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Hörmanni kvaliteet

Tulevikule orienteeritud ja usaldusväärne

Sennebogen Maschinenfabrik GmbH, Straubing

Oma tootearendus

Moodne tootmine

Innovatsioon luuakse Hörmannis ise: uued tooted,
edasiarendused ja täiustused on kvalifitseeritud
arendusmeeskonna pideva töö tulemus. Nii luuakse
lõpuni välja töötatud ning kvaliteetsed tooted,
mida hinnatakse kõikjal kogu maailmas.

Kõik olulised uksekomponendid nagu profiilid,
juhiksiinid, konsoolid, sulused ja juhtsüsteemid arendatakse
ja toodetakse Hörmannis ise. See garanteerib ukse, ajami
ja juhtsüsteemi suurepärase ühitatavuse. Kvaliteedijuhtimise
sertifitseeritud süsteem tagab toote maksimaalse kvaliteedi
alates tootearendusest ja tootmisest kuni tarnimiseni.
See on Hörmanni kvaliteet – Made in Germany.
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Made in Germany

Uste, tõstuste, lengide ja ajamite
juhtiva tootjana Euroopas tunneme
end kohustatud tagama kõrge tooteja teeninduse kvaliteedi. Rahvusvahelisel
turul oleme sellega suunanäitajaks.
Spetsialiseerunud tehastes arendatakse
välja ja toodetakse ehituselemente,
mida iseloomustavad kvaliteet,
ohutus ja pikk kasutusiga.
Tänu esindatusele olulisemates
rahvusvahelistes majandusregioonides
oleme tugev ning tulevikule orienteeritud
partner tööstus-, äri- ning avalike
objektide rajamisel.

Energiasäästukompass –
Interaktiivne planeerimisabi
aadressil www.hoermann.de

AASTAT

GARANTEERITUD VARUOSADE
KÄTTESAADAVUST

Loomulikult on Hörmanni
tõstuste, ajamite
ja juhtseadmete
originaalvaruosade
kättesaadavus
garanteeritud 10 aasta
jooksul pärast
ostu sooritamist.

Asjatundlik nõustamine

Kiire hooldus

Kogenud ja alati lähedal asuvad spetsialistid aitavad
Teid alates projekteerimisest ja tehniliste lahenduste
leidmisest kuni objekti üleandmiseni.
Tööks vajalik täielik dokumentatsioon on lisaks trükitud
kujule alati kõige uuemas versioonis kättesaadav
ka aadressil www.hormann.ee

Tänu meie laiaulatuslikule teenindusvõrgule oleme alati
Teie läheduses ning ööpäevaringselt kättesaadavad.
See on suur eelis kontrollimise, hoolduse ja remondi
vajaduse korral.
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Säästvalt toodetud

tulevikku rajava ehituse jaoks

Säästlik tootmine –
tulevikku loova ehituse tarbeks

Me mõtleme roheliselt
Hörmann tunneb vastutust
meie keskkonna ja tuleviku ees

EPD rulluksed / rullvõred
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Rohkem infot Hörmanni
keskkonnaalase
tegevuse kohta
leiate kataloogist
„Me mõtleme roheliselt“.

Ainult Hörmannil

Säästvalt toodetud:
Hörmanni rulluksed / rullvõred

Referentsid säästev
ehitamine koos
Hörmanniga

Ökoloogiline kvaliteet
Ulatuslik energiajuhtimissüsteem tagab keskkonda
säästva tootmise, nt tootmisprotsessi käigus
tootmisseadmest eralduva soojuse kasutamine
hoone kütmiseks.
Ökonoomne kvaliteet
Pikk kasutusiga ja madalad hoolduskulud tulenevad
kvaliteetsete materjalide kasutamisest nagu näiteks
pealispinnakaitsega värvid.
Funktsionaalne kvaliteet
Spetsiaalterasest energiasäästlikud ukselehed
ning termiliselt optimeeritud juhiksiinid võimaldavad
tagada hoone optimaalse energiabilansi.

ThyssenKrupp, Essen

Protsessikvaliteet
Ressursse säästev materjalide kasutus realiseeritakse
efektiivse materjalide lõikejääkide optimeerimise ja
tootmisprotsessis tekkinud sorteeritud metalljäätmete
taaskasutuse teel.

Säästev tootmine on kinnitatud
ja dokumenteeritud
IFT Rosenheim poolt
Ainult Hörmann on lasknud Rosenheimi aknatehnika
instituudil (ift) juba nüüd kõikide rulluste / rullvõrede
säästlikust vastavalt ISO 14025 ja EN 15804 nõuetele
kontrollida ja toote keskkonnadeklaratsiooniga (EPD)
tõendada. Kontrollimise aluseks on Product Category
Rules (PCR) „Uksed ja väravad“. Kõiki rulluksi /
rullvõresid toodetakse säästlikult ja see on vastavalt
normile DIN ISO 14040 / 14044 teostatud ökobilansiga
ka tõendatud.

Säästvalt toodetud
Hörmanni kompetentsiga
Hörmann on arvukate objektidega kogunud ulatusliku
kogemuse säästva ehituse vallas. Selle oskusteabega
toetame ka Teie ettevõtmisi.

dm logistikakeskus, Weilerswist

Immogate logistikakeskus, München
Nordex-Forum, Hamburg
Unilever sadama City, Hamburg
Saksa börs, Eschborn
Ooperitorn, Frankfurt
Skyline-Tower, München
Prologis Pineham Sites, Sainsbury
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Head põhjused Hörmanni kasuks otsustamiseks
Turuliidrilt saate innovaatilised lahendused

Ainult Hörmannil

1

Innovaatiline
tõmbevedrutehnoloogia

Turvaline ja end tõestanud
Ukse käsitsi sulgemine ja avamine
on tõmbevedrutehnoloogia abil oluliselt kergem.
Kuni 6000 × 4500 mm suurusi rulluksi / rullvõresid SB
saab nõnda vähese jõupingutusega käitada.
Ajamiga varustatud rullustel / rullvõredel säästab
tõmbevedrutehnoloogia ukse mehhaanikat
ja ka ajamit.

Rohkem informatsiooni leiate leheküljelt 15.
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2

Läbimõeldud ukseja ajamilahendus

Suurepäraselt koostoimiv süsteem
Rullukse / rullvõre probleemideta toimimise
tagab selle erinevate komponentide - uks,
ajam ja juhtseade omavaheline sobivus. Kuna
terve ukselahendus pärineb ühelt tootjalt,
siis on erinevate komponentide vaheline
toimimine suurepärane.
Hörmanni rullustele ja rullvõredele on
iseloomulik eelkõige pikaealisus ja töökindlus,
aga ka hooldussõbralikkus.

Ainult Hörmannil
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Jõupiiranguga
tagatud kasutusohutus
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Standardvarustuses rullustel / rullvõredel SB
Kombineerituna koos ajamiga WA 300 R S4 tagavad
rulluksed / rullvõred SB suurepärase ohutuse
avamisel ja sulgumisel. Standardvarustusse kuuluv
jõupiirang nii liikumissuunal „uks lahti“ kui ka
„uks kinni“ võimaldab teatud uksetüüpide
ja suuruste korral loobuda alumise turvaserva
kasutamisest ning ikkagi täita ohutusalase
normi DIN EN 12453 nõuded.

ZAK-süsteem
aktiivse nihkesüsteemiga

Minimaalne soojakadu ja ust säästev liikumine
Lisavarustuse hulka kuuluva ZAK-süsteemiga
Hörmanni rulluksed classic sulguvad tihedamalt
ja vähendavad seeläbi soojakadu. ZAK-süsteem
liigutab konsoolidel olevat ukserulli ning juhib
ukselehte täpselt nii, et ta jookseb alati
vertikaalselt juhiksiinidesse sisse. See säästab
ust ning tagab väiksema liikumismüra ja kulumise.
Lisaks sellele on paigaldamiseks vaja
ka vähem silluseruumi.

Rohkem informatsiooni leiate leheküljelt 16.
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Kasutusvaldkonnad

Igaks kasutusotstarbeks sobilik uksevariant

Kompaktne
ruumisäästlik
konstruktsioon
kaubanduskeskustele
Rulluks / rullvõre SB
Rullvõre basic
Täiendava lahenduse
kaubanduspindade jaoks
leiate tootekataloogist
„Rullvõre RollMatic“

Optimeeritud
ajamisüsteemid
logistika sujuvaks
toimimiseks
Rulluks / rullvõre SB

Lihtsalt kasutatav
uks äri-, lao- ja
põllumajandushoonetele
Rulluks / rullvõre SB
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Turvaline öine
lukustus maaalustele garaažidele
ja parkimismajadele
Rulluks / rullvõre SB
Rullvõre basic
Rulluks / rullvõre classic
Täiendavaid lahendusi maa-aluste
ja ühisgaraažide jaoks leiate
tootekataloogist „Uksesüsteemid
ühisgaraažidele“

Suured uksed
tööstushoonetele
ja jäätmekäitlusfirmadele
Rulluks / rullvõre classic

Suurepärased
lahendused
spetsiaalsetele
vajadustele
Rulluks / rullvõre classic
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Rulluks / rullvõre SB

Maksimaalne mugavus saadaval kuni 6000 × 4500 mm suuruste avade jaoks

Laohooned
Tõmbevedrutehnoloogia tagab lihtsa käsitsi käitamise. Loomulikult on võimalik hiljem paigaldada ka ajam WA 300 R S4.
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Käsitsi käitatav

rulluksena kuni 5000 × 4500 mm
rullvõrena kuni 6000 × 4500 mm

Logistika
Optimaalne lahendus vähese kuni keskmise kasutuskoormuse jaoks,
saadaval nii käsitsi käitatavana kui ka ajamiga WA 300 R S4

Põllumajandus
Vastupidav ja soodne lahendus terasest või alumiiniumist
profiilidega kuni 5000 mm laiadele ustele.

Kaubanduskeskus
Selle uksetüübi iseloomulikuks tunnuseks on ruumisäästlik konstruktsioon
ja lihtne kasutamine, nt hädaavamine väljastpoolt vähese paigaldusruumiga
poodide sissepääsudele. Saadaval ka rullvõrena kuni 6000 mm laiustele avadele.
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Rulluks / rullvõre SB

Käsitsi käitatav või lisavarustusena ajamiga WA 300 R S4

Esimene pilt näitab käsitsi käitatavat rullust SB,
selle taga lisavarustusse kuuluva ajamiga WA 300 R S4
ja katetega variant
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Tõmbevedrutehnoloogia

Lihtne käsitsi avamine ja sulgemine
ning ajamit säästev ukseliikumine

Ainult Hörmannil

Ukselehe variandid
Tõmbevedrutehnoloogia
Innovaatiline tõmbevedrutehnoloogia
abistab käsitsi avamist ja sulgemist.
Nõnda on rulluksi ja -võresid võimalik
käitada vähese pingutusega.
Käsikett-tali
Rullukse ja rullvõre SB saab lihtsalt välise
ja sisemise käepideme abil avada ja sulgeda.
Eriti mugavalt saab ust aga avada lisavarustuse
hulka kuuluva käsikett-taliga, mis on soovituslik
kasutada alates ukse kõrgusest 3500 mm.

Mõõtude vahemik
(L × K, max)

Decotherm A, alumiinium
5000 × 4500 mm
Decotherm S, teras
5000 × 4500 mm

HR 120 A, alumiinium
5000 × 4500 mm

Kiire paigaldus
Kogu uksekonstruktsioon koos konsoolide
ja juhiksiinidega paigaldatakse ühtse raamina
seina külge. See lihtsustab paigaldust
ja lühendab paigaldusaega. Lisaks sellele
võimaldab juhiksiinide vähene ruumivajadus
külgedel (ainult 165 mm) lihtsat paigaldust
ka kitsastes tingimustes.

HR 120 aero, alumiinium
5000 × 4500 mm

Alumiiniumist juhiksiinide plastmassist
liugprofiilid ja haritihendid tagavad
sujuva ukse liikumise.

HG-L, alumiinium
6000 × 4500 mm

Lisavarustusena koos katetega
Vastavalt normile EN 13241-1 on alla 2,5 m
kõrguste uste puhul kohustuslik paigaldada
võllikate, mis kaitseb jäsemete soovimatu
sattumise eest antud piirkonda. Ukse
ja ajamimehhaanika tugev kate kaitseb
ust kestvalt tolmu ja mustuse eest.

HG 75, alumiinium
6000 × 3500 mm

Ukselehtede ülevaade
Alates lehekülg 26
Ajamid ja juhtseadmed
Alates lehekülg 16
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Ajam WA 300 R S4

Rullustele / rullvõredele SB

Sujuv käivitus ja seiskumine
Ajami WA 300 R S4 standardvarustusse kuuluv
sujuva käivitumise ja seiskumise funktsioon
garanteerib ust ja ajamit säästva rahuliku liikumise.

Standardvarustusse
kuuluv jõupiirang

Ilma alumise turvaservata impulssrežiim
Rulluste / rullvõrede SB suuruste vahemik
Decotherm A / S ukselehega või rullvõrena HG-L
4500
Ukse kõrgus

Standardvarustusse kuuluv jõupiirang
liikumissuunal „uks lahti“ ja „uks kinni“ muudab
rulluksed / rullvõred SB avamisel ja sulgemisel
väga ohutuks. Teatud ukselehe tüüpide ja
suurusvahemike (vaata pilt „Ilma turvaservata
impulssrežiim“) puhul ei ole normi EN 12453
nõuete täitmiseks täiendava turvaserva
paigaldamine vajalik. Ajami paigaldus on väga
kiire ja lihtne, sest ukselehele ei ole tarvis
paigaldada täiendavaid komponente.
Paigalduseks, remontimiseks ja hooldamiseks
vajalik vähene ajakulu annab täiendava säästu.

3500

Ukse laius

Standardina hooldusvabasti
otse ajami küljes
Integreeritud hooldusvabastiga saab ukse igal ajal
ümber lülitada käsitsi käitamisele. Nõnda on see
uks täiel määral kasutatav ka voolukatkestuse
saab alati vastavate
korral. Hooldusvabasti
ümber muuta.
lisade abil avariivabastiks

Lihtne paigaldus
Lisavarustusena saadaval paigaldusülekanne
muudab paigalduse veelgi lihtsamaks, kuna
puudub vajadus kahveltõstuki kasutamise järele.
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5000

4000

1000

2000

Juhtseadmed

ajamile WA 300 R S4

Integreeritud
juhtseade
WA 300

Väline
juhtseade 360

●

○

Ajamid
WA 300 R S4
Funktsioonid / omadused
Ajamist eraldi paigaldatav juhtseade

●

Seadistamine mugavalt otse läbi juhtseadme
Sujuv käivitus ja seiskamine
sujuva ukse liikumise tagamiseks
Jõupiirang liikumisel suunal uks lahti / uks kinni 4)
Teine avanemiskõrgus eraldi
nupuga korpuse kaanel

●

●

●

2)

●

●

Menüünäidu nägemine võimalik väljastpoolt
tänu integreeritud kahekohalisele näidikule
(hoolduse, tsüklite- ja töötundide loenduri
ning vigade analüüsiga)

●

Ühisveateade koos kohapealse individuaalse
teavitusega: akustiline, optiline või näiteks
mobiiltelefoni kaudu

○

Laiendatav välise raadio-vastuvõtjaga

●

●

Automaatne sulgumine

●

●

1)

Sõidusuuna reguleerimine foorisüsteemiga

○

1)

Integreeritud ühendusklemmid
täiendavatele käitusseadmetele

○

●

Funktsioonide blokeerimine minilukuga
(ümber seadistatav ka südamikule)

○

○

Alumise turvaservaga: vaata graafik
„Ilma alumise turvaservata impulssrežiim“

●

●

Ilma alumise turvaservata: „uks lahti /
kinni“ pidevat nupuvajutust nõudvas režiimis

●

●

Standardkomplekti kuulub surunupplüliti DTH R

●

Toide
Pealüliti integreeritud juhtseadme korpusele
Juhtseade ja ukselehe komponendid
kaitseklass IP 65 (kaitse veejoa eest)

230 V
○

3)

●

230 V
○
●

●● standardvarustuses
○○ vastava lisavarustuse korral või koos vastava lisajuhtseadmega
1)
2)
3)
4)

Lisavarustusena on ajam WA 300 R S4
saadaval ka välise juhtseadmega 360
(liikumissuuna reguleerimise
ettevalmistusega).

●
●

○

Oleku- ja veanäit LED-indikaatorite kaudu

Integreeritud juhtseade
koos surunupplülitiga DTH R

Lisavarustusena
surunuppudega
juhtseade 300 U
Kombineerituna laadimissilla
juhtseadmetega 420 S ja 420 T
moodustab surunuppudega juhtseade
300 U (pilt ülal) kompaktse lahenduse.
Kombineerituna laadimissilla
juhtseadmega, millel on uus
energiasäästurežiim, saab energiakulu
veelgi vähendada. Lisavarustusena
on juhtseade 300 U saadaval ka
integreeritud pealülitiga (pilt puudub).

Ainult koos signaaltulede ühenduskomplektiga ja fotosilmaga või võre-fotosilmaga
Võimalik koos UAP 300 ja DTH I või DTH IM
Koos surunuppudega juhtseadmega 300 U
Liikumisel suunas „uks kinni“ on jõupiirang ainult teatud ukselehe tüüpidel
ja suurusvahemikel (vaata „Ilma alumise turvaservata impulssrežiim“)
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Rullvõre basic

Kompaktne konstruktsioon

Kaubandustänavad
Kuni 9000 × 5500 mm suurte
avade sulgemine öiseks ajaks

Maa-alused garaažid
Sisse- ja väljasõit suletud ja samas
tagatud piisav ventilatsioon

18

Kompaktsed paigaldusmõõdud
kuni mõõtudeni 9000 × 5500 mm

Kompaktne konstruktsioon

Rullvõre võre kinnitatakse otse võlli külge.

Juhiksiin on valtspinnaga alumiiniumist ja musta
liugprofiiliga. Kõigest 40 mm kõrgusega sobitub
ta suurepäraselt iga paigaldussituatsiooniga.

Ukselehe variandid
Mõõtude vahemik
(L × K, max)

Kaubanduskeskus
Saledad alumiiniumist
juhiksiinid tagavad kompaktsed
paigaldusmõõdud, parim lahendus
kui kaubanduspinda on vaja sulgeda
ainult sulgemisaegade ajaks
HG-L, alumiinium
9000 × 5500 mm

Ukselehtede ülevaade
Alates lehekülg 26
Ajamid ja juhtseadmed
Alates lehekülg 24
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Rulluks / rullvõre classic

Individuaalsed lahendused kuni 11750 × 9000 mm suurustele avadele

Suured uksed
Lisavarustusse kuuluva ZAK-süsteemiga sulguvad uksed tihedamalt ja uksekonstruktsioon kulub vähem
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ZAK-süsteem tagab väiksema
silluseruumi vajaduse ja parema tiheduse

Jäätmekäitlusfirmad
Vastupidav uksekonstruktsioon kuni 9000 mm kõrgustele avadele

Maa-alused garaažid
Öine avast läbipääsu sulgemine kuni 11750 × 8000 mm suuruste
avade korral

Kaubanduskeskus
Osaliselt läbipaistev profiil HR 120 aero kuni 11750 mm laiadele avadele
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Rulluks / rullvõre classic

Tugev ja usaldusväärne koos lisavarustusse kuuluva ZAK-süsteemiga

Pildil on kujutatud võllühendusega ajam
ja lisavarustuse hulka kuuluv ZAK-süsteem
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Ainult Hörmannil
ZAK-süsteem

Ukselehe variandid
Juhiksiinid
See Hörmanni poolt välja arendatud
lahendus on väga tugev ning on valmistatud
2 kuni 2,5 mm paksusest tsingitud terasest.
Plastmassist liugprofiilid koos integreeritud
haritihenditega tagavad sujuva ukse liikumise.
Liigendiga tuulehaagid
Liigendiga tuulehaagid võimaldavad
rullustel taluda suuremaid tuulekoormusi.
Varieeritavate alusplaatidega
klamberkinnitussüsteem
30 mm võrra varieeritavad alused, paigaldusja hooldussõbralikud poltühendused
ning hea tihedus, nii väljanägemise kui
soojusisolatsiooni seisukohalt hea lahendus.

Mõõtude vahemik
(L × K, max)

Decotherm A, alumiinium
4000 × 4000 mm
Decotherm S, teras
10000 × 9000 mm

Keevitatav klambri alus paigaldamiseks
teraskonstruktsiooni külge
Klambri alus keevitatakse otse
teraskonstruktsiooni külge.
Teraskonstruktsioonist hoonete puhul on
keevitatavad klambri alused optimaalseks
täienduseks klamberkinnituse juurde.

HR 116 A, alumiinium
11750 × 9000 mm

Jäigad põrandaprofiilid
Tugev alumiiniumprofiil muudab ukselehe
jäigemaks. Ilmastikukindel EPDM-materjalist
tihend kaitseb mustuse ja vihmavee
sissetungimise eest, tasandab väiksemad
põranda ebatasasused ja tagab vaikse
sulgumise lõppasendis.

HR 120 A, alumiinium
HR 120 S, teras
11750 × 8000 mm

HR 120 aero, alumiinium
11750 × 8000 mm

ZAK-süsteem lisavarustusena
(Rullvõrel classic standardvarustuses)
ZAK-süsteemi mehhanism kummalgi
pool nihutab ukserulli väga täpselt
• avamisel sillusest eemale
• sulgemisel silluse poole
Ukseleht liigub juhiksiinides alati vertikaalselt
ilma viltu vedamata. Uks sulgub silluse
alas tihedalt, liikumismüra ja kulumine
on oluliselt väiksemad.

HG-A, alumiinium
8000 × 8000 mm
HG-V, alumiinium (tugevdatud)
11750 × 8000 mm
HG-S, teras
11750 × 8000 mm

Ukselehtede ülevaade
Alates lehekülg 26
Ajamid ja juhtseadmed
Alates lehekülg 24
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Läbimõeldud ukse- ja ajamilahendus

Rullvõrele basic ja rullustele / rullvõredele classic

Võllühendusega ajamiga
Ideaalne ajam väikestele kuni keskmise
suurusega rullustele ja rullvõredele, varustatud
integreeritud püüdeseadisega. Meie soovitus:
kombineerige võllühendusega ajamiga
rulluks classic palju eeliseid pakkuva Hörmanni
ZAK-süsteemiga.

ZAK-süsteem
võllühendusega ajamitele
ZAK-System on rullvõredel classic
standardvarustuses ja lisavarustusena saadaval
rullustele classic. Teie eelis: liikumismüra
ja kulumise vähenemine, paigalduseks vajalik
väiksem silluseruum ning ukse parem tihedus
silluse alas.

Kettajam
Võimas ajam suurtele rullustele, varustatud
pistikühendustega toite ja juhtkaablitele,
standardina eraldioleva püüdeseadisega,
kombineeritav suurtele ustele mõeldud
ZAK-XL süsteemiga.

ZAK XL suurtele
kettajamiga ustele
Eriti suurtele rullustele / rullvõredele classic
on suurepäraseks lisaks ZAK XL süsteem.
See süsteem vähendab sama moodi nagu
võllühendusega ajamite ZAK-süsteem ukse
kulumist, liikumismüra ning paigalduseks
vajalikku silluseruumi ja muudab ukse silluse
osas tihedamaks.

Võllisisese paigutusega ajam
Lahendus väikestele ustele, kus paigaldusruumi
külgedel on eriti vähe ja käitusi on ainult mõned
korrad päevas, standardina koos eraldioleva
püüdeseadisega.
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Juhtseadmed

Ühilduvad süsteemsed lahendused

Baasjuhtseade
435 R

Impulssjuhtseade
445 R

Mugavusfunktsioonidega
juhtseade
460 R

●

○

○

Mugavusfunktsioonidega
juhtseade
B 455 R

Ajamid
Võllühendusega ajam / kettajam
Võllisisese paigutusega ajam

○

Funktsioonid / omadused
Ajamist eraldi paigaldatav juhtseade

●

●

●

●

Seadistamine mugavalt otse läbi juhtseadme

●

●

●

●

Teine avanemiskõrgus eraldi nupuga
korpuse kaanel

●

Oleku- ja veanäit LED-indikaatorite kaudu

●

Menüünäidu nägemine võimalik väljastpoolt
tänu integreeritud kahekohalisele näidikule
(hoolduse, tsüklite- ja töötundide loenduri
ning vigade analüüsiga)

●

●

●

Ühisveateade koos kohapealse individuaalse
teavitusega: akustiline, optiline või näiteks
mobiiltelefoni kaudu

○

○

○

Laiendatav välise raadio-vastuvõtjaga

●

Automaatne sulgumine

1)

Sõidusuuna reguleerimine foorisüsteemiga

●

Funktsioonide blokeerimine minilukuga
(ümber seadistatav ka südamikule)
Alumise turvaservaga:
ukse avamine ja sulgemine impulsiga

●

Ilma alumise turvaservata:
„uks lahti / kinni“ pidevat
nupuvajutust nõudvas režiimis

●

Toide

●
●

○

1)

Integreeritud ühendusklemmid
täiendavatele käitusseadmetele

●
●

●

●

●

○

○

○

●

●

●
●

400 / 230 V

400 / 230 V

400 / 230 V

230 V

Pealüliti integreeritud juhtseadme korpusele

○

○

○

○

Juhtseade ja ukselehe komponendid
kaitseklass IP 65 (kaitse veejoa eest)

●

●

●

●

●● standardvarustuses
○○ vastava lisavarustuse korral või koos vastava lisajuhtseadmega
1)
2)

Ainult koos signaaltulede ühenduskomplektiga ja fotosilmaga või võre-fotosilmaga
Võimalik koos UAP 300 ja DTH I või DTH IM
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Rulluste profiilid
Decotherm A / S, HR 116 A

Kahekordse seinaga ja soojustatud

Decotherm A, alumiinium
Intelligentse lahendusega alumiiniumist
kergkonstruktsiooniga profiil keritakse võllile
väga vaikselt ja vähese hõõrdumisega.
Saadaval nii katmata valtspinnaga kui
ka värvituna.
Decotherm S, teras
Spetsiaalne full hard teras muudab need
profiilid eriti vastupidavaks transportimise,
paigaldamise ja kasutamise käigus tekkida
võivate kahjustuste vastu. Saadaval
nii värvituna kui ka ilma.

HR 116 A, alumiinium
Vastupidav profiil HR 116 A sobib suurepäraselt
suurte avadega tööstushoonete ustele.
Profiilidel on spetsiaalne Stucco-struktuur.
See muudab uksepinna vastupidavamaks
kahjustuste suhtes.

Struktureeritud
profiili sisekülg
on sama
väljanägemisega
kui mikroprofileeritud
väliskülg.

Sama
väljanägemisega siseja väliskülg, ka erivärvi
värvitud uste korral.

Profiilitüüp

Decotherm A

Decotherm S

HR 116 A

Materjal

alumiinium

teras

alumiinium

Ilma värvita pealispinnad

valtspind kaitselakiga

tsingitud ilma kaitsevärvita*

Stucco-struktuur ilma kaitsevärvita

Värvitud pealispinnad

väljast ja seest sama värvi värv valikul

väljast ja seest sama värvi värv valikul

väljast ja seest sama värvi värv valikul

Standardvärvid

RAL 9002
RAL 9006

RAL 9002
RAL 9006

RAL 9002
RAL 9006

Eelisvärvitoonid

–

•

•

Erivärvid

–

•

•

Profiili kõrgus

109 mm

109 mm

119 mm

Ukselehe kaal

ca 4,2 kg/m²

ca 10,3 kg/m²

ca 10,0 kg/m²

Tuulekoormuse vastupidavuse
klass 2 kuni ukse laiuseni

5000 mm

10000 mm

10000 mm

Soojusülekanne EN 12428
(üksik profiil)

4,6 W/( m²·K)

3,9 W/( m²·K)

5,3 W/( m²·K)

Ukse tüüp

rulluks SB
rulluks classic

rulluks SB
rulluks classic

rulluks classic

Aknad

•

•

•

Ventilatsioonivõred

–

–

•

* tehnilistest lahendustest tulenevalt võivad erinevate uste puhul olla toonid mõnevõrra erinevad
• saadaval lisavarustusena
– – ei ole saadaval
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Rulluste profiilid
HR 120 A / S, HR 120 aero
Ühekordse seinaga

HR 120 A, alumiinium
Ilma kütteta hoonetele sobib suurepäraselt
profiil HR 120 A. Selle profiili
standardpealispinnaks on alumiiniumist
valtspind. Valides kvaliteetse värvitud
pealispinna saate uksele pikaajalise
ilmastikukaitse, mis kantakse profiilide
välisküljele.

HR 120 aero, alumiinium
See perforeeritud profiil laseb läbi piisavalt
valgust ja õhku. Kuid puulehed, paberid ja muu
mustus sisse ei pääse. Katmata valtspinnaga
uks on sobilik kergema kasutuskoormusega
kasutuskohtadesse nagu näiteks maa-alused
garaažid. Värvitud pealispinna korral on ukse
välispind kaetud kvaliteetse värviga.

Kui ust soovitakse
värvituna, siis on
ukse sisemine pool
värvitud basalthalli
värvi, RAL 7012.

Kui ust soovitakse
värvituna, siis on
ukse sisemine pool
värvitud basalthalli
värvi, RAL 7012.

HR 120 S, teras
Profiilidega HR 120 S uks talub eriti suurt
kasutuskoormust, kuna ta on valmistatud
vastupidavast tsingitud terasest.

Profiilitüüp

HR 120 A

HR 120 S

HR 120 aero

Materjal

alumiinium

teras

alumiinium

Ilma värvita pealispinnad

valtspind ilma kaitsevärvita

tsingitud ilma kaitsevärvita

valtspind ilma kaitsevärvita

Värvitud pealispinnad

väljas:
värv vastavalt valikule
sees:
kaitsevärv basalthall, RAL 7012

–

väljas:
värv vastavalt valikule
sees:
kaitsevärv basalthall, RAL 7012

Standardvärvid

RAL 9002
RAL 9006

–

RAL 9002
RAL 9006

Eelisvärvitoonid

•

–

–

Erivärvid

•

–

–

Profiili kõrgus

119 mm

119 mm

119 mm

Ukselehe kaal

ca 6,0 kg/m²

ca 15,0 kg/m²

ca 5,5 kg/m²

Tuulekoormuse vastupidavuse
klass 2 kuni ukse laiuseni

7500 mm

10000 mm

4500 mm

Soojusülekanne EN 12428
(üksik profiil)

–

–

–

Ukse tüüp

rulluks SB
rulluks classic

rulluks classic

rulluks SB
rulluks classic

Aknad

•

•

–

Ventilatsioonivõred

*

–

–

* ventilatsiooniprofiilid HR 120 aero
• saadaval lisavarustusena
– – ei ole saadaval
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Rullvõrede variandid
HG-A, HG-V, HG-S, HG-L, HG 75

HG-A, alumiinium (standard)
See alumiiniumist standard-võre sobib eriti hästi kütteta hoonete
väikestele avadele. Samuti sobib see hästi väga väikese
kasutuskoormusega rullvõredele, näiteks seal, kus on vajalik
ava sulgemine ainult öö ajaks.

HG-S, teras
Tsingitud terasest variant on vastupidav ja soodne ning
on seetõttu sobivaks lahenduseks laiade avade ja suure
kasutuskoormuse korral.

HG-V, alumiinium (tugevdatud) (pilt puudub)
Roostevabast terasest V2 A kärgühendustega tugevdatud alumiiniumist
võre on ideaalne laiadele avadele nagu näiteks maa-alused garaažid
ja parkimismajad, kus rullvõret tuleb sagedasti avada ja sulgeda.

Võre tüüp

HG-A

HG-V

HG-S

HG-L

HG 75

Materjal

alumiinium

alumiinium

teras

alumiinium

alumiinium

Ilma värvita pealispinnad

valtspind

valtspind

tsingitud

valtspind

pressitud pind

Värvitud pealispinnad

värv vastavalt valikule
või anodeeritud
naturaalses toonis
(E6 / EV 1)

-

värv vastavalt valikule

värv vastavalt valikule
või anodeeritud
naturaalses toonis
(E6 / EV 1)

RAL
RAL
RAL
RAL

Ukselehe omakaal

ca 6 kg/m²

ca 7 kg/m²

ca 14 kg/m²

ca 6,5 kg/m²

ca 6,7 kg / m2

Ukse tüüp

rullvõre classic

rullvõre classic

rullvõre classic

rullvõre SB
rullvõre basic

rullvõre SB
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9016, RAL 7035,
9006, RAL 5011,
8028, RAL 7016,
9005

HG-L, kerge ja kompaktne alumiinium
See elegantne ja ruumisäästlik alumiiniumist variant sobib eriti hästi
kaubatänavatele ja ostukeskustele. Võrele ja kärgühendustele
on täiendava kaitsena lisatud alumiiniumist ristvardad, mis ei lase
kätt läbi võre pista.

HG 75, alumiinium
Ekstrudeeritud alumiiniumprofiilid on saadaval pressimisest
jäänud pinnaga või pulbervärvituna. Nelinurksed 100 × 40 mm
suurused avad on saadaval sirge või nihkega asetusega.

Kompaktsed paigaldusmõõdud
– optimaalne kaupluste
sissepääsudele
Kompaktne konstruktsioon, mis vajab
ainult 335 mm silluseruumi või siis
paigaldussügavust, muudab uue rullvõre
RollMatic eriti sobivaks lahenduseks kitsastele
poodide sissepääsualadele, kus ruumi on väga
vähe. Nõnda on paigaldamiseks vajalik
külgruum ajami vastaspoolel ainult 100 mm
ja ajami poolel 200 mm.
Rullvõre RollMatic on saadaval
võrevariantidega HG-L ja HG 75.
NEU

Rollgitter RollMatic
Kompakte Bauweise optimal für Ladenabschlüsse mit engen Platzverhältnissen

Rohkem informatsiooni
leiate tootekataloogist
„Rullvõre RollMatic“.
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Värvilised uksed

Kvaliteetne värv
on kaitse kulumise vastu

Aitavad ilmestada hoone fassaadi

Hoone fassaadiga
sobivad uksevärvid
Moodsate tööstushoonete ja hallide
arhitektuuris kasutatakse värvilisi uksi
üha enam kujunduselementidena.
Tööstushoonete rulluksed mõjutavad
fassaadi ilmet juba oma suurusest
tulenevalt olulisel määral. Seetõttu
on Hörmanni rulluksi ja -võresid võimalik
tellida enam kui 1000-s erinevas
RAL-värvitoonis.

Kvaliteetne värv
Märgvärvimise meetodil värvitud
rullukse profiilid tagavad ukse pealispinna
pikaajalise kaitse ilmastikutingimuste
eest. Täiendav polüamiidosakestega
kaitselakk vähendab kulumist
ja liikumismüra.

Standardvärvid

Hallikasvalge

Eelisvärvitoonid

RAL 9002

Hall alumiinium

RAL 9007

Tumepruun

RAL 8028

Ränihall

Valge alumiinium

RAL 9006

RAL 7032*

Antratsiithall

RAL 7016

Leheroheline

RAL 6002

Entsiansinine

RAL 5010

Asuursinine

RAL 5009

Tulipunane

RAL 3000

Erivärvid RAL värviskaala järgi

Põrandaprofiil on kõikide ukselehe ja
võretüüpide korral katmata valtspinnaga.

Trükitehnilistel põhjustel võivad
kujutatud värvid tegelikkusest erineda.
Kõik värvitoonid vastavalt RAL värvikaardile.
Lubatud on väikesed toonierinevused.
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* Uksel Decotherm ei ole võimalik

Ei ole mõtet üritada lahti kangutada!
Suurendage oma vara kaitset

Sissemurdmist takistavad lukud lukustavad
põrandaprofiili juhiksiini külge.

Lukusüdamikuga
lukustatav põrandaprofiil
Väljastvaade

Avada saab valikuliselt kas seest
ja väljast või ainult seest.

Seestvaade

Lükandriiv rulluksele / rullvõrele SB
Lükandriiv paigaldatakse seestpoolt paremale
või vasakule põrandaprofiili külge.

Lükandriiv rulluksele / rullvõrele classic
Lükandriivi saab paigaldada paremale või vasakule
juhiksiini külge. Lükandriivi saab fikseerida tabaluku abil.
(Ei sobi väljapoole paigaldatavatele rullustele.)

Elektromagnetiline lukustus
Automaatne lukustus asendis „uks kinni“,
mida saab ühendada ka tsentraaljuhtimissüsteemiga.
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Suurepärased lahendused spetsiaalsetele vajadustele
Rulluks / rullvõre classic

Väga laiade avade ja suure tuulekoormuse korral
Wind Protection System (WPS)
Tuulekaitsesüsteem WPS suurendab uksesüsteemi vastupanuvõimet
tuulekoormuse vastu. Alumiiniumist teleskooptugi annab ukselehele
täiendava jäikuse. Avanemisel liigub uks iseenesest silluse taha,
sulgumisel fikseerub hoone põrandasse. Nõnda on tuulekoormuse
vastupidavusklass 2 ja kõrgemad saavutatavad ka üle 10 m laiuste uste puhul.
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Mitme ukse kombineerimine kuni 30 m
laiuste väga laiade avade korral
Omavahel ühendatud uksekonstruktsioonid (SSG)
SSG-süsteemi abil on võimalik ühes avas üksteisega ühendada
kuni kolm rullust või rullvõret. Pärast uste avamist saab keskpostid
manuaalselt lahti teha ja ava kõrvale parkimisasendisse lükata.
Nii on võimalik pakkuda avatäiteid kuni 30 m laiustele ning 6 m
kõrgustele avadele.
Välisvaade on harmooniliselt sama suurusega segmentideks jaotatud.
Kui on vaja kasutada ainult osa ukseavast, siis saab igat ust ka eraldi
käitada. SSG-süsteemi saab kombineerida classic-tooteseeria kõikide
profiili- ja võretüüpidega.
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Suurepärased lahendused spetsiaalsetele vajadustele
Rulluks / rullvõre classic

Jalgpalliklubi FC Schalke 04 staadioni jaoks loodud erilahendus
Üksteist alumiiniumist rullust koos nende ette paigaldatud rullvõredega võimaldavad vabastada
peaaegu 80 meetri suuruse ava, et kogu muruväljaku saaks staadionilt välja sõidutada.
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ATEX-sertifitseeritud
Hörmanni rulluksed ja ajamid on saadaval ka ATEXsertifitseeritud variandis ning neid erivariante saab
kasutada ka plahvatusohtlikus keskkonnas.

Kaldu olev põrand või maapind
Kaldnurgaga põrandaprofiil
Ka kallakuga maapinna korral saab Hörmanni rulluksi
ja -võresid ilma probleemideta kasutada. Kaldnurgaga
põrandaprofiil võimaldab ühtlustada kallaku või viltuse
sissesõiduala. Ka astmed ei ole sellise lahendusega
probleemiks.

Kui inimesed peavad
ukseavast tihti läbi käima
Kõrvaluksega küljeosa
Fikseeritud küljeosa koos kõrvaluksega pakub mugavat
läbikäiguvõimalust isikutele, ilma et rullust peaks avama.
Kõrvaluksega ja avatava küljeosa eeliseks
on lisaks veel võimalus, et vajadusel saab
kasutada maksimaalset avalaiust.

Kui seespool puudub
vajalik paigaldusruum
Väljapoole paigaldatavad rulluksed
Kui hoone ava ümbruses ei ole seespool piisavalt
paigaldusruumi, siis on väljapoole paigaldatavad
rulluksed just sobilikuks lahenduseks. Ka kasutamisel
plahvatusohtlikus keskkonnas on väljapoole paigaldatud
rulluksel omad eelised. Ukse ajami ja juhtseadme saab
paigaldada väljapoole kõige suuremat ohuala,
nõnda on kaitsevajadus oluliselt väiksem.
Kui väljapool ava kohal puudub katus, siis pakub
Hörmann ukse kaitseks ka spetsiaalset tsingitud
või roostevabast terasest rullikatet. Lisaks on saadaval
ka sertifitseeritud käekaitset tagav lisavarustus.
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Hörmanni rulluste ja rullvõrede ohutus
on tõendatud ja sertifitseeritud

Turvaelemendid
Euroopa ohutusalase
standardi 13241-1 kohaselt
Hörmannil kontrollitud
ja sertifitseeritud:
• Allakukkumise vastane kaitse
• Muljumisvastane kaitse
• Käekaitse
Hörmanni rulluksed ja rullvõred on ohutud
igas avanemise ja sulgumise faasis.
Seejuures ei ole vahet, kas uks on käsitsi
või ajamiga käitatav. Impulssjuhtimisega
juhtseadmetega ustel tagab integreeritud
testfunktsiooniga kontrollsüsteem selle,
et peetakse kinni dünaamilistele
sulgemisjõududele ettenähtud nõuetest.
Uks ja ajam on Hörmannil sajaprotsendiliselt
kokku sobivad ja vastavalt seadistatud ning
Teie ohutuse tagamiseks TÜV-i ja asjakohaste
normide nõuete kohaselt kontrollida lastud.
Tasub võrrelda!

Allakukkumise vastane kaitse
Integreeritud püüdeseadis
võllühendusega ajamitel
Pakub eriti head summutust,
suurt võimsusreservi ja takistab
usaldusväärselt ukselehe allakukkumist.
Eraldiolev püüdeseadis kett- ja
võllisisese paigutusega ajamitel
Ta on sama võimas kui integreeritud
püüdeseadis ja reageerib juba piiriks
määratud pöörete arvu vähesel ületamisel.
Rullustel SB takistab ukse
allakukkumist topeltkaitsega
tõmbevedrutehnoloogia.

Muljumis- ja käekaitse
Muljumisvastane kaitse
Mustad plastikliistud
kaitsevad juhiksiinide
servades lõikevigastuste eest.

Rullvõred avalikes ja kergesti
ligipääsetavates kohtades
Sellistes kasutuskohtades, kus viibivad
ka lapsed, kes võivad lasta ennast rullvõrel
üles tõmmata, on vajalikud erilised
ohutusseadised.
Rullvõredel SB ajamiga WA 300 R S4
peetakse normiga DIN 13241-1 ettenähtud
ohutusnõuetest kinni standardvarustusse
kuuluva jõupiiranguga liikumissuunal
„uks kinni“.
Avalikult ligipääsetavates kohtades soovitame
siiski ka ajami WA 300 R S4 puhul kasutada lisaks
ka silluse vahele tõmbamise vastast kaitset.
Kõigil rullvõredel basic ja classic tuleb
impulssjuhtimisega juhtseadme kasutamisel
paigaldada uksele silluse vahele tõmbamise
vastane kaitse.
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Käekaitse TES (lisavarustus)
Tugevast spetsiaalmaterjalist kate
kaitseb käte sattumise eest ukserulli
ohtlikesse kohtadesse.

Ohutusseadised
Turvaserv, silluse vahele tõmbamise
vastane kaitse ja läbisõidule reageeriv
fotosilm testivad end ise enne iga ukse
liikumist ja ukse liikumise ajal. Ükskõik
millise seadise rikke korral lülitub
juhtseade automaatselt pidevat
nupuvajutust nõudvasse töörežiimi.

Ohutus nii, nagu ette nähtud
Palun järgige ajamiga käitatavate
uste iga-aastast kontrollimiskohustust.

Läbimõeldud konstruktsioonid väga heade kasutusomadustega

Tooteomadused
Euroopa ohutusstandardi
13241-1 kohaselt
Hörmannil kontrollitud
ja sertifitseeritud:
•
•
•
•

Soojusisolatsioon
Heliisolatsioon
Tihedus
Tuulekoormus

Pideva uute toodete väljaarendamise
ja olemasolevate edasiarendamisega
on Hörmann rulluste tootmise vallas juba
aastaid ajast ees. Tootearenduses
on Euroopa normidega ettenähtud nõuetega
olulisel määral arvestatud, mis kajastub
ka tooteomaduste väärtustes.

Soojusisolatsioon ja heliisolatsioon

Decotherm

Soojusisolatsioon
Minimeeritud külmasillad ja väikese
poorsusega jäik PU-vaht tagavad
kõikidel kahekordse seinaga
ukseprofiilidega rullustel hea
soojusisolatsiooni võrreldes
muude rullustega.
Heliisolatsioon
Ukseleht ja ukse juures kasutatavad
tihendid vähendavad nii väljast kui
ka seest tulevat müra.

Tihedus

Sillusetihend

Kahekordsete seintega rulluksed
classic on ümbertringi tihendatud.
Põrandaprofiilil on külmumiskindel
profiiltihend. Silluse tihendab kohev
spetsiaalmaterjal ning juhiksiinides
tihendavad ukse peened haritihendid.

Haritihend

Tugevus

Wind Protections System (WPS)

Kaitseks suurte tuulekoormuste eest
on Teie uksel profiiliotstes tugevad
tuulehaagid ja põrandaprofiilis jäikust
andvad tugevdusribad.
Lisavarustusena pakutav WPS tagab
väga tõhusa kaitse tuulekoormuse eest.
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Juhtimissüsteemid

Uksest, ajamist ja juhtseadmest koosnevad süsteemsed
ja optimaalselt üksteisega sobivad lahendused

Hörmanni tooted valmivad kõik ühes kohas ja seda alates tootearendusest
ja lõpetades tootmisega, see tagab toodete omavahelise optimaalse
sobivuse. Juhtseadmete ühtne kasutuskontseptsioon ja standardiseeritud
korpuste suurused ning samad kaablid näiteks nii tõstuste
kui laadimissildade juhtseadmetel muudavad nii kasutuse,
remondi kui hoolduse lihtsamaks.
Kõikidel võll- ja kettühendusega ajamitel on ajam
ja juhtseade paigaldussõbralikud üksikkomponendid.
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Hörmann on just õige partner
spetsiaalsete lahenduste jaoks

Hörmannilt saate tervikliku, individuaalse juhtsüsteemi
lahenduse ühelt tootjalt. Alates Hörmanni erijuhtseadme
sidumisest Teie juhtsüsteemi lahendusega, kõikide
funktsioonide tsentraaljuhtimisest ning lõpetades
arvutiprogrammil põhineva kõikide ukseja laadimistehnika komponentide visualiseeringuni.

Individuaalne
tootearendus
enda juures
Lisavarustus
Lukusüdamik
Kõikidele välistele juhtseadmetele

Modulaarsed
lahendused,
ühilduvad Hörmanni
ajamitehnikaga

Kontrollitud
protsessid tänu
visualiseerimisele
Lisavarustus
Pealüliti
Kõikidele välistele juhtseadmetele

Lisavarustus
Paigalduspost STI 1
Max 2 juhtseadme paigaldamiseks
koos laienduskorpusega
Värv: Valge alumiinium RAL 9006
Mõõdud: 200 × 60 mm, kõrgus
1660 mm

juhtpaneeli või
veebilahenduse abil

Individuelle Lösungen in Serienqualität

Sondersteuerungssysteme
für Industrie und Gewerbe

Rohkem informatsiooni
leiate tootekataloogist
„Erijuhtseadmed“.
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Lisatarvikud

Kaugjuhtimine, vastuvõtja

Ainult Hörmannil
PATENT TAOTLEMISEL

Hörmanni BiSecur (BS)

Moodne kaugjuhtimissüsteem tööstushoonete ajamitele
Kahesuunaline kaugjuhtimissüsteem BiSecur on tulevikule suunatud tehnoloogia,
mis võimaldab käitada mugavalt ja turvaliselt tööstushoonete uksi. Eriti turvaline
BiSecur kodeerimismeetod annab Teile kindlustunde, et ükski võõras ei saa puldi
raadiosignaali kopeerida. See on kontrollitud ja sertifitseeritud ülikooli RuhrUniversität Bochum turvalisusekspertide poolt.

Teie eelised
• Väga kõrge turvalisus tänu 128 bit krüpteeringule, nii nagu internetipangas.
• Häirevaba ja suure tööulatusega raadiosignaal
• Varasemate toodetega ühilduv, s.t BiSecur juhtelementidega saab
kasutada ka 868 MHz raadiosagedusega (tootmisaasta 2005 kuni
juuni 2012) töötavaid kaugjuhtimispulte.

4 nupuga kaugjuhtimispult
HS 4 BS

1 nupuga kaugjuhtimispult
HS 1 BS

2 nupuga kaugjuhtimispult
HSE 2 BS
Must

2 nupuga kaugjuhtimispult
HSE 2 BS
Valge
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4 nupuga kopeerimiskaitsega
kaugjuhtimispult
HSS 4 BS
Lisafunktsioon: õpetatud koodi
kopeerimiskaitse

Tööstusvaldkonna kaugjuhtimispult
HSI BS
Selle kaugjuhtimispuldiga on võimalik juhtida kuni 1000 ust.
Ta on varustatud näidikuga ja kiirvalikunuppudega. Suured
nupud lihtsustavad kasutamist töökinnastega. Kaugjuhtimispuldi
kodeeringud on võimalik aega säästvalt ühenduskaabli abil
teistele kaugjuhtimispultidele üle kanda.
Mõõtmed: 83 × 150 × 29 mm (L × K × S)

Raadio-koodlüliti
FCT 3 BS
valgustatud nuppudega,
3 funktsioonikoodi
Mõõtmed:
80 × 135 × 45 mm (L × K × S)

Raadio-koodlüliti
FCT 10 BS
valgustatud nuppudega
ja kaitsekaanega,
10 funktsioonikoodi
Mõõtmed:
80 × 110 × 40 mm (L × K × S)

Raadio-sõrmejäljelugeja
FFL 12 BS
2 funktsioonikoodi
ja kuni 12 sõrmejälge
Mõõtmed:
80 × 130 × 45 mm (L × K × S)

3-kanaliga vastuvõtja
HEI 3 BS
võimaldab juhtida 3 funktsiooni

1-kanaliga releevastuvõtja
HER 1 BS
1 potentsiaalivaba releeväljundiga

2-kanaliga releevastuvõtja
HER 2 BS
2 potentsiaalivaba releeväljundiga

4-kanaliga releevastuvõtja
HER 4 BS
4 potentsiaalivaba releeväljundiga
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Lisatarvikud
Surunupplülitid

Surunupplüliti DTH R
Avamine ja sulgemine eraldi
nuppudega, eraldi stopp-nupp
Mõõtmed:
90 × 160 × 55 mm (L × K × S)
Kaitseklass: IP 65
Juhtseadmetele:
360, 435 R, 445 R, 460 R, B 455 R
ja integreeritud juhtseadmele
WA 300 R S4

Surunupplüliti DT 02
Avamine või sulgemine ühest
nupust, eraldi stopp-nupp
Mõõtmed:
65 × 112 × 68 mm (L × K × S)
Kaitseklass: IP 65
Juhtseadmetele:
435 R (ainult alumise
turvaservaga), 445 R, 460 R
ja B 455 R

Surunupplüliti DTH RM
Avamine ja sulgemine erinevate
nuppudega, eraldi stopp-nupp,
minilukuga (Ajami käitamine
deaktiveeritakse. Ajami käitamine
ei ole võimalik), tarnekomplekti
kuuluvad 2 võtit.
Mõõtmed:
90 × 160 × 55 mm (L × K × S)
Kaitseklass: IP 65
Juhtseadmetele:
360, 435 R, 445 R, 460 R, B 455 R
ja integreeritud juhtseadmele
WA 300 R S4

Surunupplüliti DT 04
Avamine ja sulgemine eraldi
nuppudega, eraldi stopp-nupp,
1/2-nupp ukse osaliseks
avamiseks eelprogrammeeritud
vahelõppasendisse.
Mõõtmed:
69 × 185 × 91 mm (L × K × S)
Kaitseklass: IP 65
Juhtseadmetele:
460 R ja B 455 R

Surunupplüliti DTH I
Avamine või sulgemine ühest
nupust, eraldi stopp-nupp, 1/2nupp ukse osaliseks avamiseks
eelprogrammeeritud
vahelõppasendisse.
Mõõtmed:
90 × 160 × 55 mm (L × K × S)
Kaitseklass: IP 65
Juhtseadmetele:
360, 460 R ja integreeritud
juhtseadmele WA 300 R S4

Surunupplüliti DTN A 30
Avamine ja sulgemine eraldi
nuppudega, eraldi stopp-nupp
(lukustuv ning jääb peale
vajutamist alla vajutatuks, et oleks
välistatud ukse kasutamine
autoriseerimata isikute poolt.
Lukustus vabastatakse võtmega),
tarnekomplekti kuuluvad 2 võtit.
Mõõtmed:
66 × 145 × 85 mm (L × K × S)
Kaitseklass: IP 65
Juhtseadmetele:
435 R, 445 R, 460 R ja B 455 R
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Surunupplüliti DTH IM
Avamine või sulgemine ühest
nupust, eraldi stopp-nupp, 1/2nupp ukse osaliseks avamiseks
eelprogrammeeritud
vahelõppasendisse, minilukuga
(Ajami käitamine deaktiveeritakse.
Ajami käitamine ei ole võimalik),
tarnekomplekti kuuluvad 2 võtit.
Mõõtmed:
90 × 160 × 55 mm (L × K × S)
Kaitseklass: IP 65
Juhtseadmetele:
360, 460 R ja integreeritud
juhtseadmele WA 300 R S4

Lisatarvikud

Surunupplülitid, võtilülitid, paigalduspost

Surunupplüliti DTP 02
Avamine või sulgemine ühest
nupust, eraldi stopp-nupp ja
juhtpinge indikaatorlamp,
lukusüdamikuga lukustatav (lisana
tellitav)
Mõõtmed:
86 × 260 × 85 mm (L × K × S)
Kaitseklass: IP 44

Surunupplüliti DTP 03
Avamine ja sulgemine erinevate
nuppudega, eraldi stopp-nupp ja
juhtpinge indikaatorlamp,
lukusüdamikuga lukustatav (lisana
tellitav)
Mõõtmed:
68 × 290 × 74 mm (L × K × S)
Kaitseklass: IP 44

Juhtseadmetele:
435 R, 445 R, 460 R ja B 455 R

Juhtseadmetele:
435 R, 445 R, 460 R ja B 455 R

Hädaseiskamislüliti DTN 10
Uksesüsteemi kiireks
väljalülitamiseks
Nupp (seenekujuline) fikseeruv
Paigaldus seina peale
Mõõtmed:
93 × 93 × 95 mm (L × K × S)
Kaitseklass: IP 65

Hädaseiskamislüliti DTNG 10
Uksesüsteemi kiireks
väljalülitamiseks
Suurepinnaline fikseeruv lüliti
Paigaldus seina peale
Mõõtmed:
93 × 93 × 95 mm (L × K × S)
Kaitseklass: IP 65

Juhtseadmetele: 360, 435 R,
445 R, 460 R, B 455 R ja
integreeritud juhtseadmele
WA 300 R S4

Juhtseadmetele:
360, 435 R, 445 R, 460 R, B 455 R
ja integreeritud juhtseadmele
WA 300 R S4

Lukustusfunktsioon on toite katkestamiseks ja juhtseadmete funktsiooni
välja lülitamiseks. Lukusüdamikud ei kuulu lülitite tarnekomplekti.

Võtilüliti ESA 30
Paigaldus seina peale
3 võtmega
Valitav funktsioon
impulss või lahti / kinni
Mõõtmed:
73 × 73 × 50 mm
(L × K × S)
Kaitseklass: IP 54

Võtilüliti ESU 30
Paigaldus seina sisse
3 võtmega
Valitav funktsioon
impulss või
lahti / kinni
Lülitikarbi mõõtmed:
60 mm (d), 58 mm (S),
Katteplaadi mõõtmed:
90 × 100 mm (L × K),
Vajalik ava müüritises:
65 mm (d), 60 mm (S),
Kaitseklass: IP 54

Võtilüliti STAP
Paigaldus seina peale
3 võtmega
Valitav funktsioon
impulss või lahti / kinni
Mõõtmed:
80 × 110 × 68 mm
(L × K × S)
Kaitseklass: IP 54

Võtilüliti STUP
Paigaldus seina sisse
3 võtmega
Valitav funktsioon
impulss või
lahti / kinni
Lülitikarbi mõõtmed:
60 mm (d), 58 mm (S),
Katteplaadi mõõtmed:
80 × 110 mm (L × K),
Vajalik ava müüritises:
65 mm (d), 60 mm (S),
Kaitseklass: IP 54

Paigalduspost STS 1
Adapter käitusseadmete
paigaldamiseks (nt
transponderlüliti, koodlüliti,
sõrmejäljelugeja või võtilüliti).
Käitusseadmed tuleb eraldi tellida.
Post on pulbervärvitud toonis valge
alumiinium RAL 9006. Posti müts
ja jalg toonis RAL 7015.
Mõõtmed:
300 mm (d), 1250 mm (K),
Kaitseklass: IP 44
Paigaldatud võtilülitiga STUP
(saadaval lisana) mudel
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Lisatarvikud
Koodlülitid

Koodlüliti CTR 1b, CTR 3b
Koodlülitid CTR 1b ja CTR 3b pakuvad suurt turvalisust soovimatu
avamise eest. Sisestate lihtsalt isikliku koodi ja võtit ei ole edaspidi vaja.
Lisafunktsioonidega variandiga CTR 3b saate avada ka teist ust ja sisse
lülitada välisvalgustuse või juhtida ukse liikumist kahes erinevas suunas.

Koodlüliti CTV 1 / CTV 3
Koodlülitid on eriti tugevad ja vandalismi eest kaitstud.
Käitamine käib võtmevabalt isikliku numbrikoodi sisestamisega.
Lisafunktsioonidega variandiga CTV 3 saate avada ka teist ust ja sisse
lülitada välisvalgustuse või juhtida ukse liikumist kahes erinevas suunas.

Mõõtmed:
80 × 110 × 17 mm (L × K × S)
Kontrolleri korpus:
140 × 130 × 50 mm (L × K × S)
Sõrmistiku kaitseklass: IP 65
Kontrolleri korpuse kaitseklass: IP 54
Lülitusvõimsus: 2,5 A  / 30 V DC
500 W / 250 V AC

Mõõtmed:
75 × 75 × 13 mm (L × K × S)
Kontrolleri korpus:
140 × 130 × 50 mm (L × K × S)
Sõrmistiku kaitseklass: IP 65
Kontrolleri korpuse kaitseklass: IP 54
Lülitusvõimsus: 2,5 A / 30 V DC
500 W / 250 V AC

Sõrmejäljelugeja FL 12, FL 100
Teie sõrmejäljest piisab, et rulluks / rullvõre turvaliselt ja mugavalt avada.
Sõrmejäljelugeja on saadaval kahes variandis, kas FL 12 või FL 100,
vastavalt 12 või 100 salvestatava sõrmejälje jaoks.

Transponderlüliti TTR 100, TTR 1000
Mugav viis, kui ruumi võivad kasutada paljud isikud. Hoiate
isikliku võtmega transponderlülitit lihtsalt ligikaudu 2 cm kaugusel
lugemisseadmest (puutevaba). See on eelkõige kasulik pimeduses.
Tarnekomplekti kuulub 2 transpondervõtit. Sobilik max 100 (TTR 100)
või 1000 (TTR 1000) võtmele.

Mõõtmed:
80 × 110 × 39 mm (L × K × S)
Kontrolleri korpus:
70 × 275 × 50 mm (L × K × S)
Lugemisseadme kaitseklass: IP 65
Kontrolleri korpuse kaitseklass: IP 56
Lülitusvõimsus: 2,0 A / 30 V DC
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Mõõtmed:
80 × 110 × 17 mm (L × K × S)
Kontrolleri korpus:
140 × 130 × 50 mm (L × K × S)
Transpondervälja kaitseklass: IP 65
Kontrolleri korpuse kaitseklass: IP 54
Lülitusvõimsus: 2,5 A / 30 V DC
500 W / 250 V AC

Lisatarvikud

Fotosilmad, võre-fotosilmad, paigalduspostid

Reflektorfotosilm RL 50 / RL 300
Saatja / vastuvõtja ja peegeldiga
fotosilm.
Fotosilma kontrollitakse
juhtsüsteemi poolt enne iga
allapoole suunatud liikumist.
Ühendamine süsteemikaabliga
(RL 50, pikkus 2 m) või 2 soonega
kaabliga (RL 300, pikkus 10 m).
Tegevusraadius max 6,0 m
Mõõtmed:
68 × 97 × 33 mm (L × K × S)
Reflektor:
30 × 60 mm (L × K)
Kaitseklass: IP 65

Ühesuunaline fotosilm EL 51
Eraldi saatja ja vastuvõtjaga
fotosilm.
Fotosilma kontrollitakse
juhtsüsteemi poolt enne iga
allapoole suunatud liikumist.
Ühendamiseks kasutatakse
süsteemikaablit
Tegevusraadius max 8,0 m
Mõõtmed koos paigaldusvinkliga:
60 × 165 × 43 mm (L × K × S)
Kaitseklass: IP 65

Võre-fotosilm ELG 1 / ELG 2
Võre-fotosilm valvab kuni
kõrguseni 2500 mm kogu ukse
sulgumisala. Nii tuvastatakse
näiteks turvaliselt ka uksealas
seisvad järelkäruga sõidukid ning
välditakse võimalikke sõiduki ja
ukse kahjustusi. Ukselengi lihtne
paigaldus ning sensorite
probleemideta rihtimine muudavad
võre-fotosilma kasutamise eriti
ökonoomseks. Lisaks saab võrefotosilma ELG 1 lihtsalt
paigalduspostide komplekti STL
integreerida.

Paigalduspostide komplekt STL
Paigalduspostide komplekt
koosneb ilmastikukindlast
anodeeritud alumiiniumist ja on
eelseadistatud võre-fotosilma ELG
1 paigaldamiseks. Katted ja jalg on
valmistatud tumehallis värvitoonis
RAL 7015 plastmassist.

Nöörlüliti ZT 2 koos nööriga
Impulsi andmine avamiseks
või sulgemiseks
Mõõtmed:
60 × 90 × 55 mm (L × K × S)
Nööri pikkus: 3,2 m
Kaitseklass: IP 65
Paigalduskonsool KA 1 (pilt
puudub)
Ulatus 1680 – 3080 mm
kasutatav koos lülitiga ZT 2

Toitepinge: 24 V DC
Voolu tarbimine: igaüks 100 mA
Tegevusraadius: max 12,0 m
Kaitseklass: IP 65
Päikese pimestus: 150 000 Lux
Kasutustemperatuur: –25 °C kuni
+55 °C
Resolutsioon: 60 mm risti
Valgusallikas: infrapuna LED
Saatja kaabli pikkus: 10 m
Vastuvõtja kaabli pikkus: 5 m
Kõrgus: ELG 1 = 1380 mm,
ELG 2 = 2460 mm

45

Lisatarvikud

Signaaltulede ühenduskomplektid, LED-signaaltuled

Multifunktsionaalne trükkplaat
paigaldamiseks olemasolevasse korpusesse
või eraldi laienduskorpusesse (pildil)
Lõppasendite teade, impulss, ühisveateade
Laiendusmoodul juhtseadmetele 445 R, 460 R,
B 455 R
Lisakorpuse mõõtmed:
202 × 164 × 130 mm (L × K× S),
Kaitseklass: IP 65
Ühe trükkplaadi saab soovi korral
paigaldada ka juhtseadme korpusesse.

Magnetkontuur DI 1 eraldiolevas
lisakorpuses
Sobib ühele magnetkontuurile. Detektoril on
üks sulguv kontakt ja üks ümberlülituskontakt.
Magnetkontuur DI 2 (pilt puudub)
eraldiolevas lisakorpuses
Sobib kahele eraldi magnetkontuurile. Detektoril
on kaks potentsiaalivaba sulguvat kontakti.
Seadistatav impulsi või püsikontakti jaoks.
Võimalik liikumissuuna tuvastus.
Lisakorpuse mõõtmed:
202 × 164 × 130 mm (L × K× S),
Lülitusvõimsus:
DI 1: madalpinge 2 A, 125 V A / 60 W
DI 2: 250 V AC, 4 A, 1000 VA, (aktiivtakistus AC)
Tarne: ilma magnetkontuuri kaablita
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Digitaalne taimer eraldiolevas lisakorpuses
Taimer saab potentsiaalivaba kontakti kaudu
käitusseadmeid sisse või välja lülitada.
Laiendusmoodul juhtseadmetele 460 R, B 455 R
Lülitusvõimsus: 230 V AC 2,5 A / 500 W
Ümberlülitusvõimalus suveaeg / talveaeg
Käsilülitus: automaatrežiim, lülitusasendi
eelvalik kestus sees / kestus väljas
Lisakorpuse mõõtmed:
202 × 164 × 130 mm (L × K× S),
Kaitseklass: IP 65

Magnetkontuuri kaabel
Rull à 50 m
Kaabli tähistus: SIAF
Ristlõige: 1,5 mm²
Värvus: pruun

Ühendusmoodul suvi /
talv eraldiolevas lisakorpuses
Ukse täieliku avamise funktsioon ja vabalt
programmeeritav vahepealne lõppasend
Laiendusmoodul juhtseadmetele 460 R, B 455 R
Lisakorpuse mõõtmed:
202 × 164 × 130 mm (L × K× S),
Kaitseklass: IP 65

Signaaltuled

heledate ja pikaealiste LED-lampidega

Signaaltulede ühenduskomplekt paigalduseks olemasolevasse
korpusesse või eraldiolevasse laienduskorpusesse,
koos 2 kollase signaallambiga
Laiendusmoodul juhtseadmetele 445 R, 460 R, B 455 R. Signaaltulede
ühenduskomplekti abil on võimalik optiliste signaalide abil näidata ukse
liikumist (taimer, lisavarustusena juhtseadmetele 460 R, B 455 R).
Kasutusvõimalused:
liikumahakkamise hoiatus (juhtseadmetele 445 R, 460 R, B 455 R),
automaatne sulgumine (460 R, B 455 R).
Pärast seadistatud lahtiolekuaja möödumist (0 – 480 s) vilguvad
signaaltuled eelnevalt seadistatud eelhoiatusaja jooksul (0 – 70 s).
Lampide mõõtmed:
180 × 250 × 290 mm (L × K× S)
Lisakorpuse mõõtmed:
202 × 164 × 130 mm (L × K× S),
Kontaktikoormus: 250 V AC : 2,5 A / 500 W,
Kaitseklass: IP 65
Lampide materjal:
kvaliteetne pulbervärvitud alumiiniumkorpus

UAP 300
WA 300 R S4 jaoks
Impulsi valiku, osalise avamise
funktsiooni, lõppasendite teate ja
signaaltulede ühendamise jaoks,
2 m pikkuse süsteemikaabliga
Kaitseklass: IP 65
Lülitusvõimsus max:
30 V DC / 2,5 A (aktiivtakistus)
250 V AC / 500 W (aktiivtakistus)
Mõõtmed:
110 × 45 × 40 mm (L × K × S)

HOR 300
WA 300 R S4 jaoks
Lõppasendite teate või
signaallampide juhtimiseks, 2 m
pikkuse ühenduskaabliga
Kaitseklass: IP 44
Lülitusvõimsus max:
30 V DC / 2,5 A (aktiivtakistus)
250 V AC / 500 W (aktiivtakistus)
Mõõtmed:
110 × 45 × 40 mm (L × K × S)

Liikumissuuna reguleerimine foori abil eraldiolevas lisakorpuses
või paigalduseks olemasolevasse korpusesse,
koos 2 fooriga punane / roheline
Laiendusmoodul juhtseadmetele 460 R ja B 455 R. Liikumissuuna
reguleerimise abil on võimalik optiliste signaalide abil sisse- ja väljasõitu
reguleerida (lisavarustusena taimer).
Rohelise tule faas: seadistatav 0 – 480 s
Ukseava vabastamise faas: seadistatav 0 – 70 s
Fooride mõõtmed:
180 × 410 × 290 mm (L × K× S)
Lisakorpuse mõõtmed:
202 × 164 × 130 mm (L × K× S),
Kontaktikoormus: 250 V AC : 2,5 A / 500 W,
Kaitseklass: IP 65
Lampide materjal:
kvaliteetne pulbervärvitud alumiiniumkorpus

Radar-liikumisandur
RBM 2
Ilmpulsi „uks lahti“ jaoks koos
suunatuvastusega, max
paigalduskõrgus: 6 m,
Mõõtmed:
155 × 132 × 58 mm (L × K × S)
Kontaktikoormus:
24 AC / DC, 1 A (aktiivtakistus)
Kaitseklass: IP 65
Kaugjuhtimispult radarliikumisandurile
lisavarustusena
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Rulluksetüüpide ülevaade

Konstruktsiooni- ja kvaliteeditunnused
● ●   =   Standard
○ ○   =   Lisavarustus
Rulluks SB

Rullvõre SB

Decotherm

Tuulekoormus EN 12424

klass 2 kuni ukse laiuseni mm
suuremad tuulekoormused küsimisel

Veetihedus EN 12425

HR 120

HG-L

HG 75

4000

–

–

–

–

–

0

0

0

0

A

S

A

aero

5000

5000

5000

–

–

–

0

0

Mürasummutus EN 717-1

R = ... dB

19

19

–

–

–

–

Soojusisolatsioon

lisa B EN 12428
üksik ukselamell (U = W/( m²·K))

4,6

3,9

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

uks 4 × 4 m, paigaldatud (U = W/( m²·K))
Ukse mõõtmed

laius (LZ) max mm

5000

5000

5000

5000

6000

6000

kõrgus (RM) max mm

4500

4500

4500

4500

4500

3500

Ruumivajadus

vaata tehnilised andmed

Ukselehe materjal

ühekordse seinaga alumiinium

–

–

●

●

●

●

kahekordse seinaga alumiinium

●

–

–

–

–

–

ühekordse seinaga teras

–

–

–

–

–

–

kahekordse seinaga teras

–

●

–

–

–

–

alumiinium valtspind

●

–

●

●

–

–

pressitud alumiiniumpind

–

–

–

–

●

●

alumiinium Stucco-struktuur

–

–

–

–

–

–

alumiinium, värvitud, RAL 9002

○

–

○

○

○

–

alumiinium, värvitud, RAL 9006

○

–

○

○

○

○

alumiinium, värvitud, RAL valikul

–

–

○

–

○

○*

alumiinium, anodeeritud E6 / EV 1

–

–

–

–

○

–

tsingitud teras

–

●

–

–

–

–

tsingitud teras, värvitud RAL 9002

–

○

–

–

–

–

tsingitud teras, värvitud RAL 9006

–

○

–

–

–

–

tsingitud teras, värvitud RAL valikul

–

○

–

–

–

–

4,2

10,3

6,0

5,5

6,5

6,7

○

○

○

○

–

–

Pealispind ukseleht

Ukselehe omakaal

kg/m² ca

Kõrvaluks

väliselt sarnane uksega

Klaasistus

nelinurkne aken

–

○

○

–

–

–

logistika asetus

○

○

○

–

–

–

Tihendid

kõigis 4 küljes

○

○

○

–

–

–

Lukustussüsteemid

siselukustus

○

○

○

○

○

○

välis- /siselukustus

○

○

○

○

○

○

–

–

–

–

●

●

sõrmede muljumiskaitse

●

●

●

●

–

–

käekaitse külgedelt

○

○

○

○

○

○

allakukkumisvastane kaitse

●

●

●

●

●

●

betoon

●

●

●

●

●

●

teras

●

●

●

●

●

●

müüritis

●

●

●

●

●

●

puit

●

●

●

●

●

●

Üleslükkamiskaitse
Ohutusvarustus

Kinnitusvõimalused
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Rullvõre
basic

Rulluks classic

HG-L

Decotherm

HR 116

Rullvõre classic
HR 120

HG-A

HG-V

HG-S

4500

–

–

–

○

–

–

–

0

0

0

0

0

–

–

–

–

–

–

5,3

–

–

–

–

–

–

4,3

5,8

–

–

–

–

–

–

4000

10000

11750

11750

11750

11750

8000

11750

11750

4000

9000

9000

8000

8000

8000

8000

8000

8000

●

–

–

–

●

–

●

●

●

–

–

●

–

●

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

●

–

–

–

●

–

–

●

–

–

–

–

–

–

–

–

●

–

–

●

–

●

●

●

–

●

–

–

–

–

–

–

–

–

–

A

S

A

A

S

aero

–

4000

10000

10000

7500

10000

–

○

○

○

○

○

0

0

0

0

0

–

19

19

19

–

4,6

3,9

–

–

9000
5500

–

–

–

●

–

–

–

–

–

–

○

○

–

○

○

–

○

–

–

–

○

○

–

○

○

–

○

–

–

–

○

○

–

○

○

–

–

○

–

–

○

–

–

–

–

–

–

○

–

–

–

–

●

–

–

●

–

–

–

●

–

–

○

–

–

–

–

–

–

○

–

–

○

–

–

–

–

–

–

○

–

–

○

–

–

–

–

–

–

○

6,5

4,2

10,3

10,0

6,0

15,0

5,5

7,0

7,5

15

–

○

○

○

○

○

○

○

○

○

–

–

○

○

○

○

–

–

–

–

–

○

○

○

○

○

–

–

–

–

–

●

●

●

●

●

–

–

–

–

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

–

–

–

–

–

–

●

●

●

–

●

●

●

●

●

●

–

–

–

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

* RAL 9016, RAL 7035, RAL 9006, RAL 5011, RAL 8028, RAL 7016, RAL 9005
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Hörmanni tootevalik

Kõik vajalik Teie objektile ühest kohast

Sektsioonuksed
Ruumisäästlikud uksesüsteemid
sobivad tänu väga erinevatele
tõsteviisidele igasse tööstushoonesse.
Hörmann pakub just Teile sobivaid
lahendusi igaks otstarbeks.

Rulluksed ja rullvõred
Tänu oma lihtsale vaid vähestest
osadest koosnevale konstruktsioonile
on rulluksed väga ökonoomsed
ja vastupidavad. Hörmann valmistab
kuni 11,75 m laiusi ja 9 m kõrgusi
rulluksi, erilahendusena on võimalikud
ka veel suuremad uksed.

Kiirrulluksed
Hörmanni kiiravanevaid uksi
kasutatakse nii sise- kui välisustena
liiklusvoo optimeerimiseks,
ruumi kliima parandamiseks
ja energia kokkuhoiuks. Hörmanni
tootevalik hõlmab nii vertikaalselt
kui horisontaalselt avanevaid,
läbipaistva ja paindliku kangaga uksi.
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Laadimistehnika
Hörmann pakub logistika valdkonnale
terviklikke lahendusi. Teie eelsed:
kindel planeerimine, usaldusväärne
teostus ja toodete suur
funktsionaalsus tänu täpselt
läbimõeldud komponentidele.

Tuletõkke-lükanduksed
Hörmannilt saate igaks vajaduseks ning
just nõutava tuletõkkeklassiga 1- ning
2-lehelise lükandukselahenduse.

Multifunktsionaalsed uksed
ja siseuksed
Hörmanni multifunktsionaalsed uksed
ja äri- ning tööstushoonete siseuksed
sobivad suurepäraselt mitmekülgseks
kasutamiseks sise- või siis
välistingimustes. Neid 1- ja 2-lehelisi
uksi saab kasutada just seal,
kus nõutakse vastupidavaid avatäiteid.
Ustele on võimalik lisada arvukaid
lisafunktsioone nagu tuleja suitsutõke, heliisolatsioon
või sissemurdmiskindlus.

Profiilkonstruktsioonist elemendid
Kasutuskohtadele, kus avatäidetele
esitatakse kõrgendatud esteetilisi
nõudeid, nagu näiteks haldushooned,
saate Hörmannilt just sobivad
terasest või alumiiniumist tuleja suitsutõkkeuksed ning vaheseinad,
nagu ka automaatsed lükanduksed
spetsiaalsete tuletõkkenõuete jaoks.

Vaheaknad
Hörmanni vaheaknad leiavad kasutust
nii üksiku aknana kui ka ruumikõrguse
elemendina kohtades, kus soovitakse
rohkem valgust või ruumide
vahelist läbinähtavust.

Meie toodete kiire kontrollimine,
hooldus ja remont
Tänu meie laiaulatuslikule
teenindusvõrgule oleme alati Teie läheduses
ning ööpäevaringselt kättesaadavad.
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Hörmann: kompromissitu kvaliteet

Hörmann KG Amshausen, Saksamaa

Hörmann KG Antriebstechnik, Saksamaa

Hörmann KG Brandis, Saksamaa

Hörmann KG Brockhagen, Saksamaa

Hörmann KG Dissen, Saksamaa

Hörmann KG Eckelhausen, Saksamaa

Hörmann KG Freisen, Saksamaa

Hörmann KG Ichtershausen, Saksamaa

Hörmann KG Werne, Saksamaa

Hörmann Genk NV, Belgia

Hörmann Alkmaar B.V., Madalmaad

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Poola

Hörmann Beijing, Hiina

Hörmann Tianjin, Hiina

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA

Hörmann on rahvusvahelisel turul ainuke tootja, kes pakub kõiki

GARAAŽIUKSED

olulisi uste ja väravatega seotud tooteid. Kõik Hörmanni tooted

AJAMID

ning esindustele Ameerikas ja Hiinas, on Hörmann Teile tugev

TÖÖSTUSHOONETE UKSED
LAADIMISTEHNIKA

rahvusvaheline partner kvaliteetsete ehituselementide valdkonnas.

UKSED

Hörmann ei tee järeleandmisi kvaliteedilt.

LENGID

www.hoermann.com

kasutades. Tänu laiaulatuslikule müügi- ja teenindusvõrgule
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on valmistatud spetsialiseerunud tehastes uusimat tehnoloogiat

