
Společnost Hörmann na veletrhu BAU 2015

Novinky od evropského výrobce č. 1



Vchodové dveře ThermoPro / domovní dveře ThermoPro Plus
Nové designové motivy s kovovými prvky se vzhledem ušlechtilé oceli

ThermoPro s kovovými prvky  
se vzhledem ušlechtilé oceli

TPS 015

• Madlo z ušlechtilé oceli HB 14-2  
na ocelové výplni s kovovými prvky  
se vzhledem ušlechtilé oceli

• Hodnota UD až 1,1 W/ (m²·K)*

• K dodání i jako ThermoPro Plus

• Ihned k dodání

TPS 025

• Madlo z ušlechtilé oceli HB 14-2  
na ocelové výplni s kovovými prvky  
se vzhledem ušlechtilé oceli, prosklení: 
dvojité izolační sklo, zvenku 
laminované bezpečnostní sklo,  
zevnitř jednovrstvé bezpečnostní sklo, 
Mastercarre

• Hodnota UD až 1,4 W/ (m²·K)*

• Ihned k dodání

ThermoPro Plus  
se čtvercovým prosklením 
a rámem z ušlechtilé oceli

Motiv TPS Plus 800
• Madlo z ušlechtilé oceli HB 38-2  

na ocelové výplni
• 4 čtvercová prosklení s rámem  

z ušlechtilé oceli: trojité izolační sklo, 
zvenku laminované bezpečnostní sklo, 
uprostřed Float opískované, zevnitř 
laminované bezpečnostní sklo, čiré.

• Hodnota UD až 0,88 W/ (m²·K)*
• Ihned k dodání

Motiv TPS Plus 810

• Madlo z ušlechtilé oceli HB 38-2  
na ocelové výplni

• 3 čtvercová prosklení s čirým pruhem 
po celém obvodu a rámem  
z ušlechtilé oceli: trojité izolační sklo, 
zvenku laminované bezpečnostní 
sklo, uprostřed Float, opískované, 
zevnitř jednovrstvé bezpečnostní 
sklo, čiré

• Hodnota UD až 0,96 W/ (m²·K)*

• Ihned k dodání

TPS 015 TPS 025

TPS Plus 800 TPS Plus 810
* V závislosti na velikosti dveří, hodnoty 

uvedeny pro RAM 1230 × 2180 mm
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Jednoduché otvírání domovních dveří ThermoPro 
Plus pomocí nových komfortních zámků

Komfortní zámky  
pro ThermoPro Plus

Vícenásobné uzamykání s otevřením 
pomocí dálkového ovladače.

• Automatické uzamykání dveří  
při zavření (mechanicky).

• Otevření dveří zvenku pomocí 
dálkového ovladače nebo profilové 
cylindrické vložky.

• Otevření dveří zevnitř pomocí 
dálkového ovladače, elektrického 
vrátného, profilové cylindrické vložky 
nebo kliky.

• Deaktivace motorického otvírání 
odpojením hlavní závory pomocí 
profilové cylindrické vložky.

• K dodání od léta 2015.

Válec hlavice s elektronickou 
kontrolou přístupu

• Volně otočný válec hlavice na venkovní 
straně se přidržením transpondéru na 
omezenou dobu spojí.

• Zvenku se dveře odemykají  
otočením válce.

• Zevnitř se dveře odemykají  
pomocí válce hlavice.

• K dodání od léta 2015.

Dálkový ovladač HSE 2 BS
Černá struktura s 
umělohmotnými víčky

Transpondér pro přístup
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Hliníkové domovní dveře ThermoSafe
Nové motivy dveří pro harmonický vzhled se sekčními garážovými vraty

Nové motivy domovních  
dveří ThermoSafe

• 6 nových motivů s drážkami a prosklením.

• Pro harmonický vzhled se sekčními 
garážovými vraty, drážka M, L a D.

• K dodání od jara 2015.

• Motiv 514 k dodání od léta 2015

Provedení s otvíráním ven

• Na přání pro všechny motivy domovních  
dveří ThermoSafe.

• K dodání od léta 2015.
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Motiv 189Motiv 862 Motiv 867

Motiv 872 Motiv 514Motiv 871
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Dodatečné třetí těsnění

• Dodatečné těsnění v rámu dveří.

• Standardně od 1.2.2015 u všech domovních 
dveří ThermoSafe.

Nový snímač otisků prstů

• Elegantně integrovaný do dveřního madla.

• Na přání u všech domovních  
dveří ThermoSafe.

• K dodání od léta 2015.

Hliníkové domovní dveře ThermoSafe
Více komfortu a zlepšená konstrukce

 4stranné dorazové těsnění

 nové, vločkované těsnění

 3stranné dorazové těsnění
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1 m

2 m

3 m

Domovní dveře na výšku místnosti

• Domovní dveře ThermoSafe XXL  
do výšky 2500 mm

• Domovní dveře ThermoCarbon XXL  
do výšky 3000 mm

• K dodání od jara 2015.

ThermoCarbon XXL ThermoSafe XXL

Hliníkové domovní dveře ThermoSafe / ThermoCarbon

Automatický zámek S5 / S7 Smart

• S dotazem na stav domovních dveří  
(uzamknuto nebo neuzamknuto).

• Obsluha a dotaz na stav pomocí volitelného 
dálkového ovladače HS 5 BS nebo aplikace 
BiSecur.

• Pro domovní dveře ThermoSafe  
ihned k dodání.

• Pro domovní dveře ThermoCarbon  
k dodání od jara 2015.
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Sekční garážová vrata
Nové ztvárnění vrat s motivy s drážkami D a T
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Sekční garážová vrata 
LPU s drážkou D  
a drážkou T

• Drážka D v dvoudrážkovém designu.

• Drážka T v třídrážkovém designu.

• Povrch Silkgrain se všemi 
zvýhodněnými barvami a barvami 
RAL podle volby.

• Čtyři motivy s kovovými prvky  
se vzhledem ušlechtilé oceli nebo 
dřeva pro drážku T.

• K dodání od léta 2015.
Drážka D Drážka T

Drážka T s průběžnými můstky se vzhledem 
ušlechtilé oceli

Drážka T s průběžnými můstky se vzhledem 
dřeva

Drážka T s dělenými můstky se vzhledem 
ušlechtilé oceli

Drážka T s dělenými můstky se vzhledem dřeva
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Garážové vedlejší dveře
Praktické dveře k vratům

Vedlejší dveře NT 60

• Hliníková rámová konstrukce 60 mm.

• Upevnění výplně zasklívacími lištami.

• Standardně s válečkovými panty.

• Pro sekční garážová vrata a rolovací 
garážová vrata RollMatic.

• K dodání od léta 2015.

Vedlejší dveře NT 60 pro sekční garážová vrata

Vedlejší dveře NT 60 pro garážová rolovací vrata RollMatic

Pohled zvenku

Pohled zevnitř

Pohled zvenku

Standardně dodávaná sada kliky

Pohled zevnitř

Standardně dodávaná sada kliky
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Pohon vjezdové brány 
VersaMatic P

• Max. výška 2000 mm

• Max. šířka 3000 mm

• Max. hmotnost 300 kg

• Max. úhel otevření 120°

• Pohotovostní režim (stand-by)  
< 1 Watt

• K dodání od léta 2015.

3 způsoby montáže skříně pohonu

• Pro nejrůznější stavební situace

• Pro sladěný vzhled pohonů

• K optimální obsluze nouzového 
odblokování

• K prostorově úsporné montáži

Pohony vjezdových bran
Pro speciální montážní situace

Způsob montáže I

Způsob montáže II

Nouzové odblokování s jednoduchou obsluhou

Způsob montáže III
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Ovládací prvky s technikou BiSecur
Více pohodlí a exkluzivní design pro váš domov

Exkluzivní vnitřní spínač  
a zásuvkový přijímač

• Exkluzivní design pro moderní  
vnitřní zařízení.

• Čisté tvary s harmonicky  
zaoblenými rohy.

• Vysoce lesklý bílý povrch  
v barevném odstínu RAL 9016.

• Malá hloubka skříně.

• Integrovaná baterie, kabeláž  
není nutná.

• Moderní technologie BiSecur  
s obzvlášť velkým dosahem.

• K obsluze pohonů Hörmann 
a přijímačů do zásuvky (viz   ).

• K dodání od léta 2015.
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1tlačítkový vnitřní dálkový spínač 

• 1 tlačítková funkce s velkým 
tlačítkem pro jednoduchou obsluhu

• K dodání od léta 2015.

4tlačítkový vnitřní dálkový spínač 

• 4 tlačítkové funkce

• K dodání od léta 2015.

5tlačítkový vnitřní dálkový spínač 

• 4 tlačítkové funkce plus dotazovací 
tlačítko

• K dodání od léta 2015.

1kanálový přijímač do zásuvky 

• Impulsní ovládání: napájení zapnuto /  
napájení vypnuto.

• Pro elektrické spotřebiče do 2500 W.

• Se zpětným hlášením stavu 
prostřednictvím dálkového ovladače 
HS 5 BS nebo aplikace BiSecur.

• Ovládání všemi dálkovými ovladači 
Hörmann, dálkovými ovládacími 
prvky, vnitřními dálkový spínači nebo 
aplikací BiSecur.

• K dodání od podzimu 2015.

2kanálový přijímač do zásuvky 

• Funkce jako u 1kanálového.

• Navíc bezpotenciálový výstup  
pro impulsní funkci u pohonů 
garážových vrat jiných výrobců  
(bez zpětného hlášení).

• K dodání od podzimu 2015.
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Pohony dveří
Ideální řešení pro bezbariérové bydlení

Pohon vnitřních dveří 
PortaMatic

• S možností dodatečné montáže  
do hmotnosti křídla 80 kg a do šířky 
dveřního křídla 1100 mm.

• Rozměry (v × h × š) 
60 mm × 78 mm × 560 mm,  
hmotnost 2,9 kg

• Připravený k použití, kabel 3 m.

• Barva stříbrná (eloxovaný,  
vzhled podobný ušlechtilé oceli) 
nebo RAL 9016.

• Plně automatický nebo 
poloautomatický, AutoClose  
(funkce zavírání dveří), režim Push,  
trvalé otevření, větrací poloha (ručně).

• Integrovaný dálkový systém BiSecur 
s dotazem na polohu dveří.

• Ovládání a kontrola dveří pomocí 
aplikace BiSecur nebo dálkového 
ovladače HS 5 BS.

• Funkce reverzace.

• Volitelně akustický výstražný signál 
před a / nebo během pohybu dveří.

• Přímé nebo nepřímé osvětlení LED, 
které lze navíc použít i jako 
doplňkový výstražný signál  
k akustickému signálu před a / nebo 
během pohybu dveří.

• Připojení a ovládání motorových 
zámků a elektrických otvíračů  
je možné.

• K dodání od léta 2015.
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Integrovaný pohon domovních dveří ECturn Inside

• Pro automatické nebo ruční otvírání.

• Pro automatické zavírání.

• Provoz v úsporném režimu Low-Energy  
a v automatickém režimu podle 
DIN 18650 / EN 16005.

• Jednoduché a rychlé připojení.

• Dodatečné bezpečnostní senzory pro uživatele  
s požadavkem vysokého stupně ochrany.

• Pro zvýšený uživatelský komfort díky  
dálkovému ovládání.

• Volitelný akumulátor pro maximální bezpečnost  
při výpadku proudu – výhodné pro osoby  
s omezením pohybu, dveře se přechodně otvírají  
a zavírají nadále automaticky.

• Připraveno k použití zasunutím do zásuvky, 
zjednodušená montáž

• Provozní režimy: „Automaticky“,  
„Trvale otevřeno“, „Noc“.

• K dodání od léta 2015.

15



Pohony dveří pro protipožární a protikouřové uzávěry
Pro bezbariérové stavění
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Pohon dveří HDO 200

• Pro multifunkční dveře a dveře  
s trubkovým rámem.

• Komfortní otvírání pro bezbariérové 
průchody.

• Tichý provoz, tudíž mnohostranně 
použitelné, např. v kancelářích  
nebo nemocnicích.

• Regulace rychlosti zajišťuje konstantní 
otvírací a zavírací rychlost.

• Provozní režimy: „Automaticky“, 
„Trvale otevřeno“, „Noc“,  
„Zavírací doba“.

• Integrovaný programový přepínač  
pro „Vypnuto“, „Automaticky“  
a „Trvale otevřeno“.

• Obsluha tlačítky, radarovým 
detektorem, detektorem pohybu atd.

• Volitelně s technikou BiSecur  
k obsluze všemi dálkovými ovladači 
Hörmann, dálkovými ovládacími prvky, 
vnitřním spínači nebo aplikací BiSecur.

• K dodání od léta 2015.

HDO 200

HDO 200 se senzorovou lištou
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Ocelový protipožární uzávěr Hx OD
Nová celoplošně lepená kompozitní konstrukce  
s povrchem trvale v rovině

Vyvinuto pro budoucnost – konstrukce 
splňuje protipožární požadavky 
budoucí normy výrobku EN 16034.

• Dveřní křídlo jako celoplošně lepená 
kompozitní konstrukce pro obzvlášť 
vysokou stabilitu a tuhost křídla.

• Povrch trvale v rovině.

• Harmonický celkový vzhled  
u dvoukřídlých dveří díky lícujícímu 
přechodu dveřních křídel.

• Provedení s tenkou nebo tlustou 
polodrážkou s dveřním křídlem  
o tloušťce 65 mm.

• Provedení s tupým dorazem s 
dveřním křídlem o tloušťce 59 mm.

Provedení / funkce

T30
 

EI230 H3 OD
Ihned k dodání.

T90
 

EI290 H16 OD
K dodání od léta 2015.

EI2120 H12 OD
K dodání od léta 2015.

MZ D65 OD
K dodání od léta 2015.

Přídavné funkce

RS
Ihned k dodání.

RC 2
Ihned k dodání.

RC 3
K dodání od léta 2015.

VY
VI

NU
TO

 PRO BUDOUCÍ EVROPSKOU NORM
U

18



Zárubně Dryfix  
pro ocelové  
protipožární uzávěry

• Schváleno pro T90 a EI290.

• Ihned k dodání.

Nové dekorativní povrchy

• Kvalitní dekorativní povrchy  
ve 3 provedeních s detailním 
vzhledem dřeva

 Zlatý dub
 Tmavý dub / ořech
 Winchester Oak

• Zárubeň v základním odstínu barvy 
dřeva s nástřikem práškové barvy

• K dodání od léta 2015.

Dvourámová  
bloková zárubeň

• Pro dveře T30, T90 a MZ.

• Rozšířené zrcátko zárubně pro 
otvírání o 90° v prostoru předsíně.

• Při montáži do vnějších stěn může 
být přes zárubeň namontována 
venkovní izolace.

• Díky výplni nainstalované ve 
výrobním závodě není nutné 
nákladné vyplňování maltou  
na straně stavby.

• Ihned k dodání.

T90 EI290

T30 T90 MZ
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Zárubeň posuvných dveří, 
stavebnicová konstrukce, 
těsně zavírající

• Zvýšená ochrana proti zápachu, 
hluku a průvanu.

• Volitelně ochrana proti hluku, 
zkušební hodnota: RW,P ≥ 29 dB.

• K dodání od jara 2015.

Posuvné dveře / fixní okna
Více funkčních vlastností a vyšší ochrana proti hluku

Fixní okna

• Dvouvrstvá k dodatečné montáži  
s oboustranným prosklením.

• Vysoce zvukoizolační s odzkoušenou 
hodnotou zvukové izolace 
RW,P = 54 dB.

• Neprůstřelná, odzkoušená třída 
FB 4-S podle DIN EN 1522 / 1523.

• K dodání od jara 2015.
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Multifunkční dveře a dveře pro provozní místnosti
Inovační řešení pro speciální požadavky

Dveře pro provozní 
místnosti z ušlechtilé oceli 
STS / STU MZ Aqua

• Multifunkční dveře z ušlechtilé oceli.

• .S PU výplní odolnou proti vodě

• V provedení s tupým dorazem  
a s tlustou polodrážkou.

• Dveřní křídlo celoplošně slepeno  
v rovině.

• Povrchy: V2 A, 1.4201, K240 broušený, 
V2 A, 1.4301, kruhově matový V4 A, 
1.4571, broušené pruhy.

• Ihned k dodání.

Multifunkční dveře
MZ Thermo Plus 011

• Hliníková zárubeň 80 mm  
s přerušeným tepelným mostem.

• Ocelové dveřní křídlo s přerušeným 
tepelným mostem o tloušťce 65 mm  
s polyuretanovou výplní.

• Vysoká tepelná izolace s 
koeficientem UD až 0,82 W/ (m²·K).

• Ihned k dodání.

TPS Plus 011
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Natupo dosedající 
protipožární posuvná vrata 
bez zaváděcího profilu

Alternativa k dvoukřídlým dveřím  
s otočnými křídly, např. ve vstupních 
prostorech. Luxusní vzhled dveří  
při skrytém odstavném prostoru  
ve výklenku s klapkou.

Provedení / funkce

• Protipožární posuvné dveře T30 / EI2 
30, natupo dosedající.

• Bezpečnost díky odpruženému 
náběhovému čepu z ušlechtilé oceli, 
intumescenční vrstvě a dvojitému 
pryžovému těsnění.

• Celoplošně v rovině lepené prvky.

• Jednokřídlé.

• Max. velikost 7500 × 4500 mm.

• K dodání od léta 2015.

Povrchy

• Pearlgrain, pozinkovaný

• Hladký ocelový plech, pozinkovaný

• Ušlechtilá ocel V2 A, 1.4201,  
K240 leštěná

• Zvýhodněné barvy, RAL podle volby 
a barvy podle NCS

Možnosti

• Prosklení

• Integrované dveře

• Volnoběh

• Klapka výklenku

Protipožární posuvná vrata
Elegantní a automatizovaná řešení pro veřejný sektor

Odpružený zaváděcí čep z ušlechtilé oceli

T30 EI230
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Protipožární posuvná 
vrata s komfortní  
obsluhou pohonu

• Protipožární posuvná vrata 
T30 / EI230 a T90 / EI2 90.

• Multifunkční posuvná vrata MZ.

• Rychlé otvírání a zavírání  
v každodenním provozu díky  
pohonu SupraMatic HT.

• Komfortní obsluha tlačítkovým 
spínačem, klíčovým spínačem  
nebo dálkovým ovladačem.

• Odjištění pohonu v případě  
požáru speciálním mechanismem 
(přihlášeno k patentování).

• Spolehlivé zavření vrat v případě 
požáru pomocí závaží.

• Na přání je možno připojit externí 
řídicí jednotku 360.

• K dodání od léta 2015.

Vrata s otočnými křídly 
DFT 30-1, DFT MZ

• Protipožární vrata s otočným  
křídlem T30 / EI230.

• Multifunkční vrata s otočným  
křídlem MZ.

• Natupo dosedající.

• Celoplošně v rovině slepené prvky.

• Bloková zárubeň 140 / 75 mm  
s těsněním po celém obvodu.

• Povrchy: hladký ocelový plech, 
pozinkovaný, Pearlgrain, 
pozinkovaný.

• Zvýhodněné barvy, RAL podle  
volby a barvy podle NCS.

• Jednokřídlá, max. velikost 
4000 × 4000 mm.

• K dodání od léta 2015

T30 EI230

T30 EI230

T90 EI290
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Rolovací vrata / rolovací mříže DD
Nová inovační generace rolovacích vrat s přímým pohonem

Pro vratové otvory  
do šířky 12 000 mm

Pláště a maximální velikosti vrat 
(šířka × výška)

• Decotherm S, 10000 × 9000 mm

• Decotherm A, 5000 × 4500 mm

• HR 120 S, 8750 × 8000 mm

• HR 120 A, 12000 × 8000 mm

• HR 120 aero, 12000 × 8000 mm

• HR 116 A, 11000 × 9000 mm

• HG-L, 9000 × 5500 mm

• HG-V, 12000 × 8000 mm

• HG-S, 8750 × 8000 mm

• K dodání od jara 2015.

Všechny pláště rolovacích vrat  
a rolovací mříže HG-L standardně  
s větrným hákem, popřípadě  
s ochranou proti vytažení.
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S otočným pohonem:
Více flexibility a jednoduchá montáž

Úzká hliníková vodicí kolejnice

• Nezbytná potřeba místa na straně  
jen 80 mm pro všechny velikosti vrat.

• Rychle a jednoduše namontováno 
přímo na těleso stavby bez  
upínacích čelistí.

• Dvoudílné provedení od výšky vrat 
6000 mm umožňuje snazší dopravu  
a manipulaci při montáži.

• Předmontované hliníkové podkládací 
profily s drážkou adaptéru jsou 
snadno montovatelné a vzhledově 
sladěné s vodicími kolejnicemi.

Malé boční ostění

• na straně ložiska jen 160 mm

• na straně pohonu jen 260 mm

Variabilní montáž pohonu

• Nová technika konzol umožňuje při 
montáži 3 volitelné montážní polohy: 
dolů, vodorovně nebo nahoru.

• U orientace vodorovně nebo svisle 
není pod balíkem vrat vidět žádnou 
techniku pohonu.

Optimalizovaný náběhový trychtýř

• Nově vyvinuté kovové držáky  
s polyamidovými kluznými plochami 
snižují opotřebení pláště vrat  
při náběhu.

• Snadný servis díky  
jednoduché demontáži.

Jednoduchá montáž

• Komponenty vrat se na těleso stavby 
umisťují jen pomocí metrového rysu  
a konzolové šablony.

• Standardně je dodávána jednotka 
připravená k montáži, tvořená 
pláštěm, navíjecí hřídelí a konzolou.

• Značky na vodicích kolejnicích 
umožňují rychlé nastavení koncových 
poloh vrat.

• Optimální balení pro transport  
a logistiku.

Montáž pohonu dolů Montáž pohonu vodorovně

Montáž pohonu nahoru Optimalizovaný náběhový trychtýř
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Rolovací vrata DD S6
Bezpečně a rychle s pozvolným rozjezdem a pozvolným zastavením

Sada volitelné výbavy pro rolovací 
vrata DD s pláštěm Decotherm S  
a barevným nástřikem

• Výkonné pohony vybavené 
frekvenčním měničem FU s pozvolným 
rozjezdem a pozvolným zastavením 
jsou šetrné vůči technice vrat.

• Možných je až 30 vratových cyklů  
za hodinu, popřípadě 500 za den.

• Konstrukce vrat je dimenzována 
nejméně pro 200 000 cyklů vrat.

• Otvírací rychlost až 1,1 m/s

• Světelná mříž ve vodicích kolejnicích 
zabezpečuje prostor vrat i při vysoké 
zavírací rychlosti.

• Zařízení pro dohled nad pohybem  
vrat nepodléhá opotřebení, protože 
na plášti nejsou nutné žádné senzory.

• Podložky tvaru L na vnitřní straně 
pláště minimalizují hluk za provozu  
i opotřebení.

• Prostorově úsporná konstrukce 
optimalizuje dopravní tok a snižuje 
ztráty energie.

• Max. šířka 5000 mm,  
max. výška 9000 mm.

• K dodání od léta 2015.
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Rolovací vrata / rolovací 
mříže SB s prostorově 
úsporným pohonem 
WA 300 AR S4

• Malá pohonná jednotka je namontovaná 
vedle navíjecí hřídele, proto není pod 
balíkem vrat vidět žádné komponenty.

• Na straně pohonu činí dodatečná 
boční potřeba místa jen 100 mm.

• Pozvolný rozjezd a pozvolné zastavení 
umožňují šetrný a klidný chod vrat.

• Díky funkci mezní síly ve směru 
otvírání i zavírání je možný impulsní 
provoz bez zajištění před zavírací 
hranou téměř u všech velikostí  
a provedení pláště.

• Řídicí jednotku, kterou lze namontovat 
odděleně od pohonu, je možno rychle 
a pohodlně nastavit z podlahy 
(koncové polohy a parametry řízení).

• Možno vybavit externí řídicí  
jednotkou 360.

• Standardně dodávané „zabezpečené 
odjištění“ usnadňuje přechod  
k ruční obsluze vrat (použití na vnitřní  
i venkovní straně budovy).

• Dodává se s obalem i bez obalu pláště.

• Vhodné pro všechna rolovací vrata SB 
a rolovací mříže SB ve vnitřním  
i venkovním prostoru, optimální  
pro uzávěry prodejen a podzemních 
garáží.

• K dodání od jara 2015.

Rolovací vrata / rolovací mříže SB
S kompaktní variantou pohonu
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Vedlejší dveře pro průmyslová vrata
S rámovou konstrukcí stejného vzhledu

Vedlejší dveře NT 80 Thermo  
s přerušeným tepelným mostem

• Hliníková zárubeň 80 mm s přerušeným tepelným mostem.

• Panelová výplň s přerušeným tepelným mostem,  
upevnění zasklívacími lištami.

• Zasklívací rám s přerušeným tepelným mostem  
s trojitým umělohmotným prosklením Duratec.

• Pro průmyslová sekční vrata.

• K dodání od jara 2015.

Dveřní křídlo, zárubeň a práh mají přerušené tepelné mosty.

Standardně dodávaná sada kliky

Pohled zevnitř

Pohled zvenku
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Vedlejší dveře NT 60

• Hliníková rámová konstrukce 60 mm.

• Upevnění výplně zasklívacími lištami.

• Dodává se ve všech površích a barvách příslušných  
průmyslových vrat.

• Pro průmyslová sekční vrata, průmyslová rolovací vrata,  
rychlá sekční vrata a spirálová vrata.

• K dodání od jara 2015.

Vnitřní vzhled s lamelami

Standardně dodávaná sada kliky

Vnitřní vzhled s umělohmotným prosklením

Pohled zvenku
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Nové zasklívací prvky s rovnoměrným 
rozdělením rámu

• Rámová konstrukce s přerušeným tepelným mostem  
(profil 67 plus trojité prosklení).

• Obzvlášť snadný servis díky zasklívacím lištám 
umožňujícím jednoduchou výměnu jednotlivých 
umělohmotných tabulí

• K dodání od podzimu 2015.

Rychloběžná vrata
Nové lamely s přerušeným tepelným mostem pro ještě lepší tepelnou izolaci
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Lamely s hloubkou 42 mm 
pro spirálová a rychlá 
sekční vrata

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

• Lamely s přerušeným tepelným 
mostem, s dobrou tepelnou izolací  
a hodnotou U lamely 0,9 W/ (m²·K).

• Výška lamel 250 mm, vzhledově 
stejné jako průmyslová sekční vrata  
s povrchem Micrograin, podobným 
RAL 9006, zevnitř povrch Stucco, 
podobný RAL 9002.

• K dodání od podzimu 2015.

Lamely s hloubkou 67 mm 
pro rychlá sekční vrata

HS 5015 PU H 67
HS 6015 PU V 67

• Lamely s přerušeným tepelným 
mostem pro velmi vysokou  
tepelnou izolaci.

• Hodnota U lamely 0,33 W/ (m²·K).

• Výška lamel 375 mm,  
vzhledově stejné jako průmyslová  
sekční vrata zvenku s povrchem 
Micrograin podobným RAL 9006, 
zevnitř s povrchem Stucco,  
podobným RAL 9002.

• K dodání od podzimu 2015.

Lamely s hloubkou 100 mm 
pro ISO Speed Cold 100

ISO Speed Cold H 100
ISO Speed Cold V 100

• Nejlepší tepelná izolace díky lamelám 
s přerušeným tepelným mostem.

• Vynikající hodnota U lamely 
0,24 W/ (m²·K).

• Výška lamel 500 mm,  
vzhledově stejné jako průmyslová  
sekční vrata s povrchem Stucco,  
podobným RAL 9002.

• Bezpečnostní světelná mříž v bočních 
dílech s bezkontaktním automatickým 
vypínáním.

• K dodání od podzimu 2015.

ISO Speed Cold s vynikající hodnotou tepelné 
izolace lamely U = 0,24 W/ (m²·K)
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Scanprotect

• Špičkové rozpoznávání pohybu  
a sledování pomocí laserové techniky.

• Rychlé a cílené automatické  
otvírání vrat.

• Spolehlivé zajištění předpolí.

• Je možné komfortní nastavení  
pomocí řídicí jednotky.

• Seřizovací pomůcka s viditelnými 
body LED

• Zasunovací kabeláž k jednoduchému 
připojení na řídicí jednotku vrat.

• Přípoj na řídicí jednotku vrat.

• Předměty v dosahu mohou být 
potlačeny pomocí funkce  
„Sonder Teach In“.

• Provozně bezpečná funkce i u 
různých podlahových krytin na 
základě laserové technologie.

• Vhodné zejména pro venkovní 
prostředí díky odolnosti vůči 
povětrnostním podmínkám jako  
sníh nebo déšť.

• K dodání od jara 2015.

Rychloběžná vrata
Komfortní otvírání a zavírání

Senzor Scanprotect
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1fázová řídicí jednotka BK 150 FU E-1

Kabeláž řídicí jednotky 
připravená k použití,  
s barevným kódováním

• Propojení kabelů na pohonu  
s použitím rozvodné krabice.

• Propojení pohonu a řídicí jednotky 
jednoduchým zástrčkovým 
připojením kabelů.

• Jednoduché připojení komponent 
příslušenství a bezpečnostních 
zařízení barevně označenými 
zástrčkovými spoji  
a připojovacími kabely.

• Zkrácení doby montáže při 
propojování elektrických kabelů vrat.

• Ve standardním provedení není u 
řídicí jednotky ani u pohonu nutné 
žádné propojování pomocí 
šroubovacích svorek, např. pro 
tahový spínač nebo světelnou mříž.

• K dodání od jara 2015.

Stejná koncepce skříně  
u 1fázových a 3fázových 
řídicích jednotek

• Stejný vzhled skříně.

• U 1fázových i 3fázových řídicích 
jednotek mohou být použity stejné 
desky plošných spojů (detektor, 
rozšiřovací deska atd.).

• Nový integrovaný síťový zdroj  
s vyšším výkonem.

• Hlídaný brzdový obvod 24 V.

• Modifikovaná technologie  
koncových stupňů.

• Standardně 3. bezpotenciálový 
kontakt.

• K dodání od jara 2015.

Kratší doby montáže  
díky barevnému rozlišení kabelů

3fázová řídicí jednotka AK 500 FUE-1

 Bezpečnostní zařízení nahoře

 Bezpečnostní zařízení nahoře

 Zdroj impulsů 1

 Zdroj impulsů 2

 Zdroj impulsů 3

 Bezpečnostní zařízení dole

 Bezpečnostní zařízení dole

 Crash

 Světelná mříž, vysílač

 Světelná mříž, přijímač
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Mechanický systém 
blokování kol MWB

• Zabraňuje, aby nákladní automobil 
během nakládky opustil bezpečnou 
polohu přistavení, např. v důsledku 
brždění vysokozdvižného vozíku při 
vjíždění a vyjíždění.

• Vedení kola cca 5 m, otočné 
zajišťovací rameno s výklopnou 
opěrnou patkou, ovládací páka  
se značkou STOP a pokynem pro 
obsluhu, odjištění nožním pedálem.

Volitelně s řídicí jednotkou:
• Funkce odblokování vrat: Otevření 

vrat je možné, jen když je nákladní 
automobil zajištěn proti odjetí.

• Funkce odblokování nákladního 
automobilu: Odjezd nákladního 
automobilu je dovolen, až když  
je systém blokování kol MWB  
v klidové poloze.

• Hlášení stavu uvnitř pomocí 5 LED  
na skříni řídicí jednotky,  
venku pomocí signálního světla.

• K dodání od léta 2015.

Nakládací technika
Více bezpečí a komfortu díky inovativním řešením

Řídicí jednotka pro systém blokování  
kol MWB.

Tlačítková řídicí jednotka 
300 U

Na přání s integrovaným  
volitelným relé

• Hlášení koncové polohy Vrata 
otevřena pro odblokování 
nakládacího můstku.

• Na vratech nemusí být  
magnetický spínač.

• Minimální náklady na kabeláž.

• K dodání od jara 2015.

V kombinaci s pohonem vrat 
WA 300 S4 nebo WA 300 R S4

• Prostorově úsporná a hospodárná.

• Lze ji kombinovat se všemi  
řídicími jednotkami nakládacích 
můstků Hörmann.

• Napájení pohonu vrat přes řídicí 
jednotku nakládacího můstku.

Tlačítková řídicí jednotka 300U  
v kombinaci s řídicí jednotkou 420 S
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Držák dveří  
pro systém DOBO

• Výkyvný držák k znehybnění 
otevřených dveří vozidla.

• Zabraňuje zpětnému výkyvu dveří 
vozidla.

• Dodává se s výškou sloupku 900 mm 
a se 2 délkami ramena: 580 nebo 880 
mm.

• Ihned k dodání.

Těsnicí límce vrat  
s rovným tvarem střechy

• Standardně s dešťovým okapem.

• Odvod dešťové vody přes boky 
těsnicího límce vrat, nikoli  
přes přední hranu.

• Jako konstrukce s vodícím ramenem 
DTLR / DSLR.

• Jako nůžková konstrukce 
DTSR / DSSR.

• Jako model na vozovku 
DTSR-G / DSSR-G.

• K dodání od jara 2015.

Těsnící límec vrat DSLR
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Nový program pro architekty od společnosti Hörmann
Více než 8000 výkresů pro více než 660 výrobků

Nový program pro architekty 8.0

• Nové, moderní, příjemné uživatelské rozhraní.

• Jasná struktura obsluhy pomocí rozevíracích  
nabídek a ikon.

• Jednoduchá vyhledávací funkce.

• Nemusí se instalovat žádné programy.

• Kompletní databáze pro více než 660 výrobků Hörmann  
s popisovými texty a více než 8000 výkresy  
(ve formátu DWG a PDF)

• Fotorelistické znázornění mnoha výrobků.

• Ke stažení na fóru architektů Hörmann  
nebo na datovém nosiči (kompletní verze).




