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Integreret sikkerhedslysgitter som standard

INTEGRERET LYSGITTER

· som standard ·
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Tysk kvalitet fra Hörmann
Fremtidsorienteret og pålidelig

Fremskridt inden for hurtighed

Præcis produktion

Permanente videreudviklinger og forbedringer ved vores
højtkvalificerede teknikere, samt omfattende kendskab til
markedets krav, gør det muligt at konstruere økonomiske,
hurtigkørende porte på anerkendt højt niveau.
Det bedste eksempel er den nye spiralport HS 7030 PU.

Innovative fremstillingsprocesser, der er tilpasset perfekt
til hinanden, er en garanti for en stadigt stigende
produktkvalitet. Det nyeste eksempel: Det moderne
svejseanlæg, der muliggør en præcis, automatiseret
svejsning af portdugene.
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Som førende producent af porte,
låger, døre, karme og åbnere i Europa
er vi forpligtet til at levere en høj produktog servicekvalitet. Vi sætter standarder på
det internationale marked.
Højtspecialiserede fabrikker udvikler
og producerer bygningselementer,
som er kendetegnet ved kvalitet,
funktionssikkerhed og en lang levetid.
Med tilstedeværelsen i de vigtigste
internationale erhvervsregioner
er vi en stærk, fremtidsorienteret partner
til projekt- og industribyggeri.

KONTROLLERET OG
CERTIFICERET

Certificeret
sikkerhed
Hörmann
hurtigkørende porte
produceres
iht. de aktuelle,
krævende europæiske
standarder,
og de er naturligvis
certificerede.

ÅRS

suppleringsgaranti

Hörmann reservedele
til porte, motorer
og styringer med 10 års
suppleringsgaranti
er en selvfølge.

Professionel rådgivning

Hurtig service

Erfarne konsulenter vejleder dig lige fra
projektplanlægningen, over den tekniske klargøring
til byggesyningen.

Med vores landsdækkende servicenet er vi altid
i din nærhed. En stor fordel i forbindelse med eftersyn,
service og reparation.
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Den hurtige spiralport HS 7030 PU
Udendørs port med PU-isoleringspaneler,
der sørger for en god varmeisolering

Spiralporten HS 7030 PU er kendetegnet ved de galvaniserede
stållamellers elegante Micrograin-overflade med den gode
varmeisolering, den hurtige åbningshastighed pga. den berøringsløse
oprulningsteknik og det integrerede lysgitter, der leveres som standard.
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NYHED

Innovativ teknik og design
ned til mindste detalje

Berøringsløs oprulningsteknik
Lamellerne føres i en spiralkonsol for at opnå ekstremt
hurtige åbningshastigheder og en præcis portkørsel.
Pga. den berøringsløse oprulningsteknik opstår
der ingen slitage og friktion på portlamellerne, porten
ser flot ud i længere tid. Derudover aflaster
frekvensomformerstyringen, der leveres
som standard, hele portmekanikken og forlænger
dermed portens levetid.

Jævnt udskummede stållameller
FU-STYRING

· som standard ·

De galvaniserede, isolerede lameller med kerne
af polyurethan-hårdskum sørger for en særlig god
varmeisolering med en U-værdi på 1,95 W/(m²·K).
Portene leveres som standard i hvidaluminium (RAL 9006).
På ydersiden har Micrograin-overfladen fine linjer,
mens lamellerne på indersiden er stuccopræget.

Vinduer som ekstraudstyr
Den 26 mm tykke 2-lags DURATEC rude er ekstremt
ridsefast og har gode isoleringsværdier. Aluminiumsprossekonstruktionen i naturfarven E6 / EV1 deler vinduet
op og stabiliserer det. Efter ønske leveres porten også
med en 3-lags DURATEC rude, der sørger for en endnu
bedre varmeisolering.

Berøringsløs sikkerhed
EKSTREMT RIDSEFAST

Micrograin-overflade
set udefra

Vindue
set udefra

Sikkerhedslysgitteret der er integreret i karmen,
overvåger portbladets lukkeområde op til en højde
på 2500 mm. Dermed er det ikke nødvendigt
med andre sikkerhedsinstallationer på porten
(f.eks. kantsikring eller fotocelle). En hurtigkørende
port med et højt sikkerhedsniveau, der samtidigt
er servicevenlig og nem at montere.

INTEGRERET LYSGITTER

· som standard ·

* ved 25 m² portareal
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Spiralport HS 7030 PU

til indendørs og udendørs brug
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NYHED

Afbildning (i hallen - eventuelt gammelt, retoucheret billede)

Hurtighed i top-design
Den kraftige spiralport 7030 PU med
udskummede lameller og Micrograinoverflade har et moderne industridesign.
Kombinationen med den stærke 3-fasede
frekvensomformerstyring (FU) muliggør
åbningshastigheder på indtil 2,5 m/sek.
Lamellerne føres sikkert og berøringsløst
i spiralkonsollen.

Udendørs port / indendørs port

HS 7030 PU

Størrelsesområde
Bredde (LDB) maks.
Højde (LDH) maks.

6500 mm
6000 mm

Hastighed
Med frekvensomformerstyring AS 500 FU E som standard
Åbning maks.
2,5 m/sek.
Lukning maks.
0,5 m/sek.
Nødåbning / -lukning
Håndkædespil med fjederudligningshjælp
Portblad
Stål-sandwichkonstruktion,
udskummet med PU-skum,
som ekstraudstyr med DURATEC ruder
Dybde
42 mm
Lamelhøjde
225 mm
Hængselforbindelser fra ca. 3500 mm portbredde
Materiale

Modstand mod vindbelastning (EN 12424)
Klasse 4 ~ 130 km/t
**Dette gælder dog
ikke farver med
perleeffekt, lysende
og metallicfarver.
Undgå at udsætte
mørke farver for
solbestråling, da en
mulig udbøjning af
lamellerne kan
indskrænke portens
funktion.

Lydisolering (EN 717-1)
R = 22 dB
Varmeisolering (EN 13241)
ved 25 m² portstørrelse

UD = 1,95 W/(m²·K)

Portbladsfarver**
Fås i mere end 200 farver fra RAL-skalaen.
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Fleksible hurtigkørende porte
til indendørs og udendørs brug

Fleksible hurtigkørende porte fra Hörmann er konstrueret til at garantere en sikker
og økonomisk portdrift med lang levetid. Takket være det integrerede lysgitter,
der leveres som standard, er ekstra sikkerhedsforanstaltninger på porten,
fx kantsikringer, ikke nødvendige. Dermed er portene ekstra monterings- og servicevenlige.
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Kun hos Hörmann

Innovativ portteknik

Som standard nem at montere
og servicevenlig

INTEGRERET LYSGITTER

· som standard ·

Berøringsløs sikkerhed
FU-STYRING

· som standard ·

NYHED

Det integrerede lysgitter (IP 67), der leveres som standard,
overvåger portens lukkeområde op til en højde på 2500 mm.
Det er derfor ikke nødvendigt med en kantsikring.
Den integrerede montering i karmen formindsker desuden
risikoen for påkørselsskader. Disse fordele gør Hörmann
hurtigkørende porte ekstra service- og monteringsvenlige.

Frekvensomformerstyring giver længere
levetid og bedre økonomisk drift
Hos Hörmann leveres alle hurtigkørende porte som standard
med en frekvensomformerstyring (FU) til hurtig, sikker
og skånsom portkørsel. Den højere åbningsog lukkehastighed optimerer driften og reducerer
varmetab og træk på arbejdspladsen. Derudover aflaster
de hele portmekanikken med den bløde opstart og den bløde
nedbremsning og forlænger dermed portens levetid betragteligt.

Ingen stop efter kollision takket være
SoftEdge-bundprofil
Med den innovative SoftEdge-portteknik undgås beskadigelser
af portanlægget og efterfølgende driftsstop. Der opstår sjældent
behov for omfattende reparationer som ved stive bundprofiler.
SoftEdge sikrer et problemfrit drifts- og produktionsforløb.

Trådløs kollisions-kontakt (patentanmeldt)
NYHED
Den trådløse kollisions-kontakt er skjult i SoftEdge-bundprofilen.
Hvis bundprofilen trykkes ud af køreskinnen ved en kollision,
sender den trådløse kollisions-kontakt et signal til styringen:
Porten standses omgående. Med denne teknik kan porten
køre vedligeholdelsesfrit i op til 3 år – uafhængigt
af portcyklussernes antal.

SoftEdge-bundprofil med integreret trådløs
kollisions-kontakt
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V2715 SEL R

Indendørs port med SoftEdge og rørmotor
INTEGRERET LYSGITTER

· som standard ·

Til logistikområder
og supermarkeder
Pallereoler forhindrer ofte,
at der kan bruges porte med drev,
som rager ud i siden.
Her er den hurtigkørende port
V 2715 SEL R med integreret rørmotor
i akslen den optimale løsning.
Komplet udstyr
Den hurtige og støjsvage indendørs
port er meget sikker i områder
med ringe pladsforhold; fordelene
opnås vha. frekvensomformerstyringen
(FU) som standard, det integrerede
lysgitter og den lodret fleksible
SoftEdge-bundprofil
med manuel indførsel.
Inddækning af aksel, der er begrænset
til portens bredde, leveres i galvaniseret
udførelse. Efter ønske også
pulverlakeret svarende til RAL.
Hurtig og nem montering
Akslen leveres med isat
rørmotor fra fabrikkens side
til den hurtige montering.
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Indendørs port

V2715 SEL R

Størrelsesområde
Bredde (LDB) maks.
Højde (LDH) maks.

2750 mm
3000 mm

Hastighed
Med frekvensomformerstyring BK 150 FU E H som standard
Åbning maks.
Lukning maks.

1,5 m/sek.
0,8 m/sek.

Nødåbning
Som ekstraudstyr: Automatisk åbning
via nødstrømsforsyning ved strømsvigt
(BS 150 FUE H USV, 230 V)
Beklædning til akslen og
køreskinne i niveau, intet drev,
som rager ud i siden.

Portdug
Fjederstål indkapslet i portdugen eller aluminiumsprofil
Tykkelse væv
1,5 mm
Tykkelse vindue
2,0 mm
Portdugsfarver
RAL
RAL
RAL
RAL
RAL

1018
2004
3002
5010
7038

Zinkgul
Orange
Karminrød
Ensianblå
Agatgrå

V5015 SEL

Indendørs port med SoftEdge og Anti-Crash
INTEGRERET LYSGITTER

· som standard ·

Særlig økonomisk
Den økonomiske hurtigkørende
port til indendørs brug med SoftEdgebundprofil og frekvensomformerstyring
som standard, der skåner og beskytter
porten ved varig drift.

Indendørs port

V5015 SEL

Størrelsesområde
Bredde (LDB) maks.
Højde (LDH) maks.

5000 mm
5000 mm

Hastighed
Med frekvensomformerstyring BK 150 FU E H som standard

Portmodellen V5015 SEL
har en stabil portdug med afprøvede
aluminiumsprofiler og SoftEdgebundprofil med vandret stabilitet.
Aluminiumsprofiler
Denne form for stabilisering
af portdugen gør det samtidigt
hurtigt og nemt at udskifte
portdugssegmenter i forbindelse
med reparationer.

Åbning maks.
Lukning maks.

1,5 m/sek.
0,6 m/sek.

Nødåbning

Stabil portdug
med aluminiumsprofil

Håndsving
Som ekstraudstyr: Automatisk portåbning
via nødstrømsforsyning ved strømsvigt
(BS 150 FUE H USV, 230 V), Nødhåndkæde
Portdug
Med aluminiumsprofil
Tykkelse væv
Tykkelse vindue

1,5 mm
2,0 mm

Portdugsfarver
RAL
RAL
RAL
RAL
RAL

1018
2004
3002
5010
7038

Zinkgul
Orange
Karminrød
Ensianblå
Agatgrå
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V5030 SEL

Indendørs port med SoftEdge og Anti-Crash
INTEGRERET LYSGITTER

· som standard ·

Støjsvag og hurtig
I haller med lavt støjniveau
bør en port ikke forårsage yderligere
larm, og den skal køre hurtigt
og pålideligt – også ved kraftigt
gennemtræk.

Indendørs port

V5030 SEL

Størrelsesområde
Bredde (LDB) maks.
Højde (LDH) maks.

5000 mm
5000 mm

Hastighed
Med frekvensomformerstyring BK 150 FU E H som standard

Derfor er portmodellen V5030 SEL
udstyret med fjederstål-vindsikringer,
der giver portdugen
den nødvendige stabilitet.
Hastigheder på op til 3 m/sek. opnås
med en Hörmann AS 500 FU E-styring,
der fås som ekstraudstyr.
Fjederstål-vindsikring
der er indkapslet i portdugen
og med dobbelte styreruller i siden,
garanterer en støjsvag portkørsel og
yder beskyttelse mod vindbelastninger.
Som ekstraudstyr leveres
V5030 SEL også med alu-bundprofil
til vindklasse 1 (DIN EN 12424).
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Åbning maks.
Lukning maks.

2,0 m/sek.
0,8 m/sek.

Styring AS 500 FU E som ekstraudstyr
Åbning maks.
Lukning maks.

3,0 m/sek.
0,8 m/sek.

Nødåbning
Fjederstål-vindsikring

Håndsving
Som ekstraudstyr: Automatisk åbning
via nødstrømsforsyning ved strømsvigt
(BS 150 FUE H USV, 230 V), Nødhåndkæde
Portdug
Fjederstål-vindsikring med styreruller i siden
Tykkelse væv
1,5 mm
Tykkelse vindue
2,0 mm
Modstand mod vindbelastning (EN 12424)
Med alu-bundprofil
Portdugsfarver
RAL 1018 Zinkgul
RAL 2004 Orange
RAL 3002 Karminrød
RAL 5010 Ensianblå
RAL 7038 Agatgrå

Klasse 1 ~ 85 km/t

V6030 SEL

Inden- og udendørs port med SoftEdge og Anti-Crash
INTEGRERET LYSGITTER

· som standard ·

Til transportveje med travl trafik –
med påkørselsværn
Udendørs porte bliver hyppigere
påkørt, f.eks. af gaffeltruck,
end indendørs porte. Derfor kan det
betale sig med et påkørselsværn,
som reducerer stoptider og
reparationsomkostninger betragteligt.

Udendørs port

V6030 SEL

Størrelsesområde
Bredde (LDB) maks.
Højde (LDH) maks.

5000 mm
6000 mm

Hastighed
Med frekvensomformerstyring BK 150 FU E H som standard
Åbning maks.
Lukning maks.

2,0 m/sek.
0,8 m/sek.

Styring AS 500 FU E som ekstraudstyr

Den høje hastighed ved åbning
og lukning af porten giver desuden
lavere energiomkostninger.

Åbning maks.
Lukning maks.

3,0 m/sek.
0,8 m/sek.

Nødåbning

Fjederstål-vindsikring,
indkapslet i portdugen
Tandem-kørerullerne i siden
garanterer en støjsvag portkørsel
og muliggør en høj grad af stabilitet.
Vindbelastninger helt op til 100 km/t
er heller ikke noget problem
med fjederstål-vindsikringen.

Fjederstål-vindsikring

Håndsving
Som ekstraudstyr: Automatisk åbning
via nødstrømsforsyning ved strømsvigt
(BS 150 FUE H USV, 230 V),
kontravægte med pufferbatteri, Nødhåndkæde
Portdug
Fjederstål-vindsikring med dobbelte
styreruller i siden og trækmekanisme
Tykkelse væv
1,5 mm
Tykkelse vindue
2,0 mm

Som ekstraudstyr leveres V6030 SEL
også med alu-bundprofil.

Modstand mod vindbelastning (EN 12424)
Klasse 2 ~ 100 km/t
Portdugsfarver

SoftEdge-bundprofil med integreret
trådløs kollisions-fjederkontakt

RAL 1018 Zinkgul
RAL 2004 Orange
RAL 3002 Karminrød
RAL 5010 Ensianblå
RAL 7038 Agatgrå
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V6020 TRL

Inden- og udendørs port med gennemsigtig portdug
INTEGRERET LYSGITTER

· som standard ·

Gennemsigtig for mere
lysog et bedre udsyn
Den gennemsigtige hurtigkørende
port V 6020 TRL er velegnet
som udendørs port, der sikrer mere
lysindfald, men også som indendørs
port med bedre udsyn.

Udendørs port
Størrelsesområde
Bredde (LDB) maks.
Højde (LDH) maks.

Med frekvensomformerstyring BK 150 FU E H som standard
(indtil portstørrelser på maks. 3500 × 3500 mm)
Åbning maks.
Lukning maks.

1,5 m/sek.
0,5 m/sek.

Styring AS 500 FU E som ekstraudstyr
Åbning maks.
Lukning maks.
Transparens giver mere
lysindfald og et uhindret udsyn

Få syn for sagen
Transportvejene bliver mere sikre,
når der er fuldt udsyn allerede langt
borte fra. De gennemsigtige portduge
fås indtil 25 m². Portstørrelse;
fra 25 m²: kun vævede portduge –
efter ønske med vindue.

2,0 m/sek.
0,5 m/sek.

Nødåbning
Håndsving
Som ekstraudstyr: Automatisk åbning via
nødstrømsforsyning ved strømsvigt (BS 150 FUE H USV,
230 V) (indtil portstørrelser på maks. 3500 × 3500 mm),
Nødhåndkæde
Portdug
Tykkelse gennemsigtig
Tykkelse væv

4,0 mm
2,4 mm
(fra 25 m² portstørrelse)

Modstand mod vindbelastning (EN 12424)
Klasse 2 ~ 100 km/t

Vindsikring
Ud over den indbyggede spændeog trækmekanisme sikrer fjederstålvindsikringerne portdugens stabilitet.

Farver vindsikringsstriber

Aluminiumsbundprofil
til udendørs brug
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6000 mm
7000 mm

Hastighed

Den gennemsigtige, 4 mm tykke
portdug lader lyset komme
ind i rummet og sørger dermed
for et behageligt arbejdsmiljø.
Ved udendørs brug anbefaler vi den
tunge, delvist gennemsigtige udførelse.

V6020 TRL

RAL
RAL
RAL
RAL
RAL

1018
2004
3002
5010
7038

Zinkgul
Orange (portdugsfarve efter ønske)
Karminrød
Ensianblå (portdugsfarve efter ønske)
Agatgrå (portdugsfarve efter ønske)

V10008

Stor port til udendørs områder

Til overdimensionerede åbninger
Dobbelte spænderemme og ekstra
brede køreskinner sørger trods stor
portdugsvægt for en sikker portkørsel.
Frekvensomformerstyringen der
leveres som standard og dobbelte
kanter på bundprofilen garanterer,
at lukkekræfterne bibeholdes og giver
porten den påkrævede sikkerhed.
Fjederstål-vindsikring,
indkapslet i portdugen
Tandem-styrerullerne i siden giver
en støjsvag portkørsel og yder
beskyttelse mod vindbelastninger.
Antallet af vindsikringer fastlægges iht.
portstørrelsen, vindbelastningskravet
samt monteringssituationen.

Udendørs port

V10008

Størrelsesområde
Bredde (LDB) maks.
Højde (LDH) maks.

10000 mm
6250 mm

Hastighed
Med frekvensomformerstyring AS 500 FU E som standard
(portbredde indtil 6000 mm)

Fjederstål-vindsikring

Åbning maks.
Lukning maks.

1,5 m/sek.
0,5 m/sek.

(portbredde fra 6000 mm)
Åbning maks.
Lukning maks.

0,8 m/sek.
0,4 m/sek.

Nødåbning
Nødhåndkæde
Portdug
Tykkelse væv
Tykkelse vindue

1,5 mm
2,0 mm

Modstand mod vindbelastning (EN 12424)
(portbredde indtil 6000 mm)

Klasse 3 ~ 115 km/t

Vindsikring
Fjederstål med tandem-styreruller i siden
Portdugsfarver
RAL
RAL
RAL
RAL
RAL

1018
2004
3002
5010
7038

Zinkgul
Orange
Karminrød
Ensianblå
Agatgrå

Ekstra bred køreskinne
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Hurtigkørende porte til specielle anvendelsesområder
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V3015 RW

Indendørs port med SoftEdge til flugtveje

Den indendørs port til flugtveje
med de afgørende fordele
Takket være SoftEdge-profilen
med Anti-Crash er disse hurtigkørende
porte ekstra sikre og økonomiske.
Personer beskyttes bedre,
beskadigelser og stoptider undgås.

Indendørs port
Størrelsesområde
Bredde (LDB) maks.
Højde (LDH) maks.

Standardudstyr
Radaranlæg til sikring af det foran
liggende område i flugtretningen,
NØ DSTOP-trykknap.

3000 mm
3000 mm

Hastighed
Med frekvensomformerstyring BK 150 FU E som standard
Åbning maks.
Lukning maks.

Tilladt til brug for flugtveje
Med den certificerede egnethed
kan disse hurtigkørende porte
integreres i planlægningen
af flugtvejene.
Typegodkendelsen kræver
en kontrol, som skal udføres
af en sagkyndig person.

V3015 RW

1,5 m/sek.
0,8 m/sek.

Anti-Crash-system
Med genoprulningsfunktion i begge sider
Nødåbning
Radaranlæg i flugtretningen
som standard

Kontravægt med arbejdsstrømbremse
Portdug
Aluminiumsprofil
Tykkelse væv
Tykkelse vindue

1,5 mm
2,0 mm

Portdugsfarver
RAL
RAL
RAL
RAL
RAL

1018
2004
3002
5010
7038

Zinkgul
Orange
Karminrød
Ensianblå
Agatgrå
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Iso Speed Cold

Hurtig energibesparende port til kølehuse

Hurtig, tæt og meget økonomisk
Med de opvarmede paneler
og de specielle tætninger
op til bygningselementet og i bunden
er Iso Speed Cold den optimale
løsning til alle områder med store
temperaturforskelle. Som hurtig
port i kølehuse, som energibesparende
element i produktionen
og distributionen – Iso Speed Cold
holder tæt.

Indendørs port
Størrelsesområde

Udvendig (køl) Indvendig (frost)
Bredde (LDB) maks.
Højde (LDH) maks.

5000 mm
5000 mm

4000 mm
4000 mm

Hastighed

80 mm

Med frekvensomformerstyring AS 500 FU E som standard
Åbning maks.
Lukning maks.

2,0 m/sek.
0,5 m/sek.

Panel
Udskummet med PU-skum
Tykkelse
80 mm

Termisk adskillelse
På Iso Speed Cold-porten
er inder‑ og ydersiden termisk adskilt.
Vha. ekstra top- og bundtætninger
opnås der en fremragende
varmetransmissionskoefficient
på U T = 0,3 W/(m²·K).

Nødåbning
Kontravægt
Nødhåndkæde

1 Opvarmning mellem portsektioner som option

Fremragende tætning
Det isolerede portblad er udskummet
med freonfrit polyurethan-hårdskum
(PU). Dermed er det ekstra stabilt,
og i kombination med den omsluttende
tætningsramme opnås der enestående
isoleringsværdier.

2 Termisk adskillelse mellem inder- og ydersiden

Opvarmede paneler som option
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Iso Speed Cold

V4015 Iso L

Indendørs port til køleområder med friske varer
INTEGRERET LYSGITTER

· som standard ·

Iso-portdug med gode
isoleringsværdier til dybfrostvarer
og friske produkter
Den energibesparende indendørs port
til områder med køle-fryse-logistik.

Indendørs port

V4015 Iso L

Størrelsesområde
Bredde (LDB) maks.
Højde (LDH) maks.

4000 mm
4500 mm

Hastighed

Der opnås
en varmetransmissionskoefficient
på U T = 1,2 W/(m²·K).

Med frekvensomformerstyring BK 150 FU E H som standard
Åbning maks.
Lukning maks.

1,5 m/sek.
0,5 m/sek.

Nødåbning
Håndsving
Som ekstraudstyr:
automatisk åbning via nødstrømsforsyning ved strømsvigt
(BS 150 FUE H USV, 230 V)

Vindsikring

Portdug
PE-skumstof
Tykkelse

20 mm

20 mm

20 mm tyk iso-portdug
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V2515 Food L

Indendørs port til vådrum i levnedsmiddelindustrien
INTEGRERET LYSGITTER

· som standard ·

Nem rengøring
Det er nemt at rengøre køreskinnerne
på denne specialudførelse.
Højtryksrensere og vand kan ikke
skade portkonstruktionen af rustfrit
stål. Hverken kontravægte eller fjedre
forhindrer rengøring af karmene.

Indendørs port
Størrelsesområde
Bredde (LDB) maks.
Højde (LDH) maks.

Med frekvensomformerstyring BS 150 FUE H V2 A som standard
Åbning maks.
Lukning maks.

2,0 m/sek.
0,8 m/sek.

Nødåbning
Som ekstraudstyr:
Automatisk åbning via nødstrømsforsyning ved strømsvigt
(BS 150 FUE H V2 A USV, 230 V)
Porten leveres som standard med
en PVC-tætning og et integreret
lysgitter i karmen.

Portdug
Fjederstål indkapslet i portdugen
Tykkelse væv
Tykkelse vindue
Portdugsfarver
RAL 1018 Zinkgul
RAL 2004 Orange
RAL 3002 Karminrød
RAL 5010 Ensianblå
RAL 7038 Agatgrå
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2500 mm
3000 mm

Hastighed

Beskyttet mod vandsprøjt
Motoren er komplet indkapslet
i en motorbeklædning af V2 A-rustfrit
stål, der er beskyttet mod vandsprøjt
(kapslingsklasse IP 65).
Det integrerede lysgitter opfylder
kravene til kapslingsklasse IP 67.

V2515 Food L

Nem at gøre ren

1,5 mm
2,0 mm

V2012

Indendørs port til supermarkeder

Porten med komplet udstyr
Det komplette udstyr med beklædning
til portmotoren og akslen, eksternt
lysgitter som standard og automatisk
nødåbning vha. kontravægt (i tilfælde
af strømsvigt) gør denne fleksible
folieport til en sikker indendørs
aflukning af områder
med høj kundefrekvens.

Indendørs port
Størrelsesområde
Bredde (LDB) maks.
Højde (LDH) maks.

2500 mm
2500 mm

Hastighed
Med frekvensomformerstyring BK 150 FU E H som standard
Åbning maks.
Lukning maks.

1,2 m/sek.
0,5 m/sek.

Nødåbning

Anti-Crash-system
med automatisk genoprulning
Med den slidstærke, lette portdug
og særdeles fleksible underdel
er porten lynhurtigt i drift igen efter
en kollision. Den høje fleksibilitet
gør en kantsikring overflødig.
FU-styring
Med frekvensomformerstyringen
BK 150 FU E H som standard
opnår porten åbningshastigheder
op til 1,2 m/sek.

V2012

Kontravægt med arbejdsstrømbremse
Portdug
Fjederstål indkapslet i portdugen
Tykkelse væv
Tykkelse vindue

1,5 mm
2,0 mm

Portdugsfarver
RAL 1018 Zinkgul
RAL 2004 Orange
RAL 3002 Karminrød
RAL 5010 Ensianblå
RAL 7038 Agatgrå
Skjult, 350 mm højt eksternt
lysgitter i portskinnerne

Portdugsvarianter
Antistatisk, vævet portdug,
som standard uden vindue. Efter
ønske med ca. 750 mm højt vindue
fra 1300 mm over gulv uden merpris.
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V1401 ATEX

Indendørs port til eksplosionsfarlige områder

V1401 ATEX
Den hurtigkørende port
til eksplosionsfarlige områder.
Udviklet, konstrueret og certificeret
i overensstemmelse med følgende
direktiver: ATEX-direktivet 94 / 9EF
og DS / EN 13453-1.
Styreskabet skal altid monteres uden
for eksplosionsfarlige områder.

Indendørs port

V1401 ATEX

Størrelsesområde
Bredde (LDB) maks.
Højde (LDH) maks.

4000 mm
4000 mm

Hastighed
Med frekvensomformerstyring BS 150 FU E som standard
Åbning maks.
Lukning maks.

1,4 m/sek.
0,5 m/sek.

Nødåbning
Håndsving
Portdug
Aluminiumsprofil
Tykkelse væv
Tykkelse vindue
Portdugsfarver
RAL
RAL
RAL
RAL
RAL
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1018
2004
3002
5010
7038

Zinkgul
Orange
Karminrød
Ensianblå
Agatgrå

1,5 mm
2,0 mm

V3015 Clean

Indendørs port med gennemsigtig portdug til sterile rum

Speciel portdug til udligning
af trykforskelle
I sterile rum kan der pga.
luftrengøringen opstå trykforskelle
på op til 50 Pa. Den gennemsigtige
portdug til sterile rum kører stramt
i de specielle køreskinner. Derved
minimeres lufttabet (lækage).
Dette giver mulighed for en optimal
dimensionering af ventilationsanlægget.
En beklædning i rustfrit stål på aksel
og motor samt en svejset fjederstålstabilisering er andre
af portens kendetegn.

Indendørs port

V3015 Clean

Størrelsesområde
Bredde (LDB) maks.
Højde (LDH) maks.

2500 mm
3000 mm

Hastighed
Med frekvensomformerstyring BS 150 FU E som standard
Åbning maks.
Lukning maks.

1,5 m/sek.
0,5 m/sek.

Nødåbning

Meget tæt og gennemsigtig

Håndsving
Som ekstraudstyr:
automatisk åbning via nødstrømsforsyning ved strømsvigt
(BS 150 FUE H V2 A USV, 230 V)
Portdug
Fjederstål-stabilisering svejset ind i portdugen
Tykkelse gennemsigtig
4,0 mm
Farver vindsikringsstriber
RAL
RAL
RAL
RAL
RAL

1018
2004
3002
5010
7038

Zinkgul
Orange
Karminrød
Ensianblå
Agatgrå

Portdug, der ligger helt tæt
op til køreskinnerne

25

V3009

Indendørs port til transportbaneteknik – Conveyor-systemer

Beregnet til varig drift
Modellen V3009 bruges mellem
driftsområder og lagerrum inden
for transportanlægget. Porten tjener
til energibesparelse, minimering
af gennemtræk og som støjbeskyttelse.
Den er konstrueret til et højt antal
automatiske åbnings- og lukkeforløb.
Portstyringen kan integreres i allerede
eksisterende PLC-systemer hos
kunden. En potentialfri kontakt melder
portens position (OP / NED)
til styringen.

Indendørs port

V3009 Conveyor

Størrelsesområde
Bredde (LDB) maks.
Højde (LDH) maks.

3000 mm
3000 mm

Hastighed
Med styring AK E (kontaktor) som standard
Åbning maks.
Lukning maks.

0,8 m/sek.
0,8 m/sek.

Med frekvensomformerstyring BK 150 FU E H som
ekstraudstyr
Åbning maks.
Lukning maks.
Efter ønske kan porten
også leveres med vindue.

1,2 m/sek.
0,5 m/sek.

Nødåbning
Håndsving
Portdug
Aluminiumsprofil
Tykkelse væv
Tykkelse vindue
Portdugsfarver
RAL
RAL
RAL
RAL
RAL
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1018
2004
3002
5010
7038

Zinkgul
Orange
Karminrød
Ensianblå
Agatgrå

1,5 mm
2,0 mm

H3530

Hurtig horisontal port

Åbner lynhurtigt, udelukker mere
eller mindre risikoen for kollisioner
Vores hurtigste port til indendørs
brug. Portfløjene åbner lynhurtigt
til siden og frigiver straks hele
gennemkørselshøjden. Det garanterer
en hurtig trafikstrøm og forhøjer
sikkerheden, frem for alt ved stor
persontrafik. Blød start og blødt
stop med frekvensomformerstyringen
skåner porten, selv ved den høje
åbningshastighed på 3 m/sek.
Andre fordele: Der er to
programmerbare åbningsbredder
til enten personer eller køretøjer.
En kantsikring og en fotocelle giver
yderligere sikkerhed. I tilfælde
af driftsforstyrrelser kan porten
åbnes hurtigt med et håndtræk eller
automatisk via en arbejdsstrømbremse
(specialudstyr), f.eks. ved strømsvigt.

Indendørs port

H3530

Størrelsesområde
Bredde (LDB) maks.
Højde (LDH) maks.

3500 mm
3500 mm

Hastighed
Med frekvensomformerstyring BK 150 FU E H som standard
Åbning maks.
Lukning maks.

3,0 m/sek.
1,0 m/sek.

Nødåbning
Fjedre med trækwire
Som ekstraudstyr:
Fjedre med arbejdsstrømbremse
I rustfrit stål opfylder porten
levnedsmiddel-, kemiog medicinalvareindustriens
krav til hygiejne.

Portdug
Tykkelse væv
Tykkelse vindue

1,5 mm
2,0 mm

Farver vindsikringsstriber
RAL
RAL
RAL
RAL
RAL

1018
2004
3002
5010
7038

Zinkgul
Orange
Karminrød
Ensianblå
Agatgrå

Den komplette motor
er altid placeret til højre
og pladsbesparende i den 3-sidede
beklædning, der kun kræver
en beskeden overhøjde.
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Standard hos Hörmann

Intelligent motor- og styringsteknik
FU-STYRING

· som standard ·

Pålidelighed med innovativt udstyr
De hurtigkørende porte fra Hörmann er op til 20 gange
hurtigere end normale industriporte. Derfor er den
intelligente motor- og styringsteknik beregnet til
pålidelig varig drift. Alle motorer og styringer er udstyret
med stikterminaler, så det er enkelt at udskifte
styreprintene (styrespænding 24 volt DC).

Som standard hos Hörmann:
Frekvensomformerstyring
Stærke frekvensomformerstyringer (FU).
FU-styringerne giver større hastighed og aflaster
hele portmekanikken og forlænger således portens
levetid betragteligt.

Cyklustæller
Driftstidsovervågning
Automatisk lukning
(holdetid kan indstilles)
Fejlvisning / diagnose
med 4x 7-segmentdisplay
Indstilling servicedrift
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Frekvensomformerstyringer

BK 150 FU E H
FU-styring i kunststofkabinet,
IP 54,
1-faset, 230 V

AS 500 FU E
FU-styring i stålskab
IP 54,
3-faset, 400 V

E FU H / R FU × Udvidelsesprint
til styringerne:
BK 150 FU E H (E FU H)
AS 500 FU E (R FU X)

Betjening
Folietastatur “OP-STOP-NED”,
4x 7-segmentdisplay med
information om portfunktionen

Betjening
Folietastatur “OP-STOP-NED”,
NØ DSTOP-knap,
4x 7-segmentdisplay med
information om portfunktionen,
aflåselig hovedafbryder

Slusestyring,
4 ekstra koblingsudgange
(2 × 2 potentialfrie),
8 ekstra digitale indgange

Funktion
Automatisk lukning holdetid
indstillelig op til 200 sek.,
integreret lysgitter, kantsikring,
STOP-genåbning
Impulsgiver
Trykknap, træklinekontakt, rund
trykknap, radar-nærhedsmelder,
stikpladser til induktionssløjfeudlæser og trådløs fjernstyring
Udvidelsesmuligheder
Hovedafbryder, lyssignal,
advarselsblink, manuel
portaflåsning, lås, mellemstop,
udvidelsesprint, E FU H, skab
i rustfrit stål IP 65
Ledningsføring
Tilledning 1~230 V, N, PE, sikring
16 A, træg, stikforbindelse mellem
motor og styreskab CEE-stik,
3-polet med 1 m kabel til CEEstikdåse fra bygherrens side, 16 A
Kabinetmål
200 × 400 × 200

Kompatible portmodeller
V5015 SEL
V5030 SEL (indtil 2 m/sek.)
V6030 SEL (indtil 2 m/sek.)
V6020 TRL (indtil 12,25 m²)
V2715 SEL R
V2012
V4015 Iso L
H3530

Funktion
Automatisk lukning holdetid
indstillelig op til 200 sek.,
integreret lysgitter, kantsikring,
STOP‑genåbning
Impulsgiver
Trykknap, træklinekontakt, rund
trykknap, radar-nærhedsmelder,
stikpladser til induktionssløjfeudlæser og trådløs fjernstyring
Udvidelsesmuligheder
Lyssignal, advarselsblink, manuel
portaflåsning, lås, mellemstop,
udvidelsesprint, R FU X, skab
i rustfrit stål IP 65
Ledningsføring
Tilledning 3~400 V, N, PE, sikring
16 A, træg, stikforbindelse mellem
motor og styreskab
Kabinetmål
400 × 600 × 200

Kompatible portmodeller
V10008
V5030 SEL (indtil 3 m/sek.)
V6030 SEL (indtil 3 m/sek.)
V6020 TRL
HS 7030 PU
Iso Speed Cold
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Tilbehør

Betjenings- og styringsmuligheder

Manuelt betjent impulsgiver

Træklinekontakt
med kunststof‑trækwire
Vandret eller lodret montering,
trykstøbt aluminiumshus
IP 65, wirelængde 4 m.

Fjernstyringer

Komfort-radar- / nærhedsmelder
Radar-registrering af bevægelser
og tilstedeværelse via infrarød registrering.
Hurtig og målrettet automatisk åbning af porten.
Pålidelig sikring af det foran liggende område.
Indtil maks. 6 m højde.
I udendørs områder og ved høj luftfugtighed
er det kun radaren, der kan bruges.
Kabinet Kapslingsklasse IP 65.
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Det er vigtigt at vælge
den rigtige impulsgiver for at sikre
portanlæggets effektivitet.
Kontakt derfor din Hörmann konsulent.

Tilbehør

Betjenings- og styringsmuligheder

Trådløse fjernstyringer

Håndsender med 4
betjeningsknapper
HS 4

Håndsender med 1
betjeningsknap
HS 1

Håndsender HSI
til betjening
af op til 999 porte,
med overskuelig
betjening
på stort display

Modtager HER 1 (1 kanal)
med potentialfri relæudgang
i separat kabinet uden
tilslutningsledning
eller som indstikkelig
printplade i styreskabet.

Manuelt betjent impulsgiver

Trykknap
dobbelt
“OP-NED”
Kunststofkabinet
IP 65

Trykknap
3-dobbelt
“OP-NØ DSTOP-NED”
Kunststofkabinet
IP 65

Fingerscanner
FL 12, FL 100
Dit fingeraftryk er nok.
Fingerscanneren leveres
i to versioner, som FL 12 til 12
eller som FL 100 til 100
fingeraftryk, der kan gemmes.

Rund trykknap
med stor betjeningsflade
Kunststofkabinet
IP 65

Trådløst kodetastatur
FCT 10b
Med et trådløst kodetastatur FCT 10b
kan du sende indtil 10 radiokoder
(868,3 MHz).
Det er ikke nødvendigt
at trække ledninger.
Lys i tastaturet ved første tryk.
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Tilbehør

Betjenings- og styringsmuligheder

Induktionssløjfer

Induktionssløjfe-udlæser
Indstikkelig printplade med 1 eller 2 kanaler.
Egnet til to adskilte induktionssløjfer.
Levering uden sløjfekabel.

Det er vigtigt at vælge
den rigtige impulsgiver for at sikre
portanlæggets effektivitet.
Kontakt derfor din Hörmann konsulent.

Sikkerhedsudstyr

Lyssignal
Ø 150 mm
Rødt,
i kunststofkabinet
med monteringsbøjle,
IP 65

Roterende blinklys
Rødt eller gult,
i kunststofkabinet,
IP 54

Lyssignal
Ø 150 mm
Rødt, grønt,
i kunststofkabinet
med monteringsfod,
IP 65

Advarselsblink
Orange,
i kunststofkabinet,
IP 65

Eksternt lysgitter
Sikkerhedsudstyr, højde 1590 mm,
linjeafstand 60 mm,
sender og modtager, IP 65
krydset med kabeldåse M 12,
klar til montering.
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Oversigt over portmodeller

Konstruktions- og kvalitetskendetegn

Spiralport
Anvendelse

HS 7030 PU

Indendørs port

●

Udendørs port
Hastighed

●

Åbning, ca. m/sek.

1,5 - 2,5

Lukning, ca. m/sek.

0,5 - 0,8

Sikkerhedsudstyr

DIN EN 13241-1

Modstand mod
vindbelastning

DIN EN 12424

Klasse 4

Modstand mod
indtrængende vand

DIN EN 12425

Klasse 3

Luftgennemtrængelighed

DIN EN 12426

–

Isolering
(ved 25 m² portblad)

DIN EN 12428

1,95 W/(m²·K)

Lydisolering

DIN EN 52210 dB
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Portstørrelser

Maks. bredde LDB

6500

●

Maks. højde LDH
Monteringsmål
(pladsforbrug)
Se også monteringsdata

6000

Motorside (med beklædning)

535 (610)

Lejeside (med beklædning)

365 (415)

Overligger (med beklædning)

–

Overligger LDH indtil 5000 mm (med beklædning)
Overligger LDH fra 5001 til 6000 mm (med beklædning)
Styring i stålskab (B × H × D)
Portkonstruktion

885 (970)
920 (1005)
400 × 600 × 200

Selvbærende

–

Portblad vægtudligning

●
Isoleret lamel , tykkelse
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Udskummet portblad

●

Stål, RAL 9006

●

Lakering med vådlak RAL efter ønske

○

Alu-sprossevindue, elokseret aluminium E6 / EV 1

○

2-lags kunststofruder

●

3-lags kunststofruder

○

Ventilationsgitter

Ventilationstværsnit afhængig af str. / udførelse (min. 30 %)

○

Motor og styring

Frekvensomformer

Portblad
Materiale / overflade portblad

Vindue

●

Tilslutningsspænding

3-400 V, N, PE

Knap OP-STOP-NED

●

Hovedafbryder, der kan frakobles med alle poler
Sikring
Kapslingsklasse til motor og styring

IP 54

Nødstop-knap
Overvågning af kørebane

Overvågning
af det foran liggende område

○
Integreret lysgitter IP 67

●

Fotocelle

–

Eksternt lysgitter, højde 500 mm

–

Radar-nærhedsmelder

○

Induktionssløjfe

Holdetid, sek.

Nødåbning

●
16 A, træg

○
1-200

Kantsikring

–

Elektronisk endestopafbryder DES

●

Nødhåndsving

–

Nødhåndkæde

●

Kontravægt / fjeder
Nødstrømsforsyning med FU-styring 230 V (1-faset)

–/●
–

Potentialfrie kontakter

○

Impulsgiver

○

Sikkerhedselementer

○

● Standard
○ Tilbehør
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Oversigt over portmodeller

Konstruktions- og kvalitetskendetegn

Fleksible hurtigkørende porte
Anvendelse

Indendørs port

V 2715 SEL R

V 5015 SEL

●

●

Udendørs port

Hastighed

FU-styring

V 5030 SEL
●
Vindbeskyttet,
som ekstraudstyr
med alubundprofil

Åbning, ca. m/sek.

1,5

1,5

2,0 - 3,0

Lukning, ca. m/sek.

0,8

0,6

0,8

Sikkerhedsudstyr

DIN EN 13241

●

●

●

Vindbelastning

DIN EN 12424

Klasse 0

Klasse 0

Klasse 0 / 11)

Vindsikring
Portstørrelser

Maks. bredde LDB
Maks. højde LDH

Monteringsmål
(pladsforbrug)
Se også indbygningsdata

3000

5000

5000

– (205)

345 (375)

385 (425)

Lejeside

LDB + mm (med beklædning)

– (205)

175 (175)

255 (290)

Overhøjde

LDH + mm

–

440

440 / 5201)

460

490

490 / 5701)

–

630

630 / 7101)

(B × H × D)

200 × 400 × 200

200 × 400 × 200

200 × 400 × 200

(B × H × D) (rustfrit stål 1.4301)
nødstrømsforsyning

400 × 600 × 200

400 × 600 × 200

400 × 600 × 200

Påkørselsværn

Anti-Crash

Anti-Crash

●

●

●

FU-styring
i kunststofskab
FU-styring i stålskab
Anti-Crash / påkørselsværn

Med automatisk/manuel ibrugtagning

Portkonstruktion

Selvbærende
Væv/gennemsigtigt

1,5 / 2,0 mm

●

●

●

Transparent

4,0 mm

–

–

–

–

–

–

Galvaniseret stål

●

●

●

Galvaniseret stål, overfladebelægning, farver efter RAL

○

○

○

Slebet rustfrit stål V2 A

○

○

○

Lige

●

○

○

30° skrå (5°)

–

○

○

FU-styring

●

●

●

1-230 V, N, PE

1-230 V, N, PE

1-230 V, N, PE

Portdug / portbladsspænding

Motor og styring

Tilslutningsspænding (1-faset)
Tilslutningsspænding (3-faset)

–

–

3-400 V, N, PE

Knap OP-STOP-NED

●

●

●

FU-styring, hovedafbryder, der kan frakobles
med alle poler, 1-faset / 3-faset

○ / –

○ / –

○ / ●

16 A, træg

16 A, træg

16 A, træg

IP 54

IP 54

IP 54

○

○

○

Integreret lysgitter IP 67

●

●

●

Fotocelle

–

–

–

Eksternt lysgitter, højde 500 mm

–

○

○

Radar-nærhedsmelder

○

○

○

Induktionssløjfe

○

○

○

1-200

1-200

1-200

Sikring
Beskyttelsesklasse

Motor, styring

Nødstop-knap
Overvågning
af kørebane
Overvågning af det
foran liggende område
Holdetid, sek.
Kantsikring
Nødåbning

●
5000

LDB + mm (med beklædning)

LDH + mm beklædning 30° (5°)

Aksel- / portmotorbeklædning

●
5000

Motorside

LDH + mm beklædning lige

Materiale / overflade føring

●
2750

–

–

–

Elektronisk endestopafbryder DES

Med energikæde

●

●

●

Håndsving

–

●

●

Nødhåndkæde

–

○

○

–/–

–/–

–/–

Kontravægt / fjedre

○

○

○

Potentialfrie kontakter

Nødstrømsforsyning med FU-styring 230 V (1-faset)

○

○

○

Impulsgiver

○

○

○

Sikkerhedselementer

○

○

○

● Standard
○ Tilbehør
1) Med alu-bundprofil
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Oversigt over portmodeller

Konstruktions- og kvalitetskendetegn

Fleksible hurtigkørende porte
Anvendelse

V 6030 SEL

V 6020 TRL

V 10008

Indendørs port

●

●

●

Udendørs port

●

●

●

Åbning, ca. m/sek.

2,0 - 3,0

1,5 - 2,0

0,8 - 1,5

Lukning, ca. m/sek.

0,4

Hastighed

FU-styring

0,8

0,5

Sikkerhedsudstyr

DIN EN 13241

●

●

●

Vindbelastning

DIN EN 12424

Klasse 2

Klasse 2

Klasse 3

Vindsikring
Portstørrelser

Maks. bredde LDB
Maks. højde LDH

Monteringsmål
(pladsforbrug)
Se også indbygningsdata

6000

7000

6250

460 (505)

420 (470)

545 (580)

Lejeside

LDB + mm (med beklædning)

335 (355)

300 (300)

390 (390)

Overhøjde

LDH + mm (med fiksering af
portdugen)

540 (615)

680 (760)

– (745)

LDH + mm beklædning lige

590

720

–

LDH + mm beklædning 30° (5°)

730

870

(840)

(B × H × D)

200 × 400 × 200

200 × 400 × 200

–

(B × H × D)
(rustfrit stål 1.4301)

400 × 600 × 200

400 × 600 × 200

400 × 600 × 200

Påkørselsværn

–

–

●

●

–

●

–

●

Anti-Crash / påkørselsværn

Med automatisk / manuel ibrugtagning

Portkonstruktion

Selvbærende
Væv / gennemsigtigt

1,5 / 2,0 mm

Transparent

4,0 mm

–

●

–

●

●

●

Galvaniseret stål

●

●

●

Galvaniseret stål, overfladebelægning, farver efter RAL

○

○

○

Slebet rustfrit stål V2 A

○

○

–

Lige

○

○

–

30° skrå (5°)

○

○

(○)
●

Portdug / portbladsspænding

Motor og styring

●
10000

LDB + mm (med beklædning)

FU-styring i stålskab

Aksel- / portmotorbeklædning

●
6000

Motorside

FU-styring
i kunststofskab

Materiale / overflade føring

●
5000

FU-styring

●

●

Tilslutningsspænding (1-faset)

1-230 V, N, PE

1-230 V, N, PE

–

Tilslutningsspænding (3-faset)

3-400 V, N, PE

3-400 V, N, PE

3-400 V, N, PE

●

●

●

Knap OP-STOP-NED
FU-styring, hovedafbryder, der kan frakobles
med alle poler, 1-faset / 3-faset

○/●

○/●

–/●

16 A, træg

16 A, træg

16 A, træg

IP 54

IP 54

IP 54

○

○

○

Integreret lysgitter IP 67

●

●

–

Fotocelle

–

–

●

Eksternt lysgitter

○

○

○

Radar-nærhedsmelder

○

○

○

Sikring
Beskyttelsesklasse

Motor, styring

Nødstop-knap
Overvågning
af kørebane
Overvågning af det
foran liggende område

Induktionssløjfe
Holdetid, sek.
Kantsikring

○

○

1-200

1-200

–

–

●

Elektronisk endestopafbryder DES

●

●

●

Håndsving

●

●

–

Nødhåndkæde

○

○

●

○/–

–/–

–/–

○

○

–

Potentialfrie kontakter

○

○

○

Impulsgiver

○

○

○

Sikkerhedselementer

○

○

○

Nødåbning

Med energikæde

○
1-200

Kontravægt / fjedre
Nødstrømsforsyning med FU-styring 230 V (1-faset)

● Standard
○ Tilbehør
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Oversigt over portmodeller

Konstruktions- og kvalitetskendetegn

Anvendelse

Specialporte

V 3015 RW

Indendørs port

●

Udendørs port

–

Hastighed

FU-styring

Sikkerhedsudstyr

DIN EN 13241

●

Vindbelastning

DIN EN 12424

Klasse 0

Åbning, ca. m/sek.

1,5

Åbning, ca. m/sek.

0,8

Vindsikring
Portstørrelser

–
Maks. bredde LDB

3000

Maks. højde LDH
Monteringsmål (pladsforbrug)
Se også indbygningsdata

3000

Motorside

LDB + mm (med beklædning)

325 (355)

Lejeside

LDB + mm (med beklædning)

300 (300)

Overhøjde

LDH + mm

440

LDH + mm beklædning lige

490

LDH + mm beklædning 30° (5°)

670

FU-styring i kunststofskab
FU-styring i stålskab

(B × H × D)
(B × H × D)
(rustfrit stål 1.4301)

–
300 × 400 × 150

Anti-Crash / påkørselsværn

Med automatisk / manuel ibrugtagning

Portkonstruktion

Selvbærende

Portdug / portblad

Væv / gennemsigtigt

1,5 / 2,0 mm

●

Transparent

4,0 mm

–

●

Portdug / portbladsspænding
Materiale / overflade føring

Aksel- / portmotorbeklædning
Motor og styring

–
Galvaniseret stål

●

Galvaniseret stål, overfladebelægning, farver efter RAL

○

Slebet rustfrit stål V2 A

○

Lige

○

30° skrå (5°)

○

WU-styring

–

FU-styring

●

Tilslutningsspænding (1-faset)

1-230 V, N, PE

Tilslutningsspænding (3-faset)

–

Knap OP-STOP-NED

●

FU-styring, hovedafbryder, der kan frakobles med alle poler, 1-faset / 3-faset
Sikring
Beskyttelsesklasse
Overvågning af kørebane

Overvågning
af det foran liggende område

Motor, styring

IP 54
●

Integreret lysgitter IP 67

–

Fotocelle

●

Eksternt lysgitter, højde 350 mm

–

Radar-nærhedsmelder

○

Induktionssløjfe
Holdetid, sek.
Kantsikring

●/–
16 A, træg

Nødstop-knap

Nødåbning

Anti-Crash

○
1-200

Med energikæde

med spiralkabel

Elektronisk endestopafbryder DES

–

Håndsving

–

Nødhåndkæde
Kontravægt / fjedre
Nødstrømsforsyning med FU-styring 230 V (1-faset)

–
●/–
–

Potentialfrie kontakter

–

Impulsgiver

○

Sikkerhedselementer

○

36

V 2515 Food L

V 2012

V 1401 ATEX

V 3015 Clean

V 3009

H 3530

●

●

●

●

●

●

–

–

–

–

–

–

1,2

1,2

1,4

1,5

(AKE 0,8)

3,0

0,8

0,5

0,5

0,5

(AKE 0,8)

1,0

●

●

●

●

●

●

Klasse 0

Klasse 0

Klasse 0

Klasse 0

Klasse 0

Klasse 0

–

–

●

–

–

–

2500

2500

4000

2500

3000

3500

3000

2500

4000

3000

3000

3500

– (355)

– (345)

435 (475)

– (380)

310 (310)

– (355)

– (200)

– (180)

150 (150 / –)

– (225)

140 (180)

– (355)

–

–

660

–

300

–

–

400

700

–

335

370

(440)

–

850

(550)

480

520

–

200 × 400 × 200

–

–

200 × 400 × 200

200 × 400 × 200

300 × 400 × 150
V2 A

–

600 × 600 × 200

300 × 400 × 150

–

–

Anti-Crash

●

–

–

–

–

●

●

●

●

●

●

●

●

–

●

–

–

–

●

–

–

–

–

–

●

–

●

–

●

●

●

●

●

–

○

○

○

○

○

●

–

○

○

○

○

–

●

○

–

○

●

(●)

–

○

(●)

○

○

–

–

–

–

●

–

●

●

●

●

○

●

1-230 V, N, PE

1-230 V, N, PE

1-230 V, N, PE

1-230 V, N, PE

1-230 V, N, PE

1-230 V, N, PE

–

–

–

–

–

–

●

●

●

●

●

●

●/–

–

●/–

○/–

○/–

○/–

16 A, træg

16 A, træg

16 A, træg

16 A, træg

10 A (16 A, træg/FU)

16 A, træg

IP 65

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

○

○

○

○

○

○

●

–

–

–

–

–

–

–

●

●

●

●

–

●

–

–

–

–

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

1-200

1-200

1-200

1-200

1-200

1-200

–

–

●

●

●

●

●

●

–

●

●

●

–

–

–

●

●

–

–

–

–

–

–

–

–

●/–

–

–

–

–

○

–

–

○

○

○

○

–

○

○

–

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

● Standard
○ Tilbehør
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Oversigt over portmodeller

Konstruktions- og kvalitetskendetegn

Porte til kølerum og frysehuse
Anvendelse

Iso Speed Cold

V 4015 ISO L

Indendørs port

●

●

Udendørs port

●

–

Åbning, ca. m/sek.

2,0

1,5

Åbning, ca. m/sek.

0,5

0,5

Hastighed

FU-styring

Sikkerhedsudstyr

DIN EN 13241

●

●

Vindbelastning

DIN EN 12424

Klasse 3

Klasse 0

Vindsikring
Portstørrelser

Maks. bredde LDB
Maks. højde LDH

Monteringsmål
(pladsforbrug)
Se også indbygningsdata

Motorside

LDB + mm (med beklædning)

Lejeside

LDB + mm
(med beklædning / kontravægt)

Overhøjde

LDH + mm
LDH + mm beklædning lige
LDH + mm beklædning 30° (5°)

FU-styring i kunststofskab

(B × H × D)

FU-styring i stålskab

(B × H × D)
(rustfrit stål 1.4301)

–

●

5000

4000

5000

4500

510 (–)

325 (360)

375 (– / 375)

295 (325 / –)

950 1)

630

–

–

– (–)

– (720)

–

200 × 400 × 200

400 × 600 × 200

400 × 600 × 200

Anti-Crash / påkørselsværn

Med automatisk/manuel ibrugtagning

–

–

Portkonstruktion

Selvbærende

●

–

Portdug / portblad

Portblad

80 mm udskummet med
PU-skum

●

–

Portdug

20 mm PO-skumstof

–

●

Portdug / portbladsspænding
Materiale / overflade føring

Aksel- / portmotorbeklædning
Motor og styring

–

–

Galvaniseret stål

●

●

Galvaniseret stål, overfladebelægning, farver efter RAL

○

○

Slebet rustfrit stål V2 A

○

○

Lige

–

–

30° skrå (5°)

–

(○)

FU-styring

●

●

Tilslutningsspænding (1-faset)

–

1-230 V, N, PE

Tilslutningsspænding (3-faset)

3-400 V, N, PE

–

●

●

Knap OP-STOP-NED
FU-styring, hovedafbryder, der kan frakobles
med alle poler, 1-faset / 3-faset

–/●

○/–

20 A, træg

16 A, træg

IP 54

IP 54

○

○

Integreret lysgitter IP 67

–

●

Fotocelle

●

–

Eksternt lysgitter

○

○

Radar-nærhedsmelder

○

○

Induktionssløjfe

○

○

1-200

1-200

Sikring
Beskyttelsesklasse

Motor, styring

Nødstop-knap
Overvågning af kørebane

Overvågning
af det foran liggende område
Holdetid, sek.
Kantsikring

Med energikæde

●

–

●

●

Håndsving

–

●

Nødhåndkæde

●

–

●/–

–/–

Elektronisk endestopafbryder DES
Nødåbning

Kontravægt / fjedre

–

○

Potentialfrie kontakter

Nødstrømsforsyning med FU-styring 230 V (1-faset)

○

○

Impulsgiver

○

○

Sikkerhedselementer

○

○

● Standard
○ Tilbehør
1) N-beslag: LDH + 950 mm, V-beslag: LDH × 2 + 800 mm
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Produktprogrammet fra Hörmann

Én leverandør til det hele - også til dit projektbyggeri

Ledhejseporte

Rulleporte og rullegitre

Foldeporte i stål
og aluminium

Hurtigkørende porte

Autodock-systemer

Brandsikre skydelåger

Multifunktionsdøre
og indvendige døre
til projektbyggeri

Rørrammeelementer
til brand- og røgsikring

Alu-vinduespartier

Service
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Hörmann: Kvalitet uden kompromis

Hörmann KG Amshausen, Tyskland

Hörmann KG Antriebstechnik, Tyskland

Hörmann KG Brandis, Tyskland

Hörmann KG Brockhagen, Tyskland

Hörmann KG Dissen, Tyskland

Hörmann KG Eckelhausen, Tyskland

Hörmann KG Freisen, Tyskland

Hörmann KG Ichtershausen, Tyskland

Hörmann KG Werne, Tyskland

Hörmann Genk NV, Belgien

Hörmann Alkmaar B.V., Nederlandene

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen

Hörmann Beijing, Kina

Hörmann Tianjin, Kina

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA

Som den eneste producent på det internationale marked leverer

GARAGEPORTE

Hörmann-gruppen alle vigtige komponenter fra samme leverandør.

PORTÅBNERE

fabrikker. Et net af handels- og servicevirksomheder overalt
i Europa og afdelinger i Amerika og Kina gør Hörmann til din

INDUSTRIPORTE
LÆSSETEKNIK

stærke, internationale partner i byggekomponenter af høj kvalitet.

DØRE

Kvalitet uden kompromis.

KARME
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Salg • Service • Montage

Hörmann Danmark - tlf. 86 43 72 22 - www.hoermann.dk - info@hoermann.dk

Vi støtter dansk fodbold

www.hoermann.com

Alt produceres efter den nyeste teknik i højt specialiserede

· DBU LandskampPartner

