
NOVINKA
Rychlá sekční vrata HS 5015 PU N
pro zvlášť rychlé otvírání vrat

Vratové systémy pro hromadné garáže
Vrata, pohony a řídicí jednotky od jednoho výrobce



Vratové systémy pro hromadné garáže
Kvalita Hörmann u vrat i pohonu

Plánovací pomůcka pro hromadné garáže
Který vratový a pohonný systém nejlépe vyhovuje vašim požadavkům?

*Větší výšky vrat na požádání

Typ vrat Způsobilost  
pro parkovací stání

Pohon max. šířka průjezdu max. výška průjezdu*

Výklopná vrata ET 500 do 50 SupraMatic H
6000 mm 2980 mm

nad 50 SupraMatic T / ITO 400

Posuvná vrata ST 500 do 50 SupraMatic H
6000 mm 3000 mm

nad 50 SupraMatic T / ITO 400

Výklopná vrata Berry až 2 samostatná 
parkovací stání

Volitelně 4840 mm 2660 mm

Průmyslová sekční vrata do 50 SupraMatic H / HD
8000 mm 3000 mm

nad 50 ITO 400

rolovací vrata classic do 50 Nástrčný / řetězový pohon 10000 mm

3000 mm

basic do 30 Nástrčný pohon 5000 mm

SB do 20 WA 300 R 4000 mm

Rolovací mříže classic do 50 Nástrčný / řetězový pohon 11750 mm

basic do 30 Nástrčný pohon 9000 mm

SB do 20 WA 300 R 5000 mm

Rychlá sekční vrata HS 5015 PU N nad 50 Nástrčný pohon 5000 mm 3000 mm
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Dále rostoucí mobilita
V důsledku neustále rostoucí potřeby parkovacích 
míst ve městech a místech s vysokou koncentrací 
mají podzemní a hromadné garáže stále větší význam. 
Často tyto garáže vznikají ve smíšené obytné  
a lehké průmyslové zástavbě. Z toho vyplývají 
zvýšené požadavky na vratová zařízení s obzvlášť 
klidným chodem.

Tichý, spolehlivý chod vrat
Vratové systémy pro hromadné garáže Hörmann jsou 
extrémně nehlučné v každé fázi otvírání i zavírání díky 
standardnímu měkkému rozjezdu a zastavení  
u pohonů SupraMatic H, WA 300 R a pohonů 
s frekvenčním měničem.

Vše od jednoho dodavatele
Speciálně pro tuto oblast použití nabízí společnost 
Hörmann kompletně vzájemně sladěné systémy 
skládající se z vrat, pohonu a obsáhlého programu 
příslušenství, od sloupu až po zařízení signálních světel.

Odzkoušená bezpečnostní jednotka
Vratové systémy pro hromadné garáže Hörmann jsou 
vyrobeny na základě dlouholetých zkušeností tohoto 
vedoucího evropského výrobce. U společnosti 
Hörmann jsou vrata a pohony vždy zkoušeny  
a certifikovány jako jednotka.

Vy si vybíráte
Ať se rozhodnete pro jakýkoli vratový systém, vratové 
systémy pro hromadné garáže Hörmann jsou vždy 
správnou volbou.

Kvalita Hörmann 2

Výklopná vrata ET 500 4

Posuvná vrata ST 500 5

Výklopná vrata Berry 6

Průmyslová sekční vrata 7

SupraMatic H / HD 8

SupraMatic T 9

ITO 400 10

Rolovací vrata, rolovací mříže 12

Rychlá sekční vrata HS 5015 PU N  NOVINKA 14

Příslušenství 16

Technická data 20

Přehled programu 26

Chráněno autorskými právy: Přetisk, i částečný, pouze s naším svolením.  
Změny vyhrazeny. Na vyobrazených vratech jsou zčásti zobrazena speciální provedení, 
která v jednotlivých případech vyžadují schválení.
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Výklopná vrata ET 500
Robustní zařízení pro trvalý provoz  
s mnoha možnostmi ztvárnění

Velmi tichá, lehce ovladatelná a bezúdržbová
Optimální hospodárnost, dlouhodobá funkční a osobní 
bezpečnost a extrémně tichý chod i při vyšší frekvenci –  
to jsou vynikající přednosti vrat ET 500.

Podrobné informace k ET 500 naleznete 
v odborném prospektu Hörmann a na webu 
www.hoermann.com.

Technická data viz strana 20.

Motiv 412
Děrovaný plech, kulaté díry, ocel  
s nástřikem práškovou barvou
Větrací průřez:  
45 % plochy výplně

Motiv 413
Děrovaný plech, čtvercové díry, 
ocel s nástřikem práškovou barvou
Větrací průřez:  
45 % plochy výplně

Motiv 480
Lamelová výplň s větrací mříží
Větrací průřez:  
40 cm² / mřížka

Motiv 480
Hliníkový rám pro lamelovou výplň 
s roztahovací mříží z ušlechtilé oceli
Větrací průřez:  
58 % plochy výplně na rám

Varianty výplní ET 500 a ST 500

Souhrn výhod
• klidný, tichý chod vrat

• odzkoušená jednotka vrat a pohonu s dlouhou životností, 
šetrná vůči pohonu vysoká provozní bezpečnost a nízké 
provozní náklady

• konstrukce vrat navržena nejméně pro 250 000 cyklů vrat

• malá potřeba místa u překladu, ideální v případě 
nedostatku místa

• minimální vychylování křídla vrat

• dodávají se i s integrovanými dveřmi

NOVINKA: ET 500 L v kombinaci  
s výhodným pohonem SupraMatic H 
vhodná až pro 100 parkovacích míst 

NOVINKA jako posuvná vrata – vzhledově stejná jako výklopná vrata

Vrata pro hromadné garáže  
 ET 500/ST 500
Robustní vrata pro nepřetržitý provoz  
s mnoha možnostmi provedení
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Posuvná vrata ST 500
Pro vestavbu při malé hloubce instalace

Vhodná pro montážní situace bez překladu
Konstrukce posuvných vrat pro hromadné garáže ST 500  
se vyznačuje malou hloubkou instalace při minimální potřebě 
místa u překladu.

Podrobné informace k ST 500 naleznete 
v odborném prospektu Hörmann a na webu 
www.hoermann.com.

Technická data viz strana 21.

NOVINKA jako posuvná vrata – vzhledově stejná jako výklopná vrata

Vrata pro hromadné garáže  
 ET 500/ST 500
Robustní vrata pro nepřetržitý provoz  
s mnoha možnostmi provedení

Motiv 422  NOVINKA
Hladký hliníkový plech, dosedající 
(horní obrázek)

Motiv 420
Hladký hliníkový plech, uvnitř ležící 
(dolní obrázek)

Motiv 405
Pro výplň na straně zákazníka, 
dosedající (horní obrázek)

Motiv 400
Pro výplň na straně zákazníka, 
uvnitř ležící (dolní obrázek)

Souhrn výhod
• klidný, tichý chod vrat a téměř bezhlučné otvírání a zavírání

• odzkoušená jednotka vrat a pohonu s dlouhou životností 
díky šetrnému namáhání pohonu, vysokou provozní 
bezpečností a nízkými provozními náklady,

• téměř žádná ztráta užitné plochy v prostoru vrat,  
strop garáže zůstává bez zavěšení

• standardně dodávaná světelná závora v prostoru otvoru vrat

Pro individuální 
ztvárnění vrat

Motiv 402
Drážkovaný ocelový plech
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Výklopná vrata Berry
Pro bezpečné uzavření jednotlivých parkovacích stání

Podrobné informace k výklopným vratům 
Berry naleznete v odborném prospektu 
Hörmann a na webu
www.hoermann.com.

Technická data viz strana 22.

Výklopná vrata Berry
 Nejvíce kupovaná garážová vrata v Evropě

Nové výrazné kazetové motivy

Varianty výplní

Motiv 913
Vroubkovaná ocel s mikroděrovaným 
středním plechem
Ventilační průřez:  
cca 20 % plochy vrat

Motiv 914
Vroubkovaná ocel s ventilačními 
otvory (50 × 50 mm)
Ventilační průřez:  
cca 30 % plochy vrat

Motiv 988
Ocelový panel s ventilačními 
otvory (90 × 90 mm)
Ventilační průřez:  
cca 25 % plochy vrat

Bezpečně uzavřeno a optimálně větráno
Výklopná vrata Berry jsou vhodná zejména pro bezpečný 
uzávěr parkovacích stání v hromadných garážích. Různé 
ventilační otvory zajišťují optimální větrání.

Souhrn výhod
• optimální větrání

• robustní konstrukce

• jednoduchá a bezpečná obsluha (volitelně s pohonem)

• zajištění proti vloupání díky jedinečnému zamknutí 
otočnou západkou
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Průmyslová sekční vrata
Mnohostranná a s tichým chodem

SPU 40 / APU 40
Kombinace z lamel vyplněných 
tuhou polyuretanovou pěnou  
a výplní hliníkových rámů

ALR 40
Konstrukce hliníkového rámu  
pro velkoplošnou ventilaci

Roztahovací mříž
ušlechtilá ocel
Větrací průřez:  
58 % plochy výplně

Perforovaný plech
ušlechtilá ocel
Větrací průřez:  
40 % plochy výplně

Polyuretanová 
sendvičová výplň
se štukovým reliéfem 
nebo eloxovaná hladká

Typy vrat / varianty výplní

Podrobné informace k průmyslovým 
sekčním vratům naleznete v odborném 
prospektu Hörmann a na webu
www.hoermann.com.

Technická data viz strana 23.

 Průmyslová sekční vrata
S inovačními integrovanými dveřmi 
bez vysokého prahu docílíte vyšší bezpečnosti.

NOVINKA
ThermoFrame pro nejlepší tepelnou izolaci

MAXIMÁLNÍ ODOLNOST VŮČI POŠKRÁBÁNÍ

Prostorově úsporná a snadná na údržbu
Sekční vrata se otvírají svisle. Tím se ušetří místo před 
vraty i za vraty. Díky dorazu za otvorem se plně využije 
světlý průjezd otvoru garáže. To téměř vylučuje poškození. 
A v nejhorším případě jsou sekční vrata velmi snadno 
opravitelná. Lamely lze jednoduše a rychle vyměnit.

Výhody na první pohled
• optimální ve stísněném prostoru

• klidný, tichý chod vrat

• odzkoušená jednotka vrat a pohonu s dlouhou životností 
díky šetrnému namáhání pohonu, vysokou provozní 
bezpečností a nízkými provozními náklady

• žádné vychylování křídla vrat

• velmi snadno opravitelná díky výměnitelným lamelám
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Kompaktní pohon s integrovanou řídicí jednotkou
 Pohon SupraMatic H / HD doporučujeme zejména pro hromadné 
garáže s nízkou frekvencí používání (max. 100 vratových cyklů za den), 
například v obytných budovách nebo hotelech.

Oblast použití
• vhodnost až pro 50 parkovacích stání

• tažná a tlačná síla 1000 N, krátkodobá špičková síla 1200 N

• rozšiřitelné pomocí přídavných jednotek  
(přípoje pro signální světla, regulace jízdní dráhy)

Rozsah velikostí
SupraMatic H do šířky vrat 5000 mm (až 5500 mm na požádání)

SupraMatic HD do šířky vrat 6750 mm (až 7000 mm na požádání)

Funkce a bezpečnost
• nouzové odjištění zevnitř

• pozvolný rozjezd a pozvolné zastavení pro šetrný a tichý chod vrat

• integrované osvětlení s dvouminutovým světlem nastaveným  
ve výrobním závodě

• patentované uzamknutí vrat v kolejnici pohonu

• nastavení pomocí ovládacího panelu přímo na pohonu

• včetně světelné závory
Pohon SupraMatic H programujete přímo na krytu pohonu. 
sedmisegmentový displej informuje o daném stavu.

Účinná ochrana proti vypáčení, mechanické zajištění pohonů 
SupraMatic proti zvednutí bránící vloupání.

Pohon vrat SupraMatic H / HD
Až pro 50 parkovacích stání

NOVINKA
Příznivý pohon SupraMatic H  
v kombinaci s výklopnými vraty ET 500 L 
vhodný až pro 100 parkovacích stání
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Pohon vrat SupraMatic T
Až pro 100 parkovacích stání

Speciálně pro vrata pro hromadné garáže ET 500 / ST 500
 S vraty SupraMatic T nabízí Hörmann pohonný systém optimálně 
přizpůsobený vratům pro hromadné garáže. S max. 350 vratovými 
cykly za den pokrývá převážnou část oblastí použití.  
Pohon SupraMatic T se doporučuje zejména pro hromadné garáže  
ve větších nájemních domech, hotelech a kancelářských budovách.

Oblast použití
• vhodnost až pro 100 parkovacích stání

• tažná a tlačná síla 1000 N, krátkodobá špičková síla 1200 N

• rozšiřitelné pomocí přídavných jednotek  
(přípoje pro signální světla, regulace jízdní dráhy)

Funkce a bezpečnost
• nouzové odjištění zevnitř

• pozvolný rozjezd a pozvolné zastavení pro šetrný  
a tichý chod vrat

• patentované uzamknutí vrat v kolejnici pohonu

Řídicí jednotka k pohonu
Obsluha pohonu SupraMatic T  
se provádí pomocí externí řídicí 
jednotky. Přívod o délce 7,5 m  
je obsažen v dodávce.

Díky bezúdržbovému ozubenému řemenu jsou pohony 
SupraMatic obzvlášť snadné na údržbu.

Vhodný jen pro vrata  
pro hromadné  
garáže ET 500 / ST 500
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Řetězový pohon ITO 400 / ITO 400 FU
Pro více než 50 parkovacích stání

Obsluha pomocí řídicí jednotky
Veškerá nastavení lze u řetězového pohonu ITO 400 pohodlně 
a rychle provádět přímo na řídicí jednotce. Přípoj regulace 
jízdní dráhy je možný u řídicích jednotek A / B460 a B460 FU.

Pro velká vrata a vysoké frekvence používání
Řetězový pohon ITO 400 FU je vhodný pro vrata v silně 
frekventovaných podzemních garážích i pro vrata  
v průmyslové oblasti. Pohon ITO 400 je s nízkými nároky  
na prostor veden pod stropem, je proto obzvlášť vhodný 
v těsných prostorových poměrech vlevo a vpravo od vrat.

Oblast použití
• vhodný pro více než 50 parkovacích stání

• lze jej kombinovat s různými typy řídicích jednotek  
(podle požadavku)

• není nutný žádný dodatečný boční doraz

• otvírací rychlost cca 210 mm/s, popř. 300 mm/s (ITO 400 FU)

• obzvlášť tichá a šetrná vůči vratům v provedení 
ITO 400 FU s frekvenčním měničem

• rozšiřitelné pomocí přídavných jednotek  
(přípoje pro signální světla, regulace jízdní dráhy)

Funkce a bezpečnost
• nouzové odblokování pomocí bovdenu u vodicího vozíku

• pohon a řídicí jednotka chráněné před stříkající vodou (IP 65)

• nastavení pomocí panelu obsluhy na oddělené řídicí jednotce
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Robustní řetěz pohonu
Silný řetěz a velmi robustní kolejnice pohonu jsou navrženy 
zejména pro větší vrata s vysokou frekvencí používání.

Řídicí jednotka s frekvenčním měničem pro tichý chod vrat
S volitelnou řídicí jednotkou B460 FU s frekvenčním měničem 
běží vrata pro hromadné garáže ještě tišeji. Integrovaný 
pozvolný rozjezd a pozvolné zastavení zajišťuje klidný chod 
a trvalý provoz šetrný vůči vratům. Další výhoda při použití 
řídicí jednotky s frekvenčním měničem: otvírací rychlost  
vrat až 300 mm/s.
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Rolovací vrata a rolovací mříže
Hospodárné noční uzavření

Podrobné informace o rolovacích 
vratech a rolovacích mřížích 
najdete v odborném prospektu 
Hörmann a na webu
www.hoermann.com.

Technická data
viz str. 24.

Rolovací mříže
HG-S
Ocel pozinkovaná, 
ventilační průřez:
85 % plochy vrat

 Rolovací vrata a rolovací mříže
Robustní a spolehlivá v náročných každodenních provozních podmínkách

NOVINKA
Rolovací vrata / rolovací mříž SB s inovační technikou tažné pružiny a volitelným 
pohonem WA 300 R S4 s pozvolným rozjezdem a pozvolným ‑zastavením

Rolovací vrata
Decotherm S
Pozinkovaná ocel 
nebo hliník  
pro obzvlášť tichý 
chod vrat

Rolovací vrata
HR 120 aero
Hliník,  
ventilační průřez:
30 % plochy vrat

Rolovací mříže
HG-L
Hliník,  
ventilační průřez:
77 % plochy vrat

Profily a varianty pláštěRobustní a prostorově úsporná
Rolovací vrata a rolovací mříže jsou díky 
jednoduché konstrukci obzvlášť robustní  
a díky kompaktnímu svinutí je v prostou  
překladu zapotřebí jen málo místa. Ve velmi 
těsných prostorových poměrech je možná 
i venkovní montáž.

Oblast použití
• optimální jako bezpečný noční uzávěr

• velmi malá potřeba místa díky  
kompaktnímu svinutí

• obzvlášť flexibilní díky možné montáži
jako venkovní rolovací vrata mříže

• odzkoušená jednotka vrat a pohonu  
pro dlouhou životnost

• vysoká provozní bezpečnost a nízké  
provozní náklady
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Tři typy vrat pro optimální řešení

U širokých vratových otvorů  
v hromadných garážích až do 50 
parkovacích stání doporučujeme 
rolovací vrata / rolovací mříže
classic. Díky navíjecímu systému ZAK 
je plášť vrat optimálně veden a navíc  
se snižuje potřeba prostoru u překladu.

Rolovací vrata / rolovací mříže basic 
jsou vhodné zejména pro hromadné 
garáže do 30 parkovacích stání. 
Rolovací vrata basic dodáváme do šířky 
5 m a rolovací mříže basic do šířky 9 m.

Pro hromadné garáže do 20 parkovacích 
stání nabízejí rolovací vrata / rolovací 
mříže optimální standardní výbavu: např. 
pohon WA 300 R s pozvolným startem  
a pozvolným zastavením pro zvlášť  
tichý chod šetrný vůči pohonu nebo 
nouzové odemknutí, pomocí něhož  
lze vrata při výpadku proudu jednoduše 
otevřít ručně.
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Varianty pláště

Rychlá sekční vrata HS 5015 PU N
Rychlost a špičkový design

Rychlá sekční vrata
HS 5015 PU N
hliník
s umělohmotnými tabulemi

Rychlá sekční vrata dostanete 
standardně v odstínu RAL 9006  
a volitelně ve více než 200 barvách 
stupnice RAL.

Rychlá sekční vrata
HS 5015 PU N
hliník
s děrovanými lamelami

Ventilační průřez  
cca 30 % plochy lamely

Rychlá a výkonná
Rychlá sekční vrata mikroprofilovaným povrchem vypadají 
dobře a jsou rychlá. Kombinace s výkonnou řídicí jednotkou  
s frekvenčním měničem umožňuje otvírací rychlosti až 1,5 m/s.

Podrobné informace o rychloběžných 
vratech najdete v odborném prospektu 
Hörmann a na webu
www.hoermann.com.

Technická data
viz str. 25.

 Rychloběžná vrata
Pro optimalizovaný tok materiálu a zlepšenou hospodárnost

Novinka: 
standardní bezpečnostní světelná mříž

Bezpečnostní světelná mříž
· standardně ·

Souhrn výhod
• klidný, tichý chod vrat díky řídicí jednotce  

s frekvenčním měničem

• elegantní mikroprofilovaný povrch

• odzkoušená jednotka vrat a pohonu s dlouhou životností 
díky šetrnému namáhání pohonu, vysokou provozní 
bezpečností a nízkými provozními náklady

• žádné vychylování křídla vrat

• velmi snadno opravitelná
díky vyměnitelným lamelám.

MAXIMÁLNÍ ODOLNOST VŮČI POŠKRÁBÁNÍ

NOVINKA
Pro zvlášť rychlé otvírání vrat
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Rádiový systém s komfortní správou pomocí PC
Zjednodušená správa uživatelů pro hromadné garáže

Rádiový systém Hörmann pro podzemní a hromadné 
garáže s komfortní správou pomocí PC
Přijímač pro hromadné garáže usnadňuje konfiguraci  
a správu ručních vysílačů. Jestliže při ztrátě ručního vysílače 
musely být dosud pracně znovu kódovány všechny používané 
ruční vysílače, stačí nyní jediná výměna ručního vysílače. 
Správa informací a kódování se provádí na běžném PC. 
Autorizace ručních vysílačů se pohodlně přenesou do přijímače 
pomocí karty SD. Odborník k tomu není nutný. Rádiový 
systém Hörmann je ideálním doplňkem pro podzemní  
garáže s mnoha uživateli.

Jednoduchá obsluha programu ulehčuje správu aktuálních uživatelů garáží. 

Souhrn výhod
• jednoduchá, pružná správa uživatelů přehledně na PC

• kompatibilní se všemi pohony pro hromadné garáže 
Hörmann, stačí připojit

• kompatibilní s rádiovým ovládacím příslušenstvím Hörmann

• minimální náklady na instalaci

• volitelně se dodávají: předem naprogramované ruční 
vysílače včetně karty SD k jednoduché instalaci
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Kompatibilní kvalitní příslušenství
V souladu s vašimi požadavky

Mnohostranný program příslušenství nabízí pro všechny montážní situace 
vhodné kvalitní mobilní i stabilní příslušenství. Od ručních vysílačů „mini“ 
přes kódovací klávesnice a snímače otisků prstů po speciální řešení, 
například regulaci jízdní dráhy. U společnosti Hörmann dostanete ucelený, 
vzájemně kompatibilní systém s optimálně vzájemně sladěnými vraty, 
pohonem a ovládacími prvky, a ušetříte si tak slaďování komponent různých 
výrobců. Tím šetříte čas, peníze i své nervy.

Na následujících stranách vidíte výtah z rozsáhlého programu příslušenství. 
Další kvalitní příslušenství naleznete v odborných prospektech Hörmann.
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Příslušenství
Ruční vysílače, tlačítka, snímače otisků prstů a přijímače

4tlačítkový
ruční vysílač „mini“
HSM 4

2tlačítkový
ruční vysílač
HSE 2

4tlačítkový
ruční vysílač
HS 4

1tlačítkový
ruční vysílač
HS 1

4tlačítkový
ruční vysílač
HSP 4
s blokováním vysílání, 
pro 4 funkce

4tlačítkový
bezpečnostní  
ruční vysílač
HSS 4
Přídavná funkce: 
Ochrana proti 
kopírováním kódu 
ručního vysílače

Kódovací klávesnice
CTR 1b, CTR 3b
Kódovací klávesnice 
CTR 1b a CTR 3b  
s osvětlenou klávesnicí 
nabízí vysokou bezpečnost 
proti neoprávněnému 
otevření. Jednoduše 
zadáte svůj osobní číselný  
kód a nepotřebujete  
již žádný klíč. Pomocí 
komfortní verze CTR 3b 
můžete otvírat druhá vrata 
a zapínat venkovní 
osvětlení nebo ovládat 
vrata s volbou směru.

Rádiové kódovací 
tlačítko
FCT 10b
Rádiová kódovací 
klávesnice FCT 10b 
nabízí kromě funkcí 
kódovací klávesnice 
CTR 1b a CTR 3b 
následující výhody: 
jednoduchou instalaci, 
protože není třeba 
pokládat žádné vedení,  
a až 10 radiových kódů 
(868 MHz) pro ovládání 
až 10 vrat. 

Kódovací klávesnice
CTV 1 / CTV 3
Klávesnice chráněná 
proti vandalismu, 
funkčně stejná jako 
CTR 1b / CTR 3b.

Čtečky prstů
FL 12, FL 100
K bezpečnému  
a pohodlnému otevření 
garážových vrat stačí otisk 
prstu. Pomocí druhého 
prstu obsluhujete například 
další garážová vrata nebo 
vjezdovou bránu. Snímače 
otisků prstů se dodávají  
ve dvou verzích, FL 12  
pro 12, popřípadě FL 100 
pro 100 uložitelných  
otisků prstů.

Transpondérový spínač
TTR 100, TTR 1000
Komfortní způsob otvírání vrat: 
Jednoduše přidržíte klíč 
transpondéru se svým osobním 
kódem asi 2 cm před čtecím 
zařízením. Bezdotykově!
To je mimořádně praktické  
ve tmě. Vhodné  
pro max. 100 transpondérových 
klíčů (TTR 100),  
popřípadě 1000 transpondérových 
klíčů (TTR 1000). 

Designový ruční vysílač
HSD 2-A
„Hliníkový vhled“  
s blokováním vysílání, 
pro dvě funkce, lze použít 
i jako přívěšek ke klíčům

Designový ruční vysílač
HSD 2-C
chromovaný s vysokým 
leskem s blokováním 
vysílání, pro dvě funkce, 
lze použít i jako přívěšek 
ke klíčům

Ruční vysílač
HSZ 2
pro dvě funkce, k zasunutí 
do zásuvky zapalovače 
v automobilu

Ruční vysílač
HSZ 1
pro jednu funkci, k zasunutí 
do zásuvky zapalovače 
v automobilu

1kanálový přijímač
HEI 1
pro jednu základní funkci,  
např. signální světla

2kanálový přijímač
HEI 2 (bez obrázku) nutný  
např. pro regulaci jízdní dráhy

17



Příslušenství
Tlačítka a sloupy

Nouzové tlačítko DT NG 10
Tlačítkový spínač
Tlačítko nouzového vypnutí
Obsluha úderovým tlačítkem
Rozměry:
65 × 112 × 68 mm (š × v × h)
Stupeň ochrany krytem: IP 65

Tlačítkový spínač DT 03
Pro samostatné ovládání obou 
směrů pohybu, se samostatným 
zastavovacím tlačítkem.
Rozměry:
66 × 145 × 68 mm (š × v × h)
Stupeň ochrany krytem: IP 65

Tahový spínač ZT 2 s lankem
Impuls pro otevírání nebo zavírání.
Rozměry:
60 × 90 × 55 mm (š × v × h)
Délka tažného lanka: 3,2 m
Stupeň ochrany krytem: IP 65

Klíčový spínač ESU 30
se dvěma klíči
Provedení pod omítku
Volitelně funkce impuls nebo 
otevřít / zavřít
Rozměry pouzdra spínače:
60 × 58 mm (průměr × h)
Rozměry clony:
90 × 100 mm (š × v)
Vybrání ve zdivu:
65 × 60 mm (průměr × h)
Stupeň ochrany krytem: IP 54

(dodává se i v provedení  
na omítku ESA 30)

Klíčový spínač STAP
se dvěma klíči
Provedení na omítku, volitelně 
funkce impuls nebo otevřít / zavřít
Rozměry:
80 × 110 × 68 mm (š × v × h)
Stupeň ochrany krytem: IP 54

(dodává se i v provedení  
pod omítku STUP)

Stojan STS 1
S adaptérem pro montáž TTR 1, 
FCT 10b, CTR 1 / CTR 3 nebo STUP.
Povelové přístroje je nutno  
objednat samostatně.
Hlava a pata sloupu v barvě  
RAL 7015 (břidlicová šeď)
Trubka stojanu s vypalovacím lakem 
RAL 9006 (bílý hliník)
Rozměry:
300 × 1250 mm (průměr × v)
Stupeň ochrany krytem: IP 44

Obrázek ukazuje provedení  
s vestavěným klíčovým tlačítkem STUP 
(jako příslušenství).
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UPOZORNĚNÍ: U automatických vrat hromadných garáží je předepsáno 
použití bezkontaktního ochranného zařízení, například světelné závory 
v prostoru podlahy (osobní ochrana). Doporučujeme umístit druhou 
světelnou závoru asi 1 m od podlahy (věcná ochrana).

Příslušenství
Indukční smyčka, světelné závory  
a přípoje signálních světel

Reflexní světelná závora
s konstrukčním prvkem 
vysílače / přijímače a reflektorem.
Před každým pohybem nahoru 
testuje řídicí jednotka  
světelnou závoru.
Připojení systémovým kabelem 
(délka 2 m).
Dosah max. 6 m
Rozměry:
68 × 97 × 33 mm (š × v × h)
Reflektor:
85 × 85 mm (š × v)
Stupeň ochrany krytem: IP 65

Jednocestná světelná závora 
EL 51
Světelná závora s odděleným 
vysílačem a přijímačem.
Před každým pohybem nahoru 
testuje řídicí jednotka  
světelnou závoru.
Přípoj systémovým kabelem
Dosah max. 8 m
Rozměry s montážním úhelníkem:
60 × 165 × 43 mm (š × v × h)
Stupeň ochrany krytem: IP 65

SupraMatic H

Přídavná jednotka
Signální světla ES 1
V samostatné skříni, dvě relé 
k ovládání signálních světel,  
volitelné relé (stírací impuls) 
k ovládání osvětlení, impulsní vstup, 
dobu ponechání otevřených vrat  
lze zkrátit, je možno připojit tlačítko 
nouzového vypnutí, odpojit klávesnici 
SupraMatic H, odpojit automatické 
zavírání (např. ZSU 2), včetně dvou 
signálních světel (žlutých).

Přídavná jednotka
Signální světla ES 2
Technicky jako ES 1, navíc je možné 
programování pohonu SupraMatic H 
prostřednictvím přídavné jednotky, 
je možný přípoj zařízení pro zajištění 
zavírací hrany, bezpečnostní 
světelné závory a světelné závory 
průjezdu. Přípoj zařízení pro zajištění 
zavírací hrany. Doba setrvání  
v otevřeném stavu nastavitelná  
od 5 do 480 s., doba předběžného 
varování od 1 do 170 s., včetně 
dvou signálních světel (žlutých).

Přídavná jednotka
Regulace jízdní dráhy EF 1
Technicky jako ES 2, navíc 
požadavek: impuls, vjezd a výjezd, 
funkce vjezdu má přednost, 
hlášení koncových poloh 
prostřednictvím integrovaného 
relé, včetně dvou dopravních 
světel (červené / zelené).

ITO 400 FU

Přípoj signálních světel v samostatné přídavné 
skříni nebo k zabudování do existující skříně, 
včetně dvou signálních světel (žlutých)
Přídavná jednotka pro řídicí jednotku B460 FU. 
Přípoj signálních světel slouží k optické  
indikaci pohybu vrat. Volitelně s týdenním 
časovým spínačem.

Možnosti použití:
Výstraha při příjezdu, automatické zavírání.  
Po uplynutí nastavené doby setrvání v otevřeném 
stavu (0 – 480 s) blikají signální světla během 
nastavené výstražné doby předběžného varování 
(0 – 70 s) a během pohybu vrat.

Regulace jízdní dráhy v samostatné přídavné 
skříni nebo k vestavbě do existující skříně, 
včetně dvou dopravních světel 
(červené / zelené).
Přídavná jednotka pro řídicí jednotku B460 FU. 
Přípojka signálních světel slouží k optické 
signalizaci pro regulaci vjezdu a výjezdu. 
(Volitelně týdenní časový spínač).
Čas zelené fáze: nastavitelný 0 – 480 s.
Čas vyklízecí fáze: nastavitelný 0 – 70 s.

Rozměry (š × v × h)
Signální světlo (žluté) 170 × 277 × 210 mm
Dopravní světlo 
(červené / zelené) 

170 × 467 × 210 mm

Přídavná skříň 195 × 160 × 128 mm

SupraMatic T

Přídavná jednotka
Regulace jízdní dráhy EF 2
V samostatné skříni, požadavek 
impuls, vjezd a výjezd, funkce 
vjezdu má přednost,  
bez signálních světel LED  
(objednejte prosím samostatně).

Indukční smyčka DI 1-Pro
v samostatné přídavné skříni
Určeno pro jednu indukční smyčku.  
Detektor je vybaven jedním spínacím  
a jedním přepínacím kontaktem.

Indukční smyčka DI 2-Pro (bez obrázku)
v samostatné přídavné skříni
Vhodné pro dvě oddělené indukční smyčky. 
Detektor má dva bezpotenciálové spínací 
kontakty. Lze nastavit na impuls nebo trvalý 
kontakt. Možnost směrového rozlišení.
Rozměry přídavné skříně:  
202 × 164 × 130 mm (š × v × h)
Spínací výkon:
DI 1: malé napětí 2 A, 125 VA / 60 W
DI 2: 250 V AC, 4 A, 1000 VA,  
(ohmická zátěž AC)
Dodávka: bez kabelu smyčky

Smyčkový kabel pro indukční smyčku
Role à 50 m
Označení kabelu: SIAF
Průřez: 1,5 mm²
Barva: hnědá

Zákaznicky specifické 
atypické řídicí jednotky 
na požádání.
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Technická data
Výklopná vrata ET 500

Potřeba místa

Rozsah velikostí (max.), výplň z výrobního závodu

200 mm

* Pro montážní situace bez překladu a / nebo bočních dorazů 
je možné dodat volitelný rám zárubně.

Celková délka

SupraMatic H / T

Směrný rozměr stavby (BRH) do 2125 mm : lišta K 3200 mm

Směrný rozměr stavby (BRH) 2130 – 2300 mm : lišta M 3450 mm

Směrný rozměr stavby (BRH) 2305 – 2750 mm : lišta L 4125 mm

Směrný rozměr stavby (BRH) 2755 – 3000 mm : lišta XL 4375 mm

ITO 400 / ITO 400 FU

Směrný rozměr stavby (BRH) do 2500 mm : lišta K 3840 mm

Směrný rozměr stavby (BRH) 2505 – 3000 mm : lišta M 4840 mm

Potřebný prostor překladu

SupraMatic H / T

Vrata s přiléhající výplní do 20 mm 120 mm

Vrata s integrovanými dveřmi 100 mm

ITO 400 / ITO 400 FU

Vrata s přiléhající výplní do 20 mm 140 mm

Vrata s integrovanými dveřmi 120 mm

Světlá otvírací výška

Výška směrného rozměru stavby (BRH), 
objednací rozměry 2000 – 3000 mm

Světlá výška průjezdu

Šířka směrného rozměru stavby (BRB) 
do 4500 mm  = BRH -20 mm

Šířka směrného rozměru stavby (BRB) 
od 4500 mm  = BRH -60 mm

Vrata s integrovanými dveřmi  = BRH -70 mm

Potřebné boční ostění*

ET 500 L (lehké provedení) min. 140 mm

ET 500 S (těžké provedení) min. 250 mm

Světlá šířka otvoru

Šířka směrného rozměru stavby (BRB), 
objednací rozměr 2250 – 6000 mm

Rozsah velikostí (max.), výplň u zákazníka

Vý
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3000

2875

2750

2625

2500

2375

2250

2125

2000

22
50

25
00

27
50

30
00

32
50

35
00

37
50

40
00

45
00

42
50

45
00

47
50

50
00

52
50

55
00

57
50

60
00

Šířka

Vý
šk

a

3000

2875

2750

2625

2500

2375

2250

2125

2000

22
50

25
00

27
50

30
00

32
50

35
00

37
50

40
00

45
00

42
50

45
00

47
50

50
00

52
50

55
00

57
50

60
00
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Rozsah velikostí (max.), výplň ve výrobním závodě Rozsah velikostí (max.), výplň u zákazníka

Technická data
Posuvná vrata ST 500

Potřeba místa

Hloubka instalace cca 450 mm

Světlá otvírací výška

Výška směrného rozměru stavby (BRH), 
objednací rozměry

2000 – 3000 mm

Potřebné boční ostění

v odstavném prostoru vrat  = BRB +310 mm

Potřebné boční ostění

vratový doraz  = 100 mm

Světlá šířka otvoru

Šířka směrného rozměru stavby (BRB), 
objednací rozměr

2250 – 6000 mm

Světlý průjezd

Světlá výška průjezdu  = BRH

Světlá šířka průjezdu  = BRB -60 mm

(Světlý průjezd se může měnit podle montážní situace.)

Další velikosti a varianty výbavy si prosím vyhledejte v brožurách výrobků 
a montážních údajích.
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Technická data
Výklopná vrata Berry

Potřeba místa

Rozsah velikostí (max.)

Vý
šk

a

2750

2625

2500

2375

2250

2125

2000

1875

20
00
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50

25
00

27
50
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00
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50
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00
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50

40
00
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00
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50

45
00
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50
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00

Šířka

Celková hloubka instalace

do výšky vrat 2500 mm 3200 mm
do výšky vrat 2750 mm 3450 mm

Potřebný prostor překladu min. 50 mm

Světlá otvírací výška

Výška směrného rozměru stavby 
(BRH), objednací rozměry

1875 – 2750 mm

Světlá výška průjezdu  = BRH -120 mm

Potřebné boční ostění min. 60 mm

Světlá šířka průjezdu  = BRB -140 mm

Další velikosti a varianty výbavy si prosím vyhledejte v brožurách 
výrobků a montážních údajích.

22



Technická data
Průmyslová sekční vrata

Sekční vrata s kováním N Sekčních vrata s kováním L

Potřeba místa

Rozsah velikostí (max.)

Vý
šk

a

3000  ×  ×  ×  ×  × 
2875  ×  ×  ×  ×  ×  × 
2750  ×  ×  ×  ×  ×  × 
2625  ×  ×  ×  ×  ×  × 
2500  ×  ×  ×  × 
2375  ×  ×  ×  × 
2250  ×  ×  × 
2125  ×  ×  × 
2000  ×  ×  × 
1875  ×  ×  × 

20
00

22
50

25
00

27
50

30
00

32
50

35
00

37
50

40
00

45
00

42
50

45
00

47
50

50
00

52
50

55
00

57
50

60
00

62
50

65
00

67
50

70
00

72
50

75
00

77
50

80
00

Šířka

Potřebný prostor překladu 390 mm (kování N)
260 mm (kování L)

Světlá otvírací výška  = RM (výška rastru)

Světlá výška průjezdu

Světlá otvírací výška do 5500 mm  = RM (kování N) 
 = RM -50 (kování L)

Světlá otvírací výška nad 5500 mm  = RM -50 (kování N) 
 = RM -100 (kování L)

Potřebné boční ostění min. 125 mm

Světlá šířka průjezdu  = LZ (světlá míra zárubně)

Další velikosti a varianty výbavy  
si prosím vyhledejte v brožurách 
výrobků a montážních údajích.

Maximální rozsahy použití  
pro pohony

SupraMatic H

SupraMatic HD

ITO 400 / ITO 400 FU

 × na požádání

Hloubky montáže

Pohon SupraMatic H / HD ITO 400 / ITO 400 FU

Kování N L N / L

Vý
šk

y 
vr

at

3000 mm 4125 mm 4375 mm 4850 mm
2875 mm 4125 mm 4375 mm 4850 mm
2750 mm 4125 mm 4125 mm 4850 mm
2625 mm 4125 mm 4125 mm 4850 mm
2500 mm 4125 mm 4125 mm 3850 mm
2375 mm 3450 mm 4125 mm 3850 mm
2250 mm 3450 mm 4125 mm 3850 mm
2125 mm 3200 mm 3450 mm 3850 mm
2000 mm 3200 mm 3450 mm 3850 mm
1875 mm 3200 mm 3450 mm 3850 mm
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Technická data
Rolovací vrata / rolovací mříže

Potřeba místa

Celková hloubka instalace

Rolovací vrata / rolovací mříže classic 685 – 896 mm

Rolovací vrata / rolovací mříže basic 664 – 792 mm

Rolovací vrata / rolovací mříže SB 317 – 390 mm

Potřebný prostor u překladu pro plnou výšku průjezdu

Rolovací vrata / rolovací mříže classic 509 – 719 mm

Rolovací vrata / rolovací mříže basic 430 – 524 mm

Rolovací vrata / rolovací mříže SB 460 – 485 mm

Světlá výška otvoru (objednací rozměr, výška vrat)

Rolovací vrata / rolovací mříže classic 2000 – 3000 mm

Rolovací vrata / rolovací mříže basic 2000 – 3000 mm

Rolovací vrata / rolovací mříže SB 2000 – 3000 mm

Potřebné boční ostění

Rolovací vrata / rolovací mříže classic min. 215 – 295 mm

Rolovací vrata / rolovací mříže basic min. 170 – 265 mm

Rolovací vrata / rolovací mříže SB min. 165 mm 

Světlá šířka otvoru (objednací rozměr, šířka vrat)

Rolovací vrata / rolovací mříže classic 2000 – 11750 mm

Rolovací vrata / rolovací mříže basic 2000 – 9000 mm

Rolovací vrata / rolovací mříže SB 2000 – 5000 mm

Rozsah velikostí (max.)

Další velikosti a varianty výbavy si prosím vyhledejte  
v brožurách výrobků a montážních údajích.
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Potřeba místa

Technická data
Rychlá sekční vrata HS 5015 PU N

Celková hloubka instalace

 = 480 mm  = 750 mm

po otvírací výšku 2500 mm max. 3020 mm max. 2750 mm
po otvírací výšku 2750 mm max. 3270 mm max. 3000 mm
po otvírací výšku 3000 mm max. 3520 mm max. 3250 mm

Potřebný prostor překladu
pro plnou výšku průjezdu 480 – 750 mm

Světlá otvírací výška
(objednací rozměr, výška vrat) max. 3000 mm

Potřebné boční ostění

Strana ložiska 365 mm
Strana pohonu 535 mm

Světlá šířka otvoru
(Objednací rozměr, šířka vrat) max. 5000 mm

Rozsah velikostí (max.)
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Další velikosti a varianty výbavy si prosím vyhledejte v brožurách výrobků 
a montážních údajích.
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Vše od jednoho dodavatele:
pro vaši stavbu objektu

 Sekční vrata
Prostorově úsporné systémy vrat  
se díky různým druhům kování 
přizpůsobí každé průmyslové stavbě. 
Firma Hörmann nabízí řešení šitá  
na míru pro každé použití.

 Rolovací vrata a rolovací mříže
Díky své jednoduché konstrukci 
využívající jen malý počet komponent 
jsou rolovací vrata mimořádně 
hospodárná a robustní. Firma Hörmann 
dodává rolovací vrata do šířky 11,75 m 
a výšky 9 m, jako speciální vrata i vyšší.

 Skládací vrata z oceli a hliníku
Skládací vrata Hörmann z oceli  
a hliníku se doporučují při omezené 
frekvenci průjezdů, pro haly s malou 
výškou překladu a v případě, kdy nesmí 
dojít k žádnému zatížení střechy.

 Rychloběžná vrata
Rychloběžná vrata Hörmann  
se používají ve vnitřních prostorech 
nebo jako venkovní uzávěr  
k optimalizaci dopravního toku,  
k zlepšení klimatu v místnostech  
a k úsporám energie. Program 
Hörmann zahrnuje svisle a vodorovně 
se otevírající transparentní vrata  
s flexibilním pláštěm.

 Nakládací technika
Pro oblast logistiky nabízí firma 
Hörmann kompletní nakládací  
systémy. Výhody: bezpečné  
plánování, spolehlivá realizace  
stavby a vysoká funkčnost díky  
přesně přizpůsobeným komponentám.

 Protipožární posuvná vrata
Pro všechny oblasti objektů  
a v závislosti na požadované třídě 
požární ochrany dostanete u firmy 
Hörmann jednokřídlá a dvoukřídlá 
řešení posuvných vrat.

 Multifunkční dveře  
a vnitřní dveře objektů
Multifunkční dveře a vnitřní dveře 
objektů jsou vhodné pro mnohostranné 
vnitřní nebo vnější použití. Jednokřídlé 
a dvoukřídlé dveře se dají použít všude 
tam, kde jsou vyžadovány robustní 
dveřní prvky. S četnými přídavnými 
funkcemi, jako je protipožární  
a protikouřová ochrana, tlumení  
hluku nebo ochrana proti vloupání.

 Protipožární a protikouřové  
prvky trubkového rámu
Pro oblast náročnou na vzhled, 
například ve správních prostorách 
průmyslové budovy, obdržíte  
od společnosti Hörmann dveře  
a pevná prosklení z oceli a hliníku.

 Průhledová okna
Průhledová prosklení Hörmann  
se používají jako okna nebo  
zasklívací prvky na celou výšku 
místnosti, aby dovnitř pronikalo  
více světla a docházelo k lepšímu 
vizuálnímu kontaktu.

 Servis
Jen neporušená, odborně udržovaná 
zařízení zajišťují hladký průběh  
výroby a bezpečné dopravní cesty.  
Se smlouvou o kontrole a údržbě jsou 
odborně prováděny a dokumentovány 
zákonem předepsané zkoušky  
a potřebné opravy.

26



 Sekční vrata
Prostorově úsporné systémy vrat  
se díky různým druhům kování 
přizpůsobí každé průmyslové stavbě. 
Firma Hörmann nabízí řešení šitá  
na míru pro každé použití.

 Rolovací vrata a rolovací mříže
Díky své jednoduché konstrukci 
využívající jen malý počet komponent 
jsou rolovací vrata mimořádně 
hospodárná a robustní. Firma Hörmann 
dodává rolovací vrata do šířky 11,75 m 
a výšky 9 m, jako speciální vrata i vyšší.

 Skládací vrata z oceli a hliníku
Skládací vrata Hörmann z oceli  
a hliníku se doporučují při omezené 
frekvenci průjezdů, pro haly s malou 
výškou překladu a v případě, kdy nesmí 
dojít k žádnému zatížení střechy.

 Rychloběžná vrata
Rychloběžná vrata Hörmann  
se používají ve vnitřních prostorech 
nebo jako venkovní uzávěr  
k optimalizaci dopravního toku,  
k zlepšení klimatu v místnostech  
a k úsporám energie. Program 
Hörmann zahrnuje svisle a vodorovně 
se otevírající transparentní vrata  
s flexibilním pláštěm.

 Nakládací technika
Pro oblast logistiky nabízí firma 
Hörmann kompletní nakládací  
systémy. Výhody: bezpečné  
plánování, spolehlivá realizace  
stavby a vysoká funkčnost díky  
přesně přizpůsobeným komponentám.

 Protipožární posuvná vrata
Pro všechny oblasti objektů  
a v závislosti na požadované třídě 
požární ochrany dostanete u firmy 
Hörmann jednokřídlá a dvoukřídlá 
řešení posuvných vrat.

 Multifunkční dveře  
a vnitřní dveře objektů
Multifunkční dveře a vnitřní dveře 
objektů jsou vhodné pro mnohostranné 
vnitřní nebo vnější použití. Jednokřídlé 
a dvoukřídlé dveře se dají použít všude 
tam, kde jsou vyžadovány robustní 
dveřní prvky. S četnými přídavnými 
funkcemi, jako je protipožární  
a protikouřová ochrana, tlumení  
hluku nebo ochrana proti vloupání.

 Protipožární a protikouřové  
prvky trubkového rámu
Pro oblast náročnou na vzhled, 
například ve správních prostorách 
průmyslové budovy, obdržíte  
od společnosti Hörmann dveře  
a pevná prosklení z oceli a hliníku.

 Průhledová okna
Průhledová prosklení Hörmann  
se používají jako okna nebo  
zasklívací prvky na celou výšku 
místnosti, aby dovnitř pronikalo  
více světla a docházelo k lepšímu 
vizuálnímu kontaktu.

 Servis
Jen neporušená, odborně udržovaná 
zařízení zajišťují hladký průběh  
výroby a bezpečné dopravní cesty.  
Se smlouvou o kontrole a údržbě jsou 
odborně prováděny a dokumentovány 
zákonem předepsané zkoušky  
a potřebné opravy.

27



Hörmann: kvalita bez kompromisu

Společnost Hörmann nabízí ve svém sortimentu jako jediný 

výrobce na evropském trhu všechny důležité stavební prvky. 

Jsou zhotovovány ve vysoce specializovaných závodech  

pomocí nejnovější techniky. Díky celoplošnému pokrytí 

prodejních a servisních organizací v Evropě a přítomnosti  

v Americe a Číně je Hörmann váš silný mezinárodní partner  

pro vysoce kvalitní stavební prvky. V kvalitě bez kompromisu.

GARÁŽOVÁ VRATA

POHONY

PRŮMYSLOVÁ VRATA

NAKLÁDACÍ TECHNIKA

DVEŘE

ZÁRUBNĚ

Hörmann KG Amshausen, Německo

Hörmann KG Dissen, Německo

Hörmann KG Werne, Německo

Hörmann Beijing, Čína

Hörmann KG Antriebstechnik, Německo

Hörmann KG Eckelhausen, Německo

Hörmann Genk NV, Belgie

Hörmann Tianjin, Čína

Hörmann KG Brandis, Německo

Hörmann KG Freisen, Německo

Hörmann Alkmaar B.V., Nizozemsko

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Brockhagen, Německo

Hörmann KG Ichtershausen, Německo

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polsko

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA
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