisolering
R = 22 dB

4)

Varmeisolering iht. NS EN 13241, vedlegg B NS EN 12428
U = 1,0 W/m 2K*
(med gangdør U = 1,2 W/m 2K*, seksjon U = 0,5 W/m 2K)
*Verdiene refererer til en portflate på ca. 25 m2
1)

Sandwich-vindu type D
Innvendig vindusmål: 602 x 132 mm
For portseksjonshøyder: 625, 750 mm

Sandwich-vindu type A
Innvendig vindusmål: 635 x 245 mm
For portseksjonshøyder: 625, 750 mm

NS EN 12424; 2) NS EN 12425; 3) NS EN 12426; 4) NS EN 717-1

Sikkerhet og ytelse
iht. NS EN 13241-1, side 36-39
Mer informasjon finner du i Teknisk Manual.

Sandwich-vindu type E
Innvendig vindusmål: 725 x 370 mm
For portseksjonshøyder: 625, 750 mm

Porter med gangdør med lav
terskel kan leveres inntil portbredde
7000 mm.

11

DPU

80 mm termosikring
for logistikk i kulden

©
©

Produktene holdes friske og driftkostnadene
reduseres.
Ferske matvarer som frukt, grønnsaker, kjøtt
eller fisk må transporteres effektivt og kjølig fra
produsent til forbruker. Oppbevaringen av disse
produktene krever et stort energibehov for tempererte haller. DPU-porten minimerer temperatur-tapet
i portområdet til disse hallene og dermed reduseres
energikostnadene. Spør din Hörmann-forhandler
etter hurtigporten IsoSpeed TK for bruk i dypfrysområder.

Dobbel toppakning

©
80 mm

Dobbelt isolerer bedre
De isolerte, PU-skumfylte 80 mm portseksjonene
har en spesielt god isolasjonsevne. Doble bunn- og
toppakninger øker portens tetthet ytterligere og
bidrar til enda mindre energitap.
Termisk
adskilt

©
©

Termisk adskilt
Ved hjelp av de doble isolerte stålseksjonene er
innsiden og utsiden av porten termisk adskilt.
Det gir en isolasjonsverdi på inntil 0.7 W/m²K og
reduserer kondensutvikling på innsiden.

12

Dobbel bunnpakning

©
Smale
profiler*

*Ikke lik utførelse
som STE, SPU,
APU og TAP

dre
e
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s
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Bra for energibalansen
og driftskostnadene
Portutførelser (eksempler)

Tekniske data
Størrelsesområde
Bredde inntil 6000 mm (torsjonsfjær)
Høyde inntil 5000 mm (torsjonsfjær)
Bredde inntil 10000 mm (motordrift)
Høyde inntil 8000 mm (motordrift)
Vindbelastning
Klasse 4

Port uten vinduer

Med sandwich-vindu type A

Utnytt dagslyset
DPU-leddportene leveres med passende sandwichvinduer i tre versjoner: doble, tredoble eller firedoble
vindusruter i kunststoff

1)

Vanntetthet
Klasse 3 (70 Pa)

2)

Luftpermeabilitet
Klasse 3

3)

Lydisolering
R = 22 dB*

4)

*Verdien refererer til en portstørrelse på 3770x3250 mm

Varmeisolering iht. NS EN 13241, vedlegg B NS EN 12428
U = 0,7 W/m 2K*
(seksjon U = 0,3 W/m 2K)
*Verdiene refererer til en portflate på ca. 25 m2
1)

EN 12424; 2) EN 12425; 3) EN 12426; 4) EN 717-1

Sikkerhet og ytelse
iht. NS EN 13241-1, side 36-39
Mer informasjon finner du i Teknisk Manual.
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APU 40

Stål/aluminium-kombinasjonen lysvennlig og stabil

Denne portens styrke ligger i
kombinasjonen
Den doble bunnseksjonen av stål og
vindusrammene av eloksert aluminium
er en portkonstruksjon som er velprøvd i praksis.
Det er en kombinasjon som gir robusthet.
Med doble glass får man i tillegg en positiv
varmeisoleringseffekt.
Fargeharmoni for moderne hallarkitektur
Også i standardfargene harmonerer
portblad-elementene fremragende med hverandre
hos Hörmann: aluminiumshvit (iht. RAL 9006) på
bunnseksjonen av stål, eloksert naturfarge
(E6/EV1) på de ekstruderte aluminiumsrørprofilene,
eloksert iht. DIN 17611.
Andre RAL-farger etter ønske.

Bunnseksjonen: basisen for
portbladstabiliteten
Den høye stabiliteten i APU 40-porten
bygger for en stor del på bunnseksjonen, som i
standard utførelse er 750 mm høy og 42 mm tykk.
Den kraftige isolasjonskjernen av 100 % FKHK-fritt
polyuretan-hardskum sørger for en eksemplarisk
robusthet.
Den inn- og utvendige stålplaten er galvanisert,
påført polyestergrunning og i tillegg stucco-preget
for solid beskyttelse mot rust og miljøbelastninger.
Dessuten: Blir bunnseksjonen skadet av påkjørsel,
er den rimelig å bytte ut.
Visuelt tiltalende
Portseksjonene med vinduer er alltid jevnt
inndelt. APU 40-portene har i utgangspunktet en
bunnseksjon med en høyde på 500, 750, 1000 eller
1500 mm.

Stabil
bunnseksjon

14
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For lyse og arbeidsvennlige
verksteds-/fabrikkhaller
Portutførelser med smale sprosseprofiler type N (eksempler)
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Tekniske data
Størrelsesområde
Bredde: inntil 8000 mm
Høyde: inntil 7000 mm

52

For porter inntil 5500 mm bredde er sprosseprofil 52 mm standard

91

Vindbelastning
Klasse 3

1)

Vanntetthet
Klasse 3 (70 Pa)

2)

Luftpermeabilitet
Klasse 2 (med gangdør klasse 1)

3)

Lydisolering
R = 19 dB

4)

Varmeisolering iht. NS EN 13241, vedlegg B NS EN 12428
U = 3,8 W/m 2K*
(med gangdør U = 4,0 W/m 2K*)
*Verdiene refererer til en portflate på ca. 25 m2
1)

For porter fra 5510 mm bredde er sprosseprofil 91 mm standard,
etter ønske leveres også porter inntil 5500 med 91 mm sprosseprofil.

Portutførelser med brede vindusfelt B (eksempler)

NS EN 12424; 2) NS EN 12425; 3) NS EN 12426; 4) NS EN 717-1

Sikkerhet og ytelse
iht. NS EN 13241-1, side 36-39
Mer informasjon finner du i Teknisk Manual.

91

Standard med sprosseprofil 91 mm, porter med gangdør
kan leveres med tilpasset smale vindusfelt og sprosseprofil 91 mm.
Porter med gangdør med lav terskel kan leveres inntil portbredde 7000 mm.
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TAP 40

Stål/aluminium-termoporten
med isolerglass

Det avgjørende
ved TAP 40-portene
Disse portene fyller kravene til høy lysinnstrømning,
god varmeisolering og høy stabilitet basert på:
Kuldeavvisende 16 mm doble glass, termisk skilte
alu-rørprofiler og bunnseksjon av stål isolert med
kjerne av PU-skum (100 % FKHK-fritt).
Samspillet mellom disse tre faktorene gir
en spesielt god varme-isolasjonsverdi.

Termoprofilen: For mer
stabilitet og isolering
Den ekstruderte rørprofilen av aluminium har en
konstruksjonsdybde på hele 42 mm.
Ut- og innvendig vegg er termisk adskilt
med glassfiberarmerte polyamidstag og samtidig
fast forbundet. Dette sørger for høy stabilitet og
beskytter byggsubstansen.

120 mm

Fargekombinasjonene stemmer også
Bunnseksjonen av stål:
Aluminiumshvit (iht. RAL 9006).
Aluminiumsrammene:
Eloksert iht. DIN 17611, i naturfarge (E6/EV1).
I tillegg til disse standard-overflatene
leverer vi selvsagt portene også i
spesialfarger i henhold til RAL-skalaen.

16
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Mye lys
og god isolering
Portutførelser (eksempler)

Tekniske data
Størrelsesområde
Bredde: inntil 7000 mm
Høyde: inntil 7000 mm

52

For porter inntil 5500 mm bredde er sprosseprofil 52 mm standard

91

Vindbelastning
Klasse 3

1)

Vanntetthet
Klasse 3 (70 Pa)

2)

Luftpermeabilitet
Klasse 2 (med gangdør Klasse 1)

3)

Lydisolering
R = 19 dB

4)

Varmeisolering iht. NS EN 13241, vedlegg B NS EN 12428
U = 3,3 W/m 2K*
(med gangdør U = 3,5 W/m 2K*)
*Verdiene refererer til en portflate på ca. 25 m2
1)

NS EN 12424; 2) NS EN 12425; 3) NS EN 12426; 4) NS EN 717-1

For porter fra 5510 mm bredde er sprosseprofil 91 mm standard,
etter ønske leveres også porter inntil 5500 med 91 mm sprosseprofil.

Sikkerhet og ytelse
iht. NS EN 13241-1, side 36-39
Mer informasjon finner du i Teknisk Manual.
91

Standard bunnseksjonshøyde er 750 mm, etter ønske også
med 500, 1000 eller 1500 mm.
Porter med gangdør med lav terskel kan leveres inntil portbredde 7000 mm.
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ALR 40

Representativ eleganse
i aluminium

Elegante aluminiumsporter av topp kvalitet
De store glassflatene preger designet:
Lette alu-profiler, store glassflater.
En form som preger fasadene i moderne
hall-arkitektur.
Hver port er en fryd for øyet
Aluminiumsoverflaten virker meget elegant,
eloksert i naturfargen (E6/EV1). RAL-spesialfarger
kan tilpasses til den individuelle corporate design.
Til portseksjonene anvender vi ekstruderte,
elokserte alu-rørprofiler iht. DIN 17611.
Bunnseksjonen har 16 mm tykk PU-sandwichfylling (100% FKHK-fritt) og stucco-preget
alumanplatedeksel.

Ikke bare lette, men også meget stabile og
værbestandige
Selv om profilene er meget slanke, oppnås det
meget god stabilitet gjennom det 120 mm høye
opprisset.
Dette er viktig for sikker og langvarig funksjon.
Dertil kommer kvaliteten på den værbestandige
overflaten. Portene skal ikke bare ta seg godt ut,
de skal også holde lenge.
Hos Hörmann er proporsjonene i orden!
Hvert portblad er alltid regelmessig
inndelt fra nederst til øverst.
Vinduslistene er selvsagt av førsteklasses,
ekstruderte alu-rørprofiler og ikke av plast.

Sett
innenfra
18
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Moderne arkitektur lyst og luftig
Portutførelser med smale sprosseprofiler type N (eksempler)
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Tekniske data
Størrelsesområde
Bredde: inntil 8000 mm
Høyde: inntil 7000 mm

52

For porter inntil 5500 mm bredde er sprosseprofil 52 mm standard

91

Vindbelastning
Klasse 3

1)

Vanntetthet
Klasse 3 (70 Pa)

2)

Luftpermeabilitet
Klasse 2 (med gangdør klasse 1)

3)

Lydisolering
R = 19 dB

4)

Varmeisolering iht. NS EN 13241, vedlegg B NS EN 12428
U = 4,2 W/m 2K*
(med gangdør U = 4,4 W/m 2K*)
*Verdiene refererer til en portflate på ca. 25 m2
1)

For porter fra 5510 mm bredde er sprosseprofil 91 mm standard,
etter ønske leveres også porter inntil 5500 med 91 mm sprosseprofil.

Portutførelser med brede vindusfelt B (eksempler)

NS EN 12424; 2) NS EN 12425; 3) NS EN 12426; 4) NS EN 717-1

Sikkerhet og ytelse
iht. NS EN 13241-1, side 36-39
Mer informasjon finner du i Teknisk Manual.

91

Individuell inndeling av vinduer og fyllinger, eller vinduer i hele porten med
brede eller smale vindusfelt etter ønske.
Standard med sprosseprofil 91 mm, porter med gangdør
kan leveres med tilpasset smale vindusfelt og sprosseprofil 91 mm.
Porter med gangdør med lav terskel kan leveres inntil portbredde 7000 mm.
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ALS 40

Aluminiumsporten
for maksimal gjennomsikt

Vinduer i hele portflaten
inviterer deg til å titte inn
Store vindusflater gir et utmerket innsyn i lokalet
og et godt arbeidsmiljø inne.
Dette oppnår du med den nye ”utstillingsvindusporten” fra Hörmann med de slanke
alu-profilene og de store glassflatene.
For eksempel i bil- og båtforretninger, hos
bobil- og campingvognforhandlere.
Aluminium beholder sitt pene utseende
i tiår etter tiår
Portleddene av ekstruderte, elokserte
alu-rørprofiler iht. NS DIN 17611 kommer som
standard i naturfarge (E6/EV1) og kan etter ønske
fås i andre RAL-farger. For eksempel i firmaets
egne farger som et representativt signal utad.

20

Like høye vindusfelt av ekte
sikkerhetsglass
En utstillingsvindus-port skal også virke som et
utstillingsvindu. Hörmann oppnår denne virkningen
gjennom bruk av store glassflater med nøyaktig
like vindushøyder.
Til vårt ”utstillingsvindu” bruker vi laminert
sikkerhetsglass (6 mm). Dette gjør vi fordi det er
sterkt eksponert og derfor må være lett å holde
rent og alltid virke skinnende blankt.
Etter ønske kan du få porten med sekurit
sikkerhetsglass (16 mm).
En stabil konstruksjon med slanke
alu-profiler
Konstruksjonen har en dybde på 42 mm og et
profilriss på 120 mm, noe som gir solid stabilitet
og sikker og pålitelig funksjon.
Porter med bredde over 3330 mm er av hensyn til
stabiliteten delt på midten av en loddrett sprosse
(91 mm).

Utstillingsvindusporten
lokker kunder til seg
Portutførelser (eksempler)

Tekniske data
Størrelsesområde
Bredde: inntil 5500 mm
Høyde: inntil 4000 mm

Portutførelse
inntil 3330 mm bredde

Vindbelastning
Klasse 3

1)

Vanntetthet
Klasse 3 (70 Pa)

2)

Luftpermeabilitet
Klasse 2

3)

Lydisolering
R = 19 dB

4)

Varmeisolering iht. NS EN 13241, vedlegg B NS EN 12428
U = 6,2 W/m 2K*
*Verdien refererer til en portflate på ca. 25 m2
1)

NS EN 12424; 2) NS EN 12425; 3) NS EN 12426; 4) NS EN 717-1

91

Sikkerhet og ytelse
iht. NS EN 13241-1, side 36-39
Mer informasjon finner du i Teknisk Manual.

Portutførelse
over 3330 mm bredde med loddrett sprosse (91 mm)
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TAR 40

Termoport i aluminium
for den kravstore

Visuelt tiltalende, behagelig varmeisolert
Maksimal lysinnstrømning, høy stabilitet, god isolering
og moderne design er de beste argumentene for
denne aluminiumsporten.

120 mm

En langsiktig, god investering
Aluminium garanterer en overflate som er
værbestandig og holder seg representativ i tiår etter
tiår. Portseksjonene er eloksert iht. DIN 17611 og
holdt i naturfarge (E6/EV1).
Andre RAL-farger etter ønske.
Bunnseksjonen:
Innfelt med 26 mm PU-sandwich-fyllinger
(100 % FKHK-fri), panelt på begge sider med
stucco-pregede dekkplater av aluminium.
Portseksjonene over:
Innfelt med 16 mm doble plastruter.
Disse termo-komponentene gir en god
varme-isolasjonsverdi.

Den kraftige termoprofilen
Glassfiberarmerte polyamidstag sørger for effektivt
termisk skille mellom inn- og utvendig panel og
forhindrer kuldebroer. Det faste materiallaminatet
(konstruksjonsdybde 42 mm, opprisshøyde
120 mm) gir høy stabilitet og lang levetid.
Denne termisk adskilte porten beskytter også
byggsubstansen.
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©
©

3- ikt og
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De beste argumentene
for en førsteklasses presentasjon
Portutførelser (eksempler)

52

For porter inntil 5500 mm bredde er sprosseprofil 52 mm standard

91

:

p
p
o
t
på
jon

s
isola

Tekniske data
Størrelsesområde
Bredde: inntil 7000 mm
Høyde: inntil 7000 mm
Vindbelastning
Klasse 3

1)

Vanntetthet
Klasse 3 (70 Pa)

2)

Luftpermeabilitet
Klasse 2 (med gangdør Klasse 1)

3)

Lydisolering
R = 19 dB

4)

Varmeisolering iht. NS EN 13241, vedlegg B NS EN 12428
U = 3,6 W/m 2K*
(med gangdør U = 3,8 W/m 2K*)
*Verdiene refererer til en portflate på ca. 25 m2
1)

NS EN 12424; 2) NS EN 12425; 3) NS EN 12426; 4) NS EN 717-1

For porter fra 5510 mm bredde er sprosseprofil 91 mm standard,
etter ønske leveres også porter inntil 5500 med 91 mm sprosseprofil.

Sikkerhet og ytelse
iht. NS EN 13241-1, side 36-39
Mer informasjon finner du i Teknisk Manual.

Kan leveres med vinduer i hele porten eller individuell inndeling
av vinduer og tette felter.
Porter med gangdør med lav terskel kan leveres inntil portbredde 7000 mm.
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Leddporter med gangdør
med lav terskel
Gangdør med lav terskel
Gangdøren er et praktisk alternativ for å slippe å åpne hele porten
hver gang en person skal inn eller ut. Hörmann gangdør med lav
terskel sikrer en lett gjennomgang og forhindrer snubling.

ç
ç
ç
ç

For motorstyrte porter sørger en underliggende fotocelle VL 2 med to
sensorer for en berøringsfri revers ved hindringer. Gangdørkontakten
garanterer at porten kun kan åpnes når gangdøren er lukket.
Når de relevante forskriftene er fulgt, oppfyller porter inntil
5500 mm med gangdør med lav terskel kravene til rømningsvei.

Separat justerbar bunnpakning for port og dør
Retter ut små ujevnheter på gulvet.
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ç

ç

ç

For eksisterende porter og
for bruk som rømningsvei kan gangdørene også
leveres med normal terskel.
Fordelaktig i stigende terreng i åpningsområdet port/
dør.

ç

Dobbel pakning
i overgangen fra underkant port til gulvet og fra dørblad til terskel.

Gangdør med lav terskel i rustfritt stål, kun 10 mm på midten
og 5 mm på kantene. For porter fra 5500 mm bredde er terskelen
kun ca. 13 mm.

Gangdørene leveres som standard med dørlukker med glideskinne.

Sidedører med samme utseende som porten
Hvis det er ledig plass ved siden av hallporten, er
sidedører med samme utseende som porten et
prisgunstig og sikkert alternativ, for å skille personog biltrafikken fra hverandre. Sidedøren fungerer
også som rømningsvei. Sidedørene åpnes innover
eller utover, høyre- eller venstrehengslet. Etter ønske
også med 3-punkts-lås (lås, slå, doble lukkehaker
og sikkerhetsrosett). Kan ikke ettermonteres.

Utrustning av gang- og sidedører
Alle dørkarmer av ekstruderte aluminums-profiler
eloksert iht. DIN 17611.
Overflate holdt i naturfarge (E6/EV1).
I standard utførelse med aldrings- og værbestandig
EPDM-pakning hele veien rundt.

ç

ç

Beslag:
Innstikklås med profilsylinder.
Trykkhåndtak med ovalrosett av svart kunststoff.
Dørhåndtakene kan skiftes ut etter ønske. Kan også
leveres i støpt aluminium i naturfarge, polert rustfritt
stål eller børstet rustfritt stål.
Dørlukker
leveres som standard sammen med gangdører med
glideskinne, og etter ønske ved sidedører

Stabil låsing
Forhindrer svikt og forvridning av dørbladet

Fingerklem-sikring
standard utvendig og
innvendig på gangdørkarmen.

Gjennomgående båndlist
Diskré plassert i portrammen,
utelukker klemskader.
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RAL 9016 Off-white

RAL 9010 Ren hvit

RAL 9007 Aluminiumsgrå // NYHET

RAL 9006 Aluminiumshvit

RAL 9002 Gråhvit

RAL 8028 Jordbrun

RAL 7016 Antrasittgrå

IR
RAL 6005 Mosegrønn

A L-
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en

e

14 standardfarger:
Uten pristillegg for isolerte
porter.
Benytt deg av prisfordelen!

RAL 6002 Løvgrønn

Dører med farger
understreker også
bedriftens egen design
Farge blir i stigende grad brukt som assosiasjons-skapende middel for
å vise bedriftens ansikt utad. Her er hallporter med farger midt i blinken.
Hörmann kan derfor levere alle leddporter i ca. 200 RAL-skalafarger.
På isolerte portseksjoner og termisk adskilte portseksjoner av
aluminium bør man imidlertid unngå de mørkeste fargene, fordi for sterk
solinnstråling kan føre til at skumslipp og bulker kan oppstå.

RAL 5010 Ensianblå

Vindusrammene i seksjons- og
sandwich-vinduene leveres
svarte.
RAL 5009 Asurblå

RAL 5002 Ultramarinblå // NYHET

Ikke lakkert fra fabrikk:
Galvaniserte karmer, elokserte
gangdørprofiler samt alle beslag.
Mindre fargeavvik forekommer.
De avbildede fargene er av
trykktekniske grunner ikke
bindende.

RAL 3000 Ildrød

RAL 1021 Rapsgul
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Porter med isolerte portseksjoner av stål
i de 14 standard-farger er gråhvite
(iht. RAL 9002) på innsiden. DPUseksjonene er lakkert med samme farge
innvendig og utvendig
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Vindu type D
for smalt til å krype gjennom

Vindu type A
utnytter dagslyset

Vindu type E
alternativ til alu-rammer

Innvendig vindusmål:
Kunststofframme:
Portseksjonshøyder:

Innvendig vindusmål:
635 x 245 mm
Kunststofframme:		
svart
		
(for porttype SPU)
Ramme i trykkstøpt sink:svart
		
(for porttype STE,
		
SPU, DPU)
Portseksjonshøyder:
500 mm
		
(for porttype STE,
		
DPU) 		
		
500, 625, 750 mm

Innvendig vindusmål:		
Plastramme:		
Portseksjonshøyder:		
		

602 x 132 mm
svart
500, 625, 750 mm
(for porttype SPU)

		

725 x 370 mm
svart
625, 750 mm
(for porttype SPU)

(for porttype SPU)

Utnytt lyset som design-element

Glasslistene fra Hörmann
alu-rammer består
selvsagt av førsteklasses
ekstruderte aluminiumsprofiler
og ikke av plast som hos
mange andre leverandører.

Valget av vindusrute bestemmer hvor
mye lys eller gjennomsikt du vil ha.

Sikkerhetsglass 6 mm
klart
for alu-rammer (normalprofil)
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Dobbeltvindusrute av
sekurit-sikkerhetsglass 16 mm
klart
for alu-rammer (normalprofil)

Vindusrute i kunststoff 3 mm
klart
For vinduer med sinktrykk-støprammer
og for aluminiumsrammer (normalprofil)

Vindusrute i kunststoff 3 mm
krystallstruktur
For vinduer med sinktrykk-støprammer
og for aluminiumsrammer (normalprofil)

Doble vindusruter i kunststoff med
spalter 16 mm
For alu-rammer (normal eller
termoprofiler)

Strekkgitter
galvanisert stål, pulverlakkert
Ventilasjonstverrsnitt:
58 % av portflaten
For alu-rammer (normalprofil)

Sprosseprofil 52 mm

Vindu type C
en rund sak
Innvendig vindusmål:		
Kunststofframme::		
Portseksjonshøyder:		
		

Alu-vindusramme: type N og B
for maks. lysinnstrømning
ø 244 mm
svart
500, 625, 750 mm
(for porttype SPU)

Innvendig vindusmål: maks.
Ramme:
alu eloksert (E6/EV1)
Portseksjonshøyder: maks. 750 mm
Bunnseksjonshøyder: 500, 750, 1000,
1500 mm (for
porttypene APU, TAP)
Bunnseksjonshøyde: maks. 750 mm
(for porttypene ALR,
TAR)

Sprosseprofil 91 mm

Hörmann industri-leddporter kan leveres
med vinduer og felter som vist etter ønske.

Doble vindusruter i kunststoff,
klart
For sandwich-vinduer med
kunststofframmer (11, 16, 29, 31
eller 33 mm),
for sandwich-vinduer med
rammer i trykkstøpt sink: 29 mm,
for alu-rammer (normaleller termoprofiler): 16 mm

Doble vindusruter i kunststoff
krystallstruktur
For sandwich-vinduer med rammer
i trykkstøpt sink: 29 mm,
for alu-rammer (normaleller termoprofiler): 16 mm

Polykarbonatrute
klart, 6 mm
slagfast, innbruddshemmende
For alu-rammer (normalprofil)

Doble polykarbonatruter
klart, 16 mm
slagfast, innbruddshemmende
For sandwich-vinduer med rammer
i trykkstøpt sink: 29 mm,
for alu-rammer (normaleller termoprofil)

Hullplate
rustfritt stål, glatt
Ventilasjonstverrsnitt:
40 % av fyllingsflaten
For alu-rammer (normalprofil)

Alumanplate-fylling 1,5 mm
stucco-preget
For alu-rammer (normalprofil)

PU-sandwich-fylling
aluplate-panelt, 16 mm
eloksert på begge sider, glatt
For alu-rammer (normaleller termoprofil)

PU-sandwich-fylling
alumanplate-panelt
stucco-preget på begge sider,
16 eller 26 mm
For alu-rammer (normaleller termoprofil)

I tillegg til de avbildede fyllingene kan du også på forespørsel få Hörmann
industri-leddporter med spesialfyllinger.
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Sikker planlegging for
gamle og nye bygg
Måten portene festes og føres
på, må ikke i noe tilfelle hindre
driften inne i hallen. Derfor er
det viktig å velge den riktige
typen beslag allerede ved
planleggingen. Hörmann
leverer alle porttypene med
samtlige beslagstyper.

Mulige beslagtstyper i
henhold til Teknisk Manual

Hörmann leddporter kan tilpasses enhver hall
Eksempler for mulige beslagsvarianter

Beslagstype N/NB*
normalbeslag

Beslagstype ND
Beslagstype NH
Beslagstype NS
normalbeslag med
normalbeslag med
normalbeslag med 		
takfølge
lite høytløft
dobbeltradier
			2 x 45°

Beslagstype H/HB*
høytløftbeslag

Beslagstype HD
Beslagstype HS
høytløftbeslag med
høytløftbeslag med
takfølge
dobbeltradier
		2 x 45°

Beslagstype L
lavtløftbeslag

Beslagstype LD
Beslagstype V/VB*
lavtløftbeslag med
vertikalbeslag
takfølge		
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Beslagstype HU/RB*
høytløftbeslag med
underliggende
fjæraksling

Beslagstype VU/WB*
vertikalbeslag med
underliggende
fjæraksling
* ved porttype DPU

Forbedret rulleskive
Også portføringen har fått en optimal løsning.
Lavtløftbeslaget med takfølge krever liten overhøyde og muliggjør
takfølgevinkler også under 10°.

©

Lavtløftbeslaget
Portmotor og kjede der de hører hjemme
Alle betjeningselementer foran ved porten.
Det henger ingen kjede midt i rommet som forstyrrende
element. Her lønner det seg å sammenlikne!

Dårlig alternativ

Hörmanns løsning

Min. overhøyde
Manuell betjening	200 mm
Portmotor WA 400	200 mm
Portmotor ITO 400	260 mm
Min. sideklaring
Manuell betjening med snor

125 mm

Manuell betjening med kjedetrekk

165 mm

Portmotor WA 400	200 mm
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Det beste kvalitetsbevis:
Avansert teknikk til minste detalj

Stillegående portløp
Hengslede løpehjulholdere av
galvanisert stål med justerbare
løpehjul i kunststoff med
kulelager sørger for presist og
stille portløp.
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Solide sammenkoplinger
De enkelte portseksjonene
holdes nøyaktig sammen av
stabile hengsler av galvanisert
stål. Kantprofilene på
portseksjonene er konstruert
slik at skruene går gjennom
4 plater. Det holder!

Prefabrikkert oppheng
Takopphenget for
føringsskinnene er utstyrt med
spesialforankringer av
galvanisert stål med avlange hull.
De kan prefabrikkeres for
praktisk talt alle situasjoner.

Spesielt servicevennlig
Hvis karmen påkjøres og skades,
kan de påskrudde føringsskinnene
skiftes ut, enkelt og rimelig.

Karmtilslutning øverst
med festebrakett
Fastsatte posisjoner for
fjærakslingskonsollen
letter monteringen av hele
fjærakslingen.

Fleksibel akslingskopling
Mindre avvik i parallelliteten
kan utjevnes med den fleksible
akslingskoplingen.

Forbindelse mellom
fjæraksling og wiretrommel
Ingen separat passkile, men en
sikker, helstøpt forbindelse øker
funksjonssikkerheten og letter
monteringen.

Klappbar løpehjulholder
reduserer krav til overhøyde og
hindrer knekking av den øverste
portseksjonen når porten er åpen.
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Hva nytter det hvis porten ikke
er skikkelig låst?
Skal bedriftens verdier beskyttes, må porten ha et sikkert
låsesystem. Derfor er alle Hörmann industri-leddporter standard utstyrt
med innbruddssikker låseanordning - i standard utførelse!
Uansett om portene er manuelle eller motordrevne.

Innvendig låsing
Alle portene er standard utstyrt med en innvendig lås.
Du kan velge den låsen som passer for dine individuelle behov.

Gulvlås
Meget praktisk når portene åpnes ofte.
Den låses lettvint opp og igjen med et
trykk av foten.
Du kan høre at den går i lås.
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Skyvelås
Klargjort for hengelås for sikker
nattlåsing av bygget.
På motordrevne porter blir skyvelåsen
utstyrt med en elektrisk mikrobryter som
forhindrer bruk av motoren når porten er låst.

Vrierlås
Portlås med automatisk låsing med
sneppertskive (europeisk patent).
Ikke egnet for porter med
VU-/RB- og HU-/WB-beslag (med
underliggende fjæraksling).

Innbruddssikring:
Standard på porter med inntil 5 m
høyde og akseldrift
Denne typen sikkerhetsutstyr tilbys
slett ikke som standard av alle.
Uten innbruddssikring kan lettere
porter som regel skyves opp uten
altfor store anstrengelser. Men ikke
hos Hörmann.
Her lønner det seg å
sammenlikne!
Porter med over 5 m høyde er i seg
selv innbruddshemmende pga. høy
egenvekt. Og porter med kjededrift
kan heller ikke skyves opp, fordi
girutvekslingen virker som brems.
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Utvendig og innvendig låsing
Når portene skal betjenes også utenfra, anbefaler vi disse
to låsene med ekstra utvendig håndtak og profilsylinderlås.

Håndtak
Ergonomisk plasserte håndtak i svart
kunststoff. Med låsehåndtak og
profilsylinderlås ute og krysshåndtak og
sikringsbolt inne.
Profilsylinderen kan også integreres
i sentrallåssystemer.

Skyvelås
Skyvelåsen kan i dette eksemplet også
betjenes utenfra med profilsylinderlåsen
og håndtaket, både for åpning og lukking.

Vrierlås
Vrierlåsen kan her også betjenes utenfra
med profilsylinderlåsen og håndtaket, både
for åpning og lukking. Ikke egnet for porter
med VU-/RB- og HU-/WB-beslag (med
underliggende fjæraksling).
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Strekkgitter for ventilasjon,
f.eks. av kjellergarasjer

Du får topp sikkerhet
med både fall- og fingerklemsikring
Fallsikring

ƒ
Sikker portføring
Løpehjulene føres sikkert i
føringsskinnene, som er utviklet
av Hörmann. De sørger for at
portbladet ikke kan hoppe ut,
verken i vendefasen eller når det
er parkert under taket.

Årlig
kontrollplikt
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Optimal vektutjevning
Torsjonsfjæraggregatet med
kilespor i fjærakslingen sørger for
optimal vektutjevning. Dette gjør
at porten går lett i alle faser av
åpning og lukking. Akslingen
er galvanisert, fjærene er
“sandblåst” og lakkert. Alle de
andre komponentene består av
trykkstøpt sink.

Sikkerhet etter forskriftene
Husk på plikten til årlig test av
motordrevne porter.

Europeisk patent
Fallsikring
En fallklinke som er festet på
portens bunnkonsoll og står
i forbindelse med trekkwire.
Denne sikrer ved wire- og
fjærbrudd.

ƒ
Europeisk patent
Fjærbruddsikring
Denne sikringen stopper
torsjonsfjærakslingen ved
fjærbrudd og holder
porten sikkert på plass.

Sikkerhet iht. Europa-standarden 13241-1
Bindende fra 1. mai 2005
Testet og sertifisert hos Hörmann:

Fallsikring
Klemsikring
Hörmann industri-leddporter er sikre i alle stadier av åpning
og lukking enten de betjenes manuelt eller er motordrevne.
På porter med impulsstyrte motorer sørger en optoelektronisk lukkekantsikring og justerbar hastighet i forhold til
beslagstypen for at de dynamiske kreftene overholdes
(maks. 400N).
Etter ønske kan du få en underliggende fotocelle for en
berøringsfri revers.
En mikroprosessor overvåker kraftbegrensningen i åpningsfasen, og ved unormalt høye krefter kobler den motoren
automatisk ut. Porter og motorer er hos Hörmann selvsagt
perfekt tilpasset hverandre og er TÜV-testet og sertifisert for
din sikkerhet.
Det lønner seg å sammenlikne!

Alle porter må i dag oppfylle sikkerhetskravene
i henhold til den europeiske standarden 13241-1!
Be andre forhandlere om deres sertifikat!

Klemsikring

ç
Fingerklemsikring
Portseksjonene har en spesiell
form (europeisk patent) som
utelukker klempunkter, både
innvendig og utvendig. Dette
gjelder også for hengslene.
Denne sikre typen
fingerklemvern tilbys bare av
Hörmann.

©
Sideinngrepssikring
Sidekarmene er helt lukket
nedenfra og opp. Dette gir sikker
beskyttelse mot inngrep på
sidene av porten.

©
Skjulte wirer
Wirene er plassert innvendig
mellom portbladet og karmen.
Ingen deler stikker ut. Dette
utelukker skader. På porter med
beslag for lav overhøyde består
wirene av en kombinasjon av
bærekjede/bærekabel.

Driftssikkerhet
Den underliggende fotocellen
garanterer en sikker kontroll av
portens lukkekant. Hindringer
registreres umiddelbart - og
før de treffer porten. Sensorer
overvåker portens underkant
og sørger for at porten stopper
og kjører tilbake ved hindringer.
Sensorene til VL1 og VL2
ligger i en underliggende
bøylekonstruksjon. For DPUporter med impulsstyrte
motorer er det nødvendig med
underliggende fotocelle VL2.
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Gjennomtenkte konstruksjoner
med overbevisende egenskaper
Varmeisolering

© ©
80 mm

42 mm

Lydisolering

©
©

Varmeisolering
Hörmann industri-leddporter oppnår sin høye
varmeisolering gjennom de PU-skumfylte stålseksjonene
og de termisk adskilte alu-rørprofilene.
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© ©
80 mm

42 mm

Lydisolering
Støyen både innen- og utenfra reduseres av sandwichkonstruksjonen med den faste materiallamineringen av
stål-hardskum-stål.

Sikkerhet iht. Europa-standard 13241-1
Bindende fra 1. mai 2005
Testet og sertifisert hos Hörmann:

Varmeisolering
Lydisolering
Tetthet
Vindbelastning
Hörmann oppfyller alle krav til den nye sikkerhetsstandarden 13241-1. Dette beviser vi svart på hvitt med
overbevisende, testede og sertifiserte verdier.
Det er bare å sammenligne.
Se side 52-53.

Vindbelastning

ç

Tetthet

Overkarmpakning

Sidepakning, bunnpakning

Tetthet
Våre kvalitetspakninger er varig elastiske og
værbestandige. Ved gulvet beskytter en trekammerEPDM-profilslangepakning mot smuss og regn.
Bunnpakningen i kombinasjon med sidepakningene
med anleggslist, overkarmpakning og pakninger mellom
portseksjonen sørger for suveren tetthet.

Forsterkingsprofiler

Portbladforsterking

Vindbelastning
Høy stabilitet oppnås alt etter porttype med
forsterkingsprofiler, isolerte seksjoner, alu-rørprofiler
eller portbladforsterkinger på de bredeste portene.
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Systemløsninger lønner seg:
Større sikkerhet i den daglige drift

Betjeningsmuligheter for
manuelle porter
Standard utførelse med trekksnor
eller trekkstang.
Etter ønske:
Håndtrekk med snor/stålkjede
eller kjedetrekk, også med
kjedestrammer.

Portmotor med kjedeboks
Motor WA 400 for alle porttyper
inntil 7000 mm høyde der
det er liten sideklaring. For
beslagstypene L, LD og H8
er det nødvendig med motor
med kjedekasse. Her skjer
kraftoverføringen indirekte og
skånsomt for porten. Loddrett
montering som standard,
alternativt vannrett montering.
Kjedestrammer
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Portmotor med flensfeste
Denne patenterte utførelsen med
flensfeste monteres hurtig og
enkelt på fjærakslingen og krever
klart mindre sideklaring enn andre
produsenters løsninger med
akslingsmontering.
Vannrett montering som standard,
alternativt loddrett montering.

Den berøringsfrie
utkoplingsautomatikken beskytter både
personer og utstyr.

Full nytteverdi med et perfekt tilpasset konsept.
Hos Hörmann får du alt i ett: port, portmotor
og styring.

Mer sikkerhet og
høy fart med
underliggende fotocelle
1.

Portmotor for midtmontering
Denne typen monteres midt på fjærakslingen og krever ikke noe
ekstra sideklaring. Ta hensyn til overhøyder! WA 400 M leveres
som standard med låsbar frikopling og egner seg for nesten alle
beslagstyper.
Hastighet (WA 400 / WA 400 M)
Motor
		

Åpningshastighet
m/s		

Kjededrift ITO 400		

0,15		

0,15

0,19-0,23		
0,19-0,30		

0,19-0,23
0,19-0,30

0,3		

0,2-0,3

0,3-0,54		

0,2-0,54

Akseldrift WA 400
(avhengig av beslag)

OPTO
VL

Akseldrift WA 400 FU 		
med enkelt løpehjul		
Akseldrift WA 400 FU 		
med tandem-løpehjul*

*unntatt porter med vertikalbeslag
Se Teknisk Manual for nøyaktig porthastighet.

Lukkehastighet
m/s

port
Høy et
!
igh
hast 3 m/sek
l 0.
innti

2.

3.

Underliggende fotocelle
Du får mer sikkerhet med Hörmann industri-leddporter, nå
også med den nye underliggende fotocelle VL1 som fås
som ekstrautstyr. I motsetning til den opto-elektroniske
lukkekantsikringen (OPTO) som leveres som standard,
overvåker en sensor i fotocellen underkanten av porten.
Hindringer vil bli oppdaget tidlig og porten vil reversere før
den treffer hindringen.
Gjennom denne teknikken kan Hörmann-leddportene
kjøres med høyere hastighet uten at de tillatte lukkekreftene overskrides.
For porter med gangdør med lav terskel overvåker den
underliggende fotocellen portens underkant ved hjelp av to
sensorer. Påkjørselsvern i siden forhindrer at svingearmen
skades når porten står i posisjon ’Port lukket’.
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Kraftige portmotorer

motorer:

s
kselstrøm
e
v
e
l
l
a
r
Fo
nge
• stille ga tivering
sak
• langtid
unksjon
f
t
r
o
p
g
i
t
• hur

Standardmontering: loddrett

Akslingsmotor WA 400
for flensmontering med nødhåndkjetting
(kan betjenes fra gulvet)

Akslingsmotor WA 400
med kjedekasse og nødhåndkjetting
(kan betjenes fra gulvet)

Kan kombineres med styring
A/B 440, A/B 445, A/B 460, B 460 FU

Kan kombineres med styring
A/B 440, A/B 445, A/B 460, B 460 FU

Standard hos Hörmann:

•
•

Massiv metallgirkasse
Service-frikopling

Standard service-frikopling
Portmotoren behøver ikke å demonteres
hvert år ved de lovpålagte kontrollene.
Dette sparer sparer deg for tid og penger.
Service-frikoplingen kan når som helst
ombygges til låsbar frikopling.
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•
•

Innbruddssikring inntil 5000 mm porthøyde
Kan generelt fås som frekvensomformer-versjon
Låsbar frikopling
Ved hjelp av denne kan du enkelt
frikople portmotoren
fra gulvet (Hörmann-patent).
Som standard utstyrt med
nødhåndkjetting.
(unntatt på WA 400 M)

Alternativ til nødhåndbetjeningen

s
ke er plas
Når det ik porten
av
ved siden

Låsbar frikopling med
nødhåndkjetting
Dette patenterte systemet
kan frikoples og betjenes
fra gulvet. Iht. NS EN 14092
obligatorisk for brannvakter,
rednings-sentraler o.l.

Service-frikopling med
nødhåndsveiv
Den rimelige varianten, kan
leveres i to utførelser.
Som stiv sveiv eller
som fleksibel leddsveiv.
Kan koples om til
nødhåndkjetting

Service-frikopling med deksel
Den rimeligste varianten
uten nødhåndkjetting eller
nødhåndsveiv. Etter frikopling av
portmotoren må porten betjenes
manuelt. Vi anbefaler derfor
denne varianten for porthøyder
inntil maks. 3000 mm.
Kan koples om til
nødhåndkjetting.

Akslingsmotor WA 400 M
for midtmontering
med låsbar frikopling
Kan kombineres med styring
A/B 445, A/B 460, B 460 FU

•
•

Teleskopskyvestang
For porter fra 3000
mm høyde, eller som
nødbetjening, spesielt for
porter til brannstasjoner.

IP 65 (beskyttet mot vannsprut)
Wireslakksikring
Låsbar frikopling, utvendig
ASE
For frikopling av porten utenfra
(nødvendig for haller uten
ekstra inngang).
Låsbar trykkstøpt boks i sink
med profil-halvsylinder.
Dimensjoner:
83 x 133 x 50 mm (B x H x D)
Boksmateriale: trykkstøpt sink
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Plassbesparende portmotor
Portmotor med kjededrift
ITO 400 med skinneføring
Kan kombineres med styring
A/B 445, A/B 460, B 460 FU
z Krever ikke sideklaring
z Frikopling med bowdentrekk
på føringsvognen
z Frikopling utenfra er mulig
z IP 65 (beskyttet mot vannsprut)
z For normalbeslag og
lavtløftbeslag
z Fås også som
frekvensomformer-versjon
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Enhetlig
!
skonsept
g
in
n
je
t
e
b

Styringer

Dødmannsstyring
A/B 440 (400/230 V)

Impulsstyring
A/B 445 (400/230 V)

Komfortstyring
A/B 460 (400/230 V)

Frekvensomformer-styring
B 460 FU (230 V)

z Styring og portmotor kan
monteres separat
z Styring og portbladkomponenter
med kapslingsgrad IP 65
(beskyttet mot vannsprut)
Tilkopling med euro-plugg
iht. kapslingsgrad IP 44
z 7-segment-display som kan
leses utenfra
z Funksjonssperre med
miniatyrlås (kan ombygges til
profil-halvsylinder)
z Kan oppgraderes til
impulsstyring
A/B 445, A/B 460

z Styring og portmotor kan
monteres separat
z Styring og portbladkomponenter
med kapslingsgrad IP 65
(beskyttet mot vannsprut)
Tilkopling euro-plugg
euro-plugg iht. kapslingsgrad
IP 44
z Menyavlesing utenfra uten å ta
av dekslet, med integrert
dobbelt 7-segment-display
z Ingen innstillingsarbeider
på motoren. Innstilling ut
fra styringen vha. elektronisk
portposisjonsgiver
z Servicemeny med
vedlikeholds-, syklus- og
driftstimeteller samt feilanalyse
z Samlefeilmelding med
individuell indikering valgt av
kunde (lydsignal, optisk signal
eller f.eks. via mobiltelefon)
z Funksjonssperre med
miniatyrlås (kan ombygges til
profil-halvsylinder)
z Kan oppgraderes til styring
A/B 460 i stedet for komplett
utskifting

z Styring og portmotor kan
monteres separat
z Ekstratast for annen
åpningshøyde på boksdekslet
og integrerte tilkoplingsklemmer for ytterligere
styreenheter
z Styring og portbladkomponenter
med kapslingsgrad IP 65
(beskyttet mot vannsprut)
Tilkopling med euro-plugg iht.
kapslingsgradd IP 44
z Menyavlesing utenfra uten å ta
av dekslet, med integrert
dobbelt 7-segment-display
z Ingen innstillings-arbeider
på motoren. Innstilling ut
fra styringen vha. elektronisk
portposisjonsgiver
z Servicemeny med
vedlikeholds-, syklus- og
driftstimeteller samt feilanalyse
z Samlefeilmelding med
individuell indikering valgt av
kunde (lydsignal, optisk signal
eller f.eks. via mobiltelefon)
z Funksjonssperre med
miniatyrlås (kan ombygges til
profil-halvsylinder)

z Styring og portmotor kan
monteres separat
z Ekstratast for annen
åpningshøyde på boksdekslet
og integrerte tilkoplingsklemmer for ytterligere
styreenheter
z Styring og portbladkomponenter
med kapslingsgrad IP 65
(beskyttet mot vannsprut)
Tilkopling med
euro-plugg iht. kapslingsgrad
IP 44
z Menyavlesing utenfra uten å ta
av dekslet, med integrert
dobbelt 7-segment-display
z Ingen innstillings-arbeider
på motoren. Innstilling ut
fra styringen vha. elektronisk
portposisjonsgiver
z Servicemeny med
vedlikeholds-, syklus- og
driftstimeteller samt feilanalyse
z Samlefeilmelding med
individuell indikering valgt av
kunde (lydsignal, optisk signal
eller f.eks. via mobiltelefon)
z Funksjonssperre med
miniatyrlås (kan ombygges til
profil-halvsylinder)
z Mykstart og -stopp som
skåner porten
z Hurtigfunksjon kan innstilles
(avhengig av beslaget)

Søyle
STI 1
For montering av
maks. 2 styringer
med ekstraboks.
Farge: RAL 9006
(Aluminiumshvit)
Dimensjoner:
200 x 60 mm,
høyde 1660 mm

Oppfyller kravene til
brannvern-retningslinjer

Ekstrautstyr til alle
styringer:
Profil-halvsylinder
og/eller hovedbryter
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Mottakere

1-kanal
mottaker HEI 1
i separat boks med 7,0 m
tilslutningsledning med 3 årer
Funksjon: Impuls
Frekvens: 868,3 MHz
Kapslingsgrad: IP 65

2-kanal
mottaker HEI 2
i separat boks med 7,0 m
tilslutningsledning med 4 årer
Funksjon: Impuls eller Opp/Ned
(for hver kanal)
Frekvens: 868,3 MHz
Kapslingsgrad: IP 65

2-kanal
relémottaker HER 2
teknisk som HER 1, men med 2 potensialfrie kontakter.
Dermed kan to brukere tilknyttes.
Separat antenne for utendørs bruk i sabotasjesikker
aluminiumsboks med 7,0 m tilslutningsledning med 3 årer,
prosesseringsenhet for innendørs bruk.

1-kanal
relémottaker HER 1
med spenningsfri reléutgang
i separat boks uten tilslutningsledning.
Funksjoner:
Impuls, 3-minutters-lys, På/Av
Frekvens:
868,3 MHz
Kapslingsgrad:
IP 65
Driftsspenning: 	24 V DC/230 V AC
Kontaktbelastning: 	24 V DC: 2,5 A/50 W
	230 V AC: 2,5 A/500 W

4-kanal
relémottaker HER 4
teknisk som HER 1, men med 4
potensialfrie kontakter.
Dermed kan inntil fire brukere
tilknyttes.

Alle viste mottakere
er for styringene
A/B 445, A/B 460,
B 460 FU

Håndsendere for impulsstyring

4-taster
håndsender HS 4
inkl. håndsenderholder
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4-taster minihåndsender HSM 4
inkl. nøkkelring

2-taster mikrohåndsender HSE 2
inkl. nøkkelring

4-taster sikkerhetshåndsender HSS 4
Tilleggsfunksjon:
kopibeskyttelse for
håndsender-koding.
inkl. håndsenderholder.

16-taster
håndsender HS 16
for 16 funksjoner
Bæreveske kan fås
som tilbehør.

Trykknapptablå

Trykknapptablå DT 02
Åpning og lukking med én
kontrollknapp, separat
stoppknapp.
Dimensjoner:
65 x 112 x 68 mm (B x H x D)
Kapslingsgrad: IP 65
For styringene:
A/B 445, A/B 460, B 460 FU

Trykknapptablå DT 03
For atskilt styring i begge
retninger, med separat
stoppknapp.
Dimensjoner:
66 x 145 x 68 mm (B x H x D)
Kapslingsgrad: IP 65
For styringene:
A/B 440, A/B 445, A/B 460,
B 460 FU

Trykknapptablå DT 04
For atskilt styring i begge
retninger, med separat
stoppknapp.
Hel eller delvis åpning av porten
(med separat tast)
Dimensjoner:
69 x 185 x 91 mm (B x H x D)
Kapslingsgrad: IP 65
For styringene:
A/B 460, B 460 FU

Trykknapptablå DTNA 30
For atskilt styring i begge
retninger. Stoppknapp med sperre
som holder knappen fast når den
er inntrykt. Anlegget kan da ikke
benyttes av uvedkommende.
Stopp-knappen må låses opp med
nøkkel før den kan brukes igjen.
(2 nøkler er med i leveransen)
Dimensjoner:
66 x 145 x 85 mm (B x H x D)
Kapslingsgrad: IP 65
For styringene:
A/B 440, A/B 445, A/B 460,
B 460 FU

Nødstoppknapp DTN 10
For hurtig utkopling av
portanlegget
Knapp med sperre
Installasjon utenpå vegg
Dimensjoner:
93 x 93 x 95 mm (B x H x D)
Kapslingsgrad: IP 65
For styringene:
A/B 440, A/B 445, A/B 460,
B 460 FU

Nødstoppknapp DTNG 10
For hurtig utkopling av
portanlegget
Stor knapp med sperre
Installasjon utenpå vegg
Dimensjoner:
93 x 93 x 95 mm (B x H x D)
Kapslingsgrad: IP 65
For styringene:
A/B 440, A/B 445, A/B 460,
B 460 FU

Den låsbare funksjonen avbryter styrespenningen og
funksjonen for kontrollapparatene. Profil-halvsylinder er ikke
med i leveransen av trykknapptablåer.

Trykknapptablå DTP 02
Åpning eller lukking med
kontrollknapp, separat
stoppknapp og
kontrollampe for styrespenning. Låsbar med
profilhalvsylinder, kan fås som
tilbehør.
Dimensjoner:
86 x 260 x 85 mm (B x H x D)
Kapslingsgrad: IP 44
For styringene:
A/B 445, A/B 460, B 460 FU

Trykknapptablå DTP 03
For atskilt styring i begge
retninger. Separat stoppknapp
og kontrollampe for styrespenning. Låsbar med
profilhalvsylinder, kan fås som
tilbehør.
Dimensjoner:
68 x 290 x 74 mm (B x H x D)
Kapslingsgrad: IP 44
For styringene:
A/B 440, A/B 445, A/B 460,
B 460 FU
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Nøkkelstrømbryter, stolpe

Nøkkelstrømbryter ESA 30
med 2 nøkler
Utenpåliggende
Valgbar funksjon: impuls eller
Opp/Ned.
Dimensjoner:
73 x 73 x 50 mm (B x H x D)
Kapslingsgrad: IP 54

Nøkkelstrømbryter ESU 30
med 2 nøkler
For innfelling
Valgbar funksjon: impuls eller
Opp/Ned.
Dimensjoner på boks:
60 x 58 mm (dia x D)
Dimensjoner på plate:
90 x 100 mm (B x H)
Utsparing i mur:
65 x 60 mm (dia x D)
Kapslingsgrad: IP 54

Nøkkelstrømbryter STAP
med 2 nøkler
Utenpåliggende
Valgbar funksjon: impuls eller
Opp/Ned.
Dimensjoner:
80 x 110 x 68 mm (B x H x D)
Kapslingsgrad: IP 54

Stolpe STS 1
Med adapter for montering av TTR 1, FCT 10b, CTR 1/CTR 3 eller STUP.
Styreenhetene må bestilles separat.
Stolpehodet og -foten i RAL 7015 (skifergrå).
Stolperøret i RAL 9006 (aluminiumshvit) brennlakkert.
Dimensjoner:
300 x 1250 mm (d x H)
Kapslingsgrad: IP 44

Fotocelle, trekk-kontakt

Fotocelle RL 50
Reflekterende fotocelle med
sender/mottaker-modul og
reflektor.
Fotocellen testes av styringen
før hver bevegelse nedover.
Tilkopling med systemledning
(lengde 2,0 m).
Rekkevidde max. 8,0 m
Dimensjoner:
68 x 97 x 33 mm (B x H x D)
Reflektor:
85 x 85 mm (B x H)
Kapslingsgrad: IP 65
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Enveis fotocelle EL 51
Enveis fotocelle med separat
sender og mottaker.
Fotocellen testes av styringen før
hver bevegelse nedover.
Tilkopling med systemledning
Rekkevidde max. 8,0 m
Dimensjoner med
monterings-vinkel:
60 x 165 x 43 mm (B x H x D)
Kapslingsgrad: IP 65

Trekk-kontakt ZT 1 med snor
Impuls for åpning eller
lukking
Dimensjoner:
60 x 90 x 55 mm (B x H x D)
Snorlengde: 3,2 m
Kapslingsgrad: IP 65

Galge KA 1 (ikke avbildet)
Galgelengde 1680-3080 mm
kan brukes med ZT 1

Nøkkelstrømbryter STUP
med 2 nøkler
For innfelling
Valgbar funksjon: impuls eller
Opp/Ned.
Dimensjoner på boks:
60 x 58 mm (dia x D)
Dimensjoner på plate:
80 x 110 mm (B x H)
Utsparing i mur:
65 x 65 mm (dia x D)
Kapslingsgrad: IP 54

Illustrasjonen viser
utførelsen med innebygd
nøkkelstrømbryter STUP
(som tilbehør).

Kodetastere
Med den trådløse kodetasteren
FCT 10 b kan du sende ut inntil
10 radiokoder (868,3 MHz).
Ingen ledning behøves.
Tastaturet lyser etter første tastetrykk.

Trådløs kodetaster FCT 10 b
Dimensjoner:
80 x 110 x 39 mm (B x H x D)
Kapslingsgrad:
Tastatur: IP 65

Kodetasterne CTR 1b og CTR 3b
gir topp sikkerhet mot åpning
av uvedkommende.
Du taster bare inn din personlige
tallkode og behøver ingen nøkkel.

Kodetaster CTR 1b
med åpnet dekoder
Dimensjoner:
80 x 110 x 17 mm (B x H x D)
Dekoderboks (lukket):
140 x 130 x 50 mm (B x H x D)
Kapslingsgrad:
Tastatur: IP 65
Dekoderboks: IP 54
Kontaktbelastning:
2,5 A/30 V DC
500 W/ 250 V AC

Med komfortversjonen CTR 3b
kan du åpne en port til og slå på
utelyset, eller velge retning for
en port.

Kodetaster CTR 3b
med åpnet dekoder
Dimensjoner:
80 x 110 x 17 mm (B x H x D)
Dekoderboks (lukket):
140 x 130 x 50 mm (B x H x D)
Kapslingsgrad:
Tastatur: IP 65
Dekoderboks: IP 54
Kontaktbelastning: 2,5 A/30 V DC
500 W/ 250 V AC

Det komfortable systemet når
flere personer har adgang til
bygningen. Du holder bare
transpondernøkkelen med din
personlige kode ca. 2 cm foran
leseapparatet, uten å berøre det!
En stor fordel i mørket. Leveres
med 2 nøkler. Beregnet for
maks. 100 transponder-nøkler
(TTR 1), hhv. 1000 transpondernøkler (TTR 1000).

Transponder TTR 1
med åpnet dekoder
Dimensjoner:
80 x 110 x 17 mm (B x H x D)
Dekoderboks (lukket):
140 x 130 x 50 mm (B x H x D)
Kapslingsgrad:
Transponderfelt: IP 65
Dekoderboks: IP 54
Kontaktbelastning: 2,5 A/30 V DC
500 W/ 250 V AC
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Tilkopling av signallys
Signallystilkopling
I separat tilleggsboks
eller for montering i
eksisterende boks
inkl. 2 signallys, oransje
Utbyggingsenhet for styringene
A/B 445, A/B 460, B 460 FU.
Signallysene gir optisk varsling
når porten beveger seg. (Ill. med
uketidsur, ekstrautstyr)
Bruksområder:
- startvarsel
(for A/B 445, A/B 460, B 460 FU)
- automatisk lukking
(for A/B 460, B 460 FU)
Etter utløpet av innstilt
åpningstid (0-480 s) blinker
signallysene i den
innstilte forvarselstiden (0-70 s).
Dimensjoner på signallysene:
180 x 250 x 290 mm (B x H x D)
Dimensjoner på tilleggsboksen:
202 x 164 x 130 mm (B x H x D)
Kontaktbelastning:
250 V AC: 2,5 A/500 W
Kapslingsgrad: IP 65
Materiale i signallysene:
boks i kvalitetsaluminium,
pulverlakkert

Kjørebaneregulering
I separat tilleggsboks
eller for montering i
eksisterende boks
inkl. 2 signallys, rødt/grønt
Utbyggingsenhet for styring
A/B 460, B 460 FU.
Signallysene gir optisk
varsling for regulering av
kjøring inn og ut.
Uketidsur (ekstrautstyr)
Tid for grønt lys:
innstillbar 0-480 s
Tid for kjøring:
innstillbar 0-70 s
Dimensjoner på signallysene:
180 x 410 x 290 mm (B x H x D)
Dimensjoner på
tilhørende boks:
202 x 164 x 130 mm (B x H x D)
Kontaktbelastning:
250 V AC : 2,5 A/500 W
Kapslingsgrad: IP 65
Materiale i signallysene:
boks i kvalitetsaluminium,
pulverlakkert
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Tilleggsutstyr/spesialstyringer

Kretskort for endeposisjon i
separat tilleggsboks
eller for montering i
eksisterende boks
Tilleggsenhet for styring
A/B 440
Dimensjoner på tilleggsboksen:
202 x 164 x 130 mm (B x H x D)
Kapslingsgrad: IP 65
Alternativt kan et kretskort
monteres i styringen.

Multifunksjons-kretskort i
separat tilleggsboks
eller for montering i
eksisterende boks
Endeposisjonsmelding,
impulsmelding og felles
feilindikator
Tilleggsenhet for styring
A/B 445, A/B 460,
B 460 FU
Dimensjoner på tilleggsboksen:
202 x 164 x 130 mm (B x H x D)
Kapslingsgrad: IP 65
Alternativt kan et kretskort
monteres i styringen.

Radar-bevegelsesmelder
RBM 1
For impuls ”Åpne port”
med retningsregistrering
Maks. monteringshøyde: 6 m
Dimensjoner:
155 x 132 x 58 mm (B x H x D)
Kontaktbelastning:
24 AC/DC, 1 A ved ohmsk
belastning
Kapslingsgrad: IP 65
Fjernkontroll for radarbevegelsesmelder,
ekstrautstyr

Digitalt uketidsur i separat
tilleggsboks
Uketidsuret kan via en
spenningsfri kontakt kople
styreenheter inn eller ut.
Tilleggsenhet for styring
A/B 460, B 460 FU
Kontaktbelastning:
230 V AC: 2,5 A/500 W
Kan omstilles til sommer/vintertid.
Manuell omkopling:
Automatisk drift, forvalgt
omkopling kontinuerlig PÅ /
kontinuerlig AV.
Dimensjoner på tilleggsboksen:
202 x 164 x 130 mm (B x H x D)
Kapslingsgrad: IP 65
Induksjonssløyfe DI 1
i separat tilleggsboks
Egnet for én induksjonssløyfe.
Detektoren er forsynt med en
lukker og en veksler.
Induksjonssløyfe DI 2 (uten ill.)
i separat tilleggsboks
Egnet for to atskilte
induksjonssløyfer.
Detektoren er forsynt med to
spenningsfri lukkekontakter.
Innstillbar til impuls eller
kontinuerlig kontakt.
Retningsregistrering er mulig.
Dimensjoner på tilleggsboksen:
202 x 164 x 130 mm (B x H x D)
Kontaktbelastning:
DI1: lavspenning 2A,
125V A/60W
DI2: 250V AC, 4A, 1000 VA,
(ohmsk belastning AC)
Levering: uten sløyfekabel

Tilkoplingsenhet sommer/
vinter i tilleggsboks
Funksjon for komplett portåpning
og fritt programmerbar mellomendeposisjon.
Tilleggsenhet for styring
A/B 460, B 460 FU
Dimensjoner på tilleggsboksen:
202 x 164 x 130 mm (B x H x D)
Kapslingsgrad: IP 65

Sløyfekabel for
induksjonssløyfe
Rull på 50,0 m
Kabelbetegnelse: SIAF
Tverrsnitt: 1,5 mm2
Farge: brun

Kundespesifikke
spesialstyringer
på forespørsel.
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Oversikt over porttyper
Tekniske detaljer
Konstruksjons- og kvalitetsegenskaper
 = standard,  = på forespørsel
Høyere klasser og bedre varmeisolasjonsverdier
og/eller lydisolasjonsverdier på forespørsel!
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STE
Vindbelastning EN 12424
Vanntetthet NS EN 12425
Luftpermeabilitet
NS EN 12426
Lydisolering NS EN 717-1
Varmeisolering
iht. NS EN 13241
Vedlegg B NS EN
Konstruksjon
Portstørrelser
Plassbehov
Materiale, portblad

Overflate, portblad

Gangdør
Sidedør
Vinduer

Pakninger
Låsesystemer
Innbruddssikring
Sikkerhetsutstyr

Festemuligheter
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SPU

klasse	2
3
port uten gangdør
0	3 (70 Pa)	3
port uten gangdør
0	2	3	2	2	2	2	2
port med gangdør
–
1
R = . . . dB	20	22	22	
port ca. 25 kvm, montert med gangdør (U = W/m2K)
–
1,2	
6,2	
1,0
port ca. 25 kvm, montert uten gangdør) (U = W/m2K)
portseksjon (U = W/m2K)
–
0,5
selvbærende


konstruksjonsdybde, mm
42	
42	
bredde (LZ) maks. mm
7000
8000
høyde (RM) maks. mm*
7000
7000
se Teknisk Manual			
stål, uisolert

–
stål, isolert 42 mm
–

stål, isolert 80 mm
–
–
aluminium (normalprofil)
–
–
aluminium (termoprofil)
–
–
stål galvanisert, lakkert RAL 9002


stål galvanisert, lakkert RAL 9006


stål galvanisert, lakkert RAL etter valg


aluminium eloksert E6/EV1


aluminium lakkert RAL etter valg


med lav terskel
–

utseende som port


vindu type A


vindu type C
–

vindu type D
–

vindu type E
–

aluminiumsrammer


4 sider helt rundt


pakninger mellom seksjonene
–

innvendig låsing


utvendig/innvendig låsing


på inntil 5 m høye porter med akslingsmotor


fingerklemsikring


sideinngrepssikring


fjærbruddssikring ved manuell betjening


fallsikring på porter med akslingsmotor


betong


stål


murvegg


annet på forespørsel
* porthøyde over 6000 mm på forespørsel (ikke for portype ALS 40)
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91
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DPU
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APU

TAP

ALR

ALS

TAR

4
3
3
3
3
3
	3 (70 Pa)	3 (70 Pa)	3 (70 Pa)	3 (70 Pa)	3 (70 Pa)	3 (70 Pa)
	2	3	2	2	2	2	2
–
1
1
1
–
1
	22	22	
19
19
19
19
19
–
4,0	3,5
4,4
–	3,8
0,7	3,8	3,3
4,2	
6,2	3,6
0,3	
–
–
–
–
–






80
42	
42	
42	
42	
42
6000
8000
7000
8000
5500
7000
5000
7000
7000
7000
4000
7000
–
–

–
–



–
–
–
–

–
–
–
–




–
–







–
–


–







–
–
–
–














–
–

–








–
–
–
–














–
–
–

–
–
–
–




–
–
–
–














–
–
–

–
–
–
–


–
–
–
–
–
–




–









–
–
–
–

–
–
–




–
–
–
–
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Sikker planlegging med en
sterk partner

Hörmann leddporter
Av stål og aluminium, isolerte og uisolerte.
Også som hurtigporter og T 30 brannporter.

Hörmann rulleporter
Av stål og aluminium, isolerte og uisolerte, standard levert med
portmotor. Leveres også som hurtig-rulleport.

Hörmann lastesystemer
Lastebrygger, værtettinger og sluseutbygg.

Hörmann hurtigporter
Med fleksibelt portblad, med vertikal eller horisontal åpning.
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Hörmann tilbyr en økonomisk god
løsning og et riktig port- og lastesystem
for ethvert bygg.

Hörmann rullegitter
Av stål, rustfritt stål og aluminium, standard utstyrt med portmotor.

Hörmann foldeporter
Av stål og aluminium, isolerte og uisolerte.
Også som hurtig-foldeporter av aluminium.

Hörmann brannporter
Som skyveporter T30 og T90, en- eller tofløyet
og som leddport T30

Hörmann skyvegrinder
Av stål, frittbærende.
Også med sidedører og gjerder
i samme design.

Programmet omfatter også:
Skyveporter, pendelporter
og PVC-stripsforheng.
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Hörmann KG Amshausen

Hörmann KG Antriebstechnik

Hörmann KG Brandis

Hörmann KG Brockhagen

Hörmann KG Dissen

Hörmann KG Eckelhausen

Hörmann KG Freisen

Hörmann KG Ichtershausen

Hörmann KG Werne

Hörmann Genk NV, Belgien

Hörmann Beijing, China

Hörmann Inc. Vonore TN, USA

Som eneste produsent på det internasjonale markedet tilbyr Hörmann-gruppen

GARASJEPORTER

alle porter, dører, vinduer og andre produkter komplett fra egen produksjon.

PORTÅPNERE

Produktene fremstilles ved høyt spesialiserte fabrikker med den nyeste teknologi.

(Utgave 06.06) 85 184 NW/P - DGjelder fra 07.06

Hörmann: Kompromissløs kvalitet

INDUSTRI-PORTER

Gjennom et omfattende salgs- og servicenett i Europa og med tilstedeværelse

Med kompromissløs kvalitet.

LASTETEKNIKK
DØRER
BESLAG

www.hoermann.com

i USA og Kina er Hörmann en sterk internasjonal partner.

