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Calitate de marcă Hörmann
Orientată spre viitor şi fiabilă

Logistica pieselor originale VW, Ludwigsfelde lângă Berlin

Dezvoltare proprie de produse
La Hörmann inovaţia provine din resurse proprii: angajaţii 
înalt calificaţi ai secţiei de proiectare răspund atât pentru 
optimizarea produselor existente cât şi pentru elaborarea 
produselor noi. Astfel iau naştere produse competitive  
de înaltă calitate, care beneficiază de o acceptanţă 
ridicată oriunde în lume.

Producţie modernă
Toate componentele esenţiale ale uşii şi ale sistemului  
de acţionare cât şi secţiunile, tocurile, şinele de culisare, 
sistemele de acţionare şi tablourile de comandă sunt 
dezvoltate şi produse de către însăşi firma Hörmann. 
Aceasta garantează o compatibilitate crescută între  
uşă, sistem de acţionare şi comandă. Prin sistemul certificat 
de managementul calităţii se asigură o calitate superioară, 
începând de la proiectare, producţie şi până la expediere.

Calitatea Hörmann – Made in Germany.
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Ca un producător european lider  
în domeniul uşilor, porţilor, tocurilor  
şi dispozitivelor de antrenare,  
ne considerăm obligaţi să oferim produse  
şi servicii de calitate. Din acest motiv 
impunem standarde pe plan internaţional.

Uzinele noastre specializate elaborează  
şi produc elemente constructive, care  
se remarcă prin calitate, siguranţă  
în funcţionare şi durabilitate.

Fiind prezenţi în cele mai importante  
regiuni economice internaţionale suntem  
un partener puternic, orientat spre viitor, 
pentru construcţia specializată,  
dar şi pentru cea industrială.

Consultanţă competentă
Consilieri de specialitate cu experienţă din cadrul 
organizaţiei de distribuţie din apropiere, vă însoţesc  
de la proiectarea obiectivului, prin clarificările tehnice,  
până la predarea construcţiei. Documentaţia completă  
de lucru, din care fac parte datele de montare, nu se obţine 
numai sub formă imprimată, ci este disponibilă şi actualizată 
în permanenţă şi la adresa www.hoermann.com.

Service mai rapid
Prin reţeaua noastră densă, cuprinzătoare, suntem gata  
de intervenţie 24 din 24 şi în apropierea dumneavoastră. 
Aceasta este un avantaj major la verificare, întreţinere  
şi reparaţie.

Compas  
de economisirea energiei
Un ajutor interactiv pentru 
proiectare veţi găsi pe internet 
la adresa www.hoermann.com

Furnizarea pieselor de schimb 
Hörmann pentru uşi, sisteme 
de acţionare şi tablouri  
de comandă este garantată 
pe o perioadă de 10 ani  
de la data cumpărării.

ANI
postgaranţie
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Produs sustenabil
pentru o construcţie de viitor

 
 

 
 

EPD Industrie-Sectionaltore
Environmental Product Declaration 
nach DIN ISO 14025 und prEN 15804

Deklarationsnummer
EPD-STPU-0.3

 

Industrie-Sectionaltore aus PU (Polyurethan) ausgeschäumten 
Stahl-Lamellen (Firmen-EPD)

Hörmann KG Brockhagen

 
 

 
 

EPD Industrie-Sectionaltore
Environmental Product Declaration 
nach DIN ISO 14025 und prEN 15804

Deklarationsnummer
EPD-STA-0.3

 

Industrie-Sectionaltore aus Aluminium (Firmen-EPD)

Hörmann KG Brockhagen

Uşi secţionale industriale EPD  
(Declaraţia de Mediu a Produsului) cu secţiuni  
de oţel umplute cu spumă poliuretanică

Uşi secţionale industriale EPD  
(Declaraţia de Mediu a Produsului) din aluminiu

Mai multe despre 
activităţile ecologiste 
desfăşurate de 
compania Hörmann  
se găsesc în broşura 
„Noi gândim ecologic”.

Nachhaltig produzieren – 
für zukunftsweisendes Bauen

Wir denken grün
Hörmann übernimmt Verantwortung 
für unsere Umwelt und für unsere Zukunft
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Produs sustenabil: Uşi secţionale 
industriale de la Hörmann

Calitate ecologică
Un sistem amplu de management al energiei este 
răspunzător pentru o producţie fără afectarea mediului, 
de ex. prin reutilizarea căldurii de proces a instalaţiilor 
de producţie pentru încălzirea halei.

Calitate economică
Durata de viaţă lungă şi cheltuielile de întreţinere reduse 
se datorează utilizării materialelor de calitate superioară, 
cum ar fi de exemplu, vitrarea DURATEC.

Calitate funcţională
Vitrările de mare suprafaţă şi economicoase precum  
şi structurile cu rupere termică ale uşilor permit  
un bilanţ energetic optim pentru clădire.

Calitatea procesului
Prin reciclarea deşeurilor din material plastic rezultate 
din procesul de producţie se protejează resursele  
de material.

Sustenabilitatea este confirmată  
şi documentată de IFT, adică Institut 
für Fenstertechnik - Institutul pentru 
Tehnica Ferestrelor din Rosenheim.

Numai compania Hörmann şi-a certificat deja 
sustenabilitatea tuturor uşilor secţionale industriale  
prin declaraţia de produs de protecţia mediului (EPD) 
conform DIN ISO 14025 şi prEN 15804, prin IFT (Institut 
für Fenstertechnik) din Rosenheim. La baza testărilor 
stau Product Category Rules (PCR) „Uşi şi porţi”. 
Producţia cu protejarea mediului a fost confirmată 
printr-un bilanţ ecologic conform 
DIN EN ISO 14040 / 14044 pentru toate uşile  
industriale secţionale.

Produs sustenabil  
cu competenţă Hörmann

Hörmann are deja o experienţă vastă acumulată prin 
numeroasele obiecte pentru construcţia sustenabilă. 
Prin acest know-how vă sprijinim în realizarea planurilor.

Referinţe de construcţie 
sustenabilă cu Hörmann

ThyssenKrupp, Essen

Centrul logistic dm, Weilerswist

Centru logistic Immogate, München

Forumul Nordex, Hamburg

Unilever City-port, Hamburg

Bursa germană, Eschborn

Turnul operei, Frankfurt

Skyline-Tower, München

Prologis Pineham Sites, Sainsbury

Numai la Hörmann
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Motive bune în favoarea Hörmann
Liderul de piaţă vine cu inovaţii

Rezistenţă deosebită împotriva zgârierilor
Uşile cu vitrare DURATEC din material plastic sunt 
supuse unor solicitări puternice, într-un mediu 
industrial agresiv şi cu toate acestea îşi păstrează 
transparenţa pe o perioadă îndelungată. Un finisaj 
special de suprafaţă de calitatea farurilor de maşină 
protejează geamul împotriva zgârierilor şi a urmelor 
de curăţare.

Obţineţi vitrarea DURATEC® în mod standard,  
fără adaos de preţ, la toate uşile secţionale  
cu vitrări din material plastic transparent –  
şi acest lucru numai la Hörmann.

La paginile 46 – 49 se găsesc mai multe informaţii.

Urmăriţi şi filmul de scurt metraj  
pe www.hoermann.com.

ThermoFrame
Halele încălzite necesită uşi secţionale industriale 
bine izolate. Uşile secţionale industriale, marca 
Hörmann, se furnizează opţional cu un racord  
la toc ThermoFrame cu scopul unei separări 
termice între şine şi zidărie. Uşile DPU sunt 
furnizate ca standard cu ThermoFrame. În plus, 
garniturile de etanşare protejează uşa pe ambele 
părţi laterale dar şi în zona superioară, contra 
pierderilor termice. Coeficientul de transfer termic 
este mai bun cu  până la 36 %.

Mai multe informaţii se găsesc
la paginile 50 – 51.

Claritate perfectă  
de lungă durată

Izolare termică  
eficientă21

Numai la Hörmann Numai la Hörmann

ÎNREGISTRAT PENTRU PATENTARE

REZISTENŢĂ MAXIMĂ LA ZGÂRIERE

Izolare termică 
mai bună 
cu până la

36 %*
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Componente din producţia proprie
Compania Hörmann vă pune la dispoziţie sisteme 
de acţionare şi tablouri de comandă din propria 
concepţie şi producţie. Ca urmare a acestui  
fapt componentele sunt adaptate perfect între  
ele şi asigură prin aceasta siguranţa 
funcţionalităţii uşii.
Conceptul unitar de operare şi afişajul  
pe un ecran cu 7 segmente vă facilitează 
utilizarea zilnică. De asemenea, montajul  
este simplificat datorită carcasei şi seturilor  
de cabluri de aceeaşi dimensiune.

La paginile 60 – 75 se găsesc mai multe informaţii.

Acest concept de operare este completat  
şi de sistemul radio BiSecur care este extrem  
de sigur.

Mai multe informaţii se găsesc la pagina 68.

Soluţii  
practice

Un avantaj 
cu sistem3 4

Uşă pietonală înglobată fără prag
Pentru a permite o trecere uşoară a persoanelor, 
uşa pietonală înglobată are un prag extraplat, 
confecţionat din oţel inox. La uşile cu lăţime  
de 5510 mm, pragul are o înălţime de numai 
10 mm în centru şi de 5 mm pe margini.  
Datorită acestui fapt riscul de împiedicare  
este redus considerabil, în timp ce trecerea  
roţilor este simplificată.
În anumite condiţii puteţi utiliza uşile pietonale 
înglobate fără prag pentru ieşiri de urgenţă  
şi construcţii fără bariere.

La paginile 38 – 41 se găsesc mai multe informaţii.

Urmăriţi şi filmul de scurt metraj  
pe www.hoermann.com.

Numai la Hörmann

BREVET EUROPEAN

Numai la Hörmann
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Dotarea uşii
Grosimile secţiunilor, suprafeţele şi tipurile de profiluri

2 grosimi  
de secţiuni

2 texturi  
de secţiuni

Secţiuni robuste cu grosime de 42 mm 
(SPU F42)
Uşile Hörmann cu secţiuni umplute cu spumă 
poliuretanică, cu o grosime de 42 mm sunt deosebit 
de robuste şi oferă o bună izolare termică.

Secţiuni cu grosimea de 80 mm cu cea mai bună 
izolare termică 
(DPU)
La uşile DPU de la Hörmann, datorită secţiunilor  
cu rupere termică şi o grosime de 80 mm vă veţi 
bucura de avantajul unei izolări termice foarte 
ridicate. Valoarea excepţională a coeficientului  
de transfer termic (de până la 0,48 W/ (m²·K)*  
se atinge prin separarea termică a părţii exterioare  
şi interioare a secţiunilor din oţel. Aceasta reduce 
formarea condensului pe partea interioară a uşii.

Suprafaţa secţiunilor la uşile din oţel,  
sau la uşile doar cu secţiune inferioară din oţel,  
este executată din tablă de oţel zincată la cald  
şi este grunduită pentru a fi neaderentă  
(grund din poliuretan cu 2 componente),  
ceea ce protejează uşa contra intemperiilor.

Suprafaţă Stucco rezistentă 
(SPU F42, DPU, APU F42, APU F42 S-Line)
Ştanţarea de tip Stucco conferă suprafeţei uşii  
o structură uniformă, rezistentă la zgârieri uşoare 
şi urme de murdărie.

Aspect rafinat datorită texturii Micrograin 
(SPU F42, APU F42, APU F42 S-Line)
Micrograin convinge printr-o suprafaţă netedă  
şi structura geometrică fină, caracteristică. 
Această suprafaţă a uşii se armonizează  
în mod special cu faţadele moderne, marcate  
de un limbaj clar al formelor. Interiorul  
uşii se livrează în general alb gri, RAL 9002.

Textură Stucco Micrograin42 mm 80 mm

80 mm42 mm

* pentru uşi cu dimensiuni 5000 × 5000 mm
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2 tipuri  
de profil

2 aspecte  
ale profilurilor

Profil normal / profil Thermo 
(APU F42, ALR F42, APU F42 Thermo, 
ALR F42 Thermo)
Lăţimea profilului este în mod standard de 52 mm. 
Trecerile dintre secţiuni au o lăţime de câte 
120 mm, iar etanşarea şi protecţia împotriva 
prinderii degetelor sunt incluse.

Profil S-Line 
(APU F42 S-Line, ALR F42 S-Line)
Construcţia îngustă a ramei de tip S-Line 
fascinează printr-un profil lat de 65 mm, vertical  
şi orizontal la trecerile dintre secţiuni care  
se integrează natural în faţadele moderne  
din sticlă, cu suprafaţă amplă. Datorită simetriei 
trapezoidale caracteristice, cu muchii tăiate oblic, 
profilul S-Line este adaptat perfect. Trecerile 
nevizibile dintre secţiuni sunt echipate cu etanşări 
şi o protecţie împotriva prinderii degetelor.

Profil normal 
(APU F42, ALR F42, APU F42 S-Line, ALR F42 
S-Line, ALR Glazing, ALR Vitraplan)
Ramele vitrării sunt fabricate în mod standard  
din profiluri de aluminiu de calitate superioară, 
dimensionate pentru activităţi zilnice cu frecvenţă 
mare din domeniul industrial şi profesional. 
Profilul normal, fără rupere termică, este ideal 
pentru hale sau săli ample care trebuie încălzite 
sau răcite puţin sau chiar deloc.

Thermo-Profil cu rupere termică 
(APU F42 Thermo, ALR F42 Thermo)
Separarea termică a părţii exterioare de partea 
interioară a profilurilor garantează bune proprietăţi 
de izolare termică. Aceste profiluri cu separare 
termică reprezintă prima alegere oriunde este 
importantă izolarea termică a halelor sau sălilor. 
Eficienţa energetică poate creşte şi datorită 
vitrărilor triple sau climatice.

Profil standard Thermo-Profil Profil standard  
(figura de sus)

Profil S-Line  
(figura de jos)

120 mm52 mm

65 mm 65 mm
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Izolare termică  
şi economie  
de energie
SPU F42
DPU

Uşi din secţiuni de oţel,  
cu rupere termică

Pentru mai multă 
lumină în hală
APU F42 
APU F42 Thermo

Uşi vitrate din aluminiu, cu 
secţiune inferioară din oţel

Adaptare la 
arhitectura modernă
ALR F42
ALR F42 Thermo

Uşi vitrate din aluminiu

Domenii de utilizare
Pentru fiecare destinaţie de utilizare avem modelul de uşă adecvat

Pagina 14

Pagina 18

Pagina 22

12



Eleganţă şi putere  
de reprezentare
APU F42 S-Line
ALR F42 S-Line

Uşi din aluminiu vitrate,  
cu treceri nevizibile  
între secţiuni

Expunere elegantă  
şi aspect rafinat
ALR F42 Glazing
ALR F42 Vitraplan

Uşi de aluminiu vitrate  
în exclusivitate

Configurarea uşii  
şi faţadei
ALR F42 
pentru o placare  
la locul montării

Uşi din aluminiu

Pagina 26

Pagina 30

Pagina 34
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Hale comerciale şi de depozitare
Cu sistemul de acţionare WA 300 S4 (vezi pagina 60) aveţi o soluţie convenabilă pentru un număr redus 
de deschideri ale uşii pe zi (SPU F42)

SPU F42
DPU
Uşi cu secţiuni de oţel, cu rupere termică

 Logistica din domeniul frigotehnicii
Uşa DPU reduce la minimum pierderile termice la deschiderea uşii şi din această cauză este 
deosebit de adecvată pentru utilizarea în logistica din domeniul alimentar şi frigotehnic

14



Agricultură
Robusteţe datorită panourilor umplute cu 
spumă poliuretanică, de 42 mm (SPU F42)

Hale industriale
Trecere simplă şi sigură a persoanelor printr-o uşă pietonală înglobată 
fără prag (SPU F42)

Totul dintr-o singură sursă:
Uşi industriale, rampe de egalizare, etanşări ale uşii
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Scurtă prezentare

Tip de uşă SPU F42 
fără uşă pietonală 

înglobată

SPU F42 
cu uşă pietonală 

înglobată

DPU
Sistem de 

acţionare WA 400

DPU
Motor montat  
direct de ax

Mărimea uşii

Lăţime max. 8000 mm 7000 mm 6000 mm 10000 mm

Înălţime max. 7000 mm 7000 mm 5000 mm 8000 mm

Rezistenţă împotriva presiunii vântului EN 12424 Clasa 3 Clasa 3* Clasa 4 Clasa 4**

Impermeabilitate EN 12425 Clasa 3 (70 Pa) Clasa 3 (70 Pa) Clasa 3 (70 Pa) Clasa 3 (70 Pa)

Permeabilitatea la aer EN 12426 Clasa 2 Clasa 1 Clasa 3 Clasa 3

Izolaţie fonică EN 717-1 R = 25 dB R = 24 dB R = 25 dB R = 25 dB

Izolare termică conform EN 13241-1,  
anexa B EN 12428
la o suprafaţă a uşii de 5000 × 5000 mm

Uşă închisă U = 1,0 W/ (m²·K) U = 1,2 W/ (m²·K) U = 0,48 W/ (m²·K) U = 0,48 W/ (m²·K)

Secţiune U = 0,50 W/ (m²·K) U = 0,50 W/ (m²·K) U = 0,30 W/ (m²·K) U = 0,30 W/ (m²·K)

Caracteristici de siguranță conform EN 13241-1, la pagina 55
Vedere de ansamblu a posibilităţilor de colorare pagina 45
Vedere de ansamblu a tipurilor de geam pagina 49
Vedere de ansamblu a datelor tehnice pagina 76

* lăţimea uşii peste 4000 mm, clasa 2
** de la lăţimea uşii de 8000 mm clasa 3

Uşi cu secţiuni de oţel, cu rupere termică

SPU F42
 Secţiunea umplută cu spumă 

poliuretanică, cu o grosime de 42 mm, 
cu protecţie contra prinderii degetelor 
este deosebit de robust şi oferă o bună 
izolare termică. Blatul uşii poate  
fi furnizat în variantele de texturi: 
Stucco în relief (imaginea din stânga)  
şi Micrograin (imaginea din dreapta). 
Textura de tip Stuco în relief captivează 
privirile prin striaţiile uniforme  
la fiecare 125 mm în secţiune  
şi la trecerile dintre secţiuni.

DPU
 Secţiunile cu rupere termică,  

de 80 mm grosime, fără protecţie 
împotriva prinderii degetelor*, oferă,  
în combinaţie cu etanşările duble  
şi cu ThermoFrame standard,  
cea mai bună izolare termică.

* În cadrul gamei de dimensiuni oferite, aceste  
uşi îndeplinesc cerinţele standardului EN 13241-1.
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Exemplu de modele de execuţie a uşii

SPU F42
Cu acelaşi aspect al uşii 
ca la uşile secţionale 
pentru garaje
La cerere SPU F42 se poate furniza cu 
aceleaşi modele şi suprafeţe ca la uşile 
secţionale pentru garaje Hörmann.

Lăţime a uşii de până la 4500 mm
(exemplu 4500 × 4500 mm)

Lăţime a uşii de până la 5500 mm
(exemplu 5500 × 4500 mm)

Lăţime a uşii de peste 5500 mm
(exemplu 7000 × 4500 mm)

SPU F42, DPU
Fereastră hublou tip A
Repartizare uniformă a hublourilor pe lăţime

SPU F42, DPU
Ramele din aluminiu ale vitrărilor
Repartizare uniformă a ochiurilor vitrate  
pe lăţime

SPU F42
Fereastră hublou tip D
Amplasare uşă pietonală înglobată în stânga

SPU F42
Ramele din aluminiu ale vitrărilor
Amplasare uşă pietonală înglobată în stânga

SPU F42
Fereastră hublou tip E
Amplasare uşă pietonală înglobată în mijloc

SPU F42
Ramele din aluminiu ale vitrărilor
Amplasare uşă pietonală înglobată în mijloc

DPU
Uşa pentru economisirea 
energiei care poate  
fi utilizată nu numai  
în logistica  
din domeniul frigotehnicii
Partea exterioară şi interioară  
a secţiunilor din oţel este separată 
termic. Aceasta asigură un coeficient 
foarte bun de transfer termic, de până 
la 0,48 W/ (m²·K)* şi reduce formarea 
apei de condens pe partea interioară  
a uşii. În plus, atât garniturile duble  
de la buiandrug şi din zona pardoselii, 
cât şi racordul la şină ThermoFrame,  
ca dotare standard, reduc eficient 
pierderile de energie (mai multe 
informaţii la pagina 50 – 51).

Etanşare 
buiandrug  
din PVC  
cu clapă dublă

Izolare termică deosebit de ridicată 
cu racord la şină de tip ThermoFrame

În broşura referitoare  
la uşile secţionale pentru 
garaje se găsesc  
mai multe informaţii.

 Uşi secţionale pentru garaje
Zi de zi mai mult confort şi mai multă siguranţă

Hörmann BiSecur 
Sistemul radio modern pentru sistemele  
de acţionare a uşilor de garaj

Profil  
de etanşare 
inferior din PVC  
cu garnitură  
de pardoseală 
dublă *  pentru uşi cu dimensiuni 

5000 × 5000 mm
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APU F42
APU F42 Thermo
Uşi vitrate din aluminiu, cu secţiune inferioară din oţel

Ateliere
Vitrări cu suprafaţa amplă pentru pătrunderea luminii în zona de lucru

Hale comerciale şi de depozitare
În cazul unei deteriorări, de exemplu, din cauza unui vehicul, 
secţiunea inferioară umplută cu spumă poliuretanică poate  
fi înlocuită simplu şi convenabil.

Stâlpul de marcare protejează şinele  
de deteriorări
În zona exterioară evitaţi avariile costisitoare  
ale clădirii provocate de coliziuni. În zona interioară 
şinele uşii sunt protejate de avariile provocate  
prin coliziune.
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Hale industriale
Vizibilitate clară, permanentă, datorită vitrării 
standard DURATEC

Ateliere
Trecere simplă şi sigură a persoanelor printr-o uşă 
pietonală înglobată fără prag

Deosebit de uşor de reparat 
datorită secţiunii inferioare robuste
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Scurtă prezentare

Tip de uşă APU F42 
fără uşă pietonală 

înglobată

APU F42 
cu uşă pietonală 

înglobată

APU F42 Thermo 
fără uşă pietonală 

înglobată

APU F42 Thermo 
cu uşă pietonală 

înglobată

Mărimea uşii

Lăţime max. 8000 mm 7000 mm 7000 mm 7000 mm

Înălţime max. 7000 mm 7000 mm 7000 mm 7000 mm

Rezistenţă împotriva presiunii vântului 
EN 12424

Clasa 3 Clasa 3* Clasa 3 Clasa 3*

Impermeabilitate EN 12425 Clasa 3 (70 Pa) Clasa 3 (70 Pa) Clasa 3 (70 Pa) Clasa 3 (70 Pa)

Permeabilitatea la aer EN 12426 Clasa 2 Clasa 1 Clasa 2 Clasa 1

Izolaţie fonică EN 717-1 R = 23 dB R = 22 dB R = 23 dB R = 22 dB

Izolare termică conform EN 13241-1, anexa B EN 12428
la o suprafaţă a uşii de 5000 × 5000 mm

geam dublu standard U = 3,5 W/ (m²·K) U = 3,7 W/ (m²·K) U = 2,9 W/ (m²·K) U = 3,1 W/ (m²·K)

geam triplu opţional U = 2,9 W/ (m²·K) U = 3,1 W/ (m²·K) U = 2,4 W/ (m²·K) U = 2,6 W/ (m²·K)

geam dublu climatic opțional (geam de 
siguranţă cu un singur strat)

U = 2,4 W/ (m²·K) - U = 2,0 W/ (m²·K) -

Caracteristici de siguranță conform EN 13241-1, la pagina 55
Vedere de ansamblu a posibilităţilor de colorare pagina 45
Vedere de ansamblu a tipurilor de geam pagina 49
Vedere de ansamblu a datelor tehnice pagina 76

* lăţimea uşii peste 4000 mm, clasa 2

Uşi vitrate din aluminiu,  
cu secţiune inferioară din oţel

APU F42
 Datorită combinaţiei dintre secţiunea 

inferioară, robustă, din oţel şi vitrarea 
cu suprafaţă amplă, uşa este deosebit 
de stabilă şi permite o pătrundere 
puternică a luminii în hală sau salon.

APU F42 Thermo
 Dacă există cerinţe ridicate  

cu privire la izolarea termică,  
se recomandă uşa APU F 42 Thermo  
cu profilurile vitrării cu rupere termică.

REZISTENŢĂ MAXIMĂ LA ZGÂRIERE
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APU F42, APU F42 Thermo
Repartizare uniformă a ochiurilor vitrate  
pe lăţime

APU F42, APU F42 Thermo
Repartizare uniformă a ochiurilor vitrate  
pe lăţime

APU F42, APU F42 Thermo
Repartizare uniformă a ochiurilor vitrate  
pe lăţime

APU F42, APU F42 Thermo
Amplasare uşă pietonală înglobată în mijloc

APU F42, APU F42 Thermo
Amplasare uşă pietonală înglobată în stânga

APU F42, APU F42 Thermo
Amplasare uşă pietonală înglobată în mijloc

Lăţime a uşii de până la 4500 mm
(exemplu 4500 × 4500 mm)

Lăţime a uşii de până la 5500 mm
(exemplu 5500 × 4500 mm)

Lăţime a uşii de peste 5500 mm
(exemplu 7000 × 4500 mm)

La cerere este posibilă  
repartizarea uniformă a ochiurilor 
vitrate, şi cu uşa pietonală înglobată.

Şi la uşile fără uşă pietonală 
înglobată puteţi obţine repartizarea 
ochiurilor vitrate similară cu cea  
a uşii pietonale înglobate.

În cazul unei modernizări sau dacă 
trebuie asigurată armonizarea  
cu uşile existente, sunt posibile  
şi şprosuri late, de 91 mm.

Secţiune inferioară robustă
Secţiunea inferioară cu o înălţime  
de 750 mm este disponibilă cu texturile 
Stucco sau Micrograin. Datorită umplerii 
uniforme cu spumă poliuretanică  
a secţiunii de oţel de 42 mm,  
aceasta este deosebit de robustă  
şi poate rezista şocurilor mecanice.
În cazul unor deteriorări mai mari  
se poate înlocui simplu şi convenabil.

APU F42 Thermo cu geam climatic dublu: 
un grad înalt de izolare termică cu un coeficient  
de transfer termic de 2,0 W/ (m²·K)

Exemplu de modele de execuţie a uşii
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ALR F42
ALR F42 Thermo
Uşi vitrate din aluminiu

Hale industriale
Profilurile din aluminiu cu rupere termică şi vitrarea triplă, opţională,  
asigură o izolare termică mai mare cu până la 30 % (ALR F42 Thermo).

22



Clădiri pentru pompieri
Vitrările cu suprafaţa amplă oferă mai multă lumină în hală

Garaje colective
Diverse variante posibile de umplutură, de la plasă 
de metal până la umpluturi cu tablă perforată pentru 
uşi secţionale cu uşi pietonale înglobate

Ateliere
Vizibilitate clară, permanentă,  
datorită vitrării standard DURATEC

Vizibilitate clară, permanentă,  
cu vitrare DURATEC rezistentă la zgâriere
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Uşi vitrate din aluminiu

ALR F42
 Această uşă se distinge prin vitrările 

ample, până la pardoseală şi printr-un 
aspect modern, cu profiluri  
din aluminiu. Datorită vitrării  
de tip DURATEC, claritatea vizibilităţii 
se menţine timp îndelungat.

ALR F42 Thermo
 Graţie profilurilor vitrării  

cu rupere termică şi vitrării din material 
plastic, de tip DURATEC, uşa oferă  
un maximum de transparenţă  
şi izolare termică.

Scurtă prezentare

Tip de uşă ALR F42 
fără uşă pietonală 

înglobată

ALR F42 
cu uşă pietonală 

înglobată

ALR F42 Thermo 
fără uşă pietonală 

înglobată

ALR F42 Thermo 
cu uşă pietonală 

înglobată

Mărimea uşii

Lăţime max. 8000 mm 7000 mm 7000 mm 7000 mm

Înălţime max. 7000 mm 7000 mm 7000 mm 7000 mm

Rezistenţă împotriva presiunii vântului EN 12424 Clasa 3 Clasa 3* Clasa 3 Clasa 3*

Impermeabilitate EN 12425 Clasa 3 (70 Pa) Clasa 3 (70 Pa) Clasa 3 (70 Pa) Clasa 3 (70 Pa)

Permeabilitatea la aer EN 12426 Clasa 2 Clasa 1 Clasa 2 Clasa 1

Izolaţie fonică EN 717-1 R = 23 dB R = 22 dB R = 23 dB R = 22 dB

Geam dublu climatic opțional  
(geam de siguranţă cu un singur strat)

R = 30 dB - R = 30 dB -

Izolare termică
EN 13241-1, anexa B EN 12428
la o suprafaţă a uşii de 5000 × 5000 mm

geam dublu standard U = 3,3 W/ (m²·K) U = 3,5 W/ (m²·K) U = 2,7 W/ (m²·K) U = 2,9 W/ (m²·K)

geam triplu opţional U = 3,0 W/ (m²·K) U = 3,2 W/ (m²·K) U = 2,4 W/ (m²·K) U = 2,6 W/ (m²·K)

geam dublu climatic opțional  
(geam de siguranţă cu un singur strat)

U = 2,6 W/ (m²·K) - U = 2,1 W/ (m²·K) -

Caracteristici de siguranță conform EN 13241-1, la pagina 55
Vedere de ansamblu a posibilităţilor de colorare pagina 45
Vedere de ansamblu a tipurilor de geam pagina 49
Vedere de ansamblu a datelor tehnice pagina 76

* lăţimea uşii peste 4000 mm, clasa 2

REZISTENŢĂ MAXIMĂ LA ZGÂRIERE
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ALR F42, ALR F42 Thermo
Repartizare uniformă a ochiurilor vitrate  
pe lăţime

ALR F42, ALR F42 Thermo
Repartizare uniformă a ochiurilor vitrate  
pe lăţime

ALR F42, ALR F42 Thermo
Repartizare uniformă a ochiurilor vitrate  
pe lăţime
Vitrare completă

ALR F42, ALR F42 Thermo
Amplasare uşă pietonală înglobată în mijloc

ALR F42, ALR F42 Thermo
Amplasare uşă pietonală înglobată în stânga

ALR F42, ALR F42 Thermo
Amplasare uşă pietonală înglobată în mijloc
Vitrare completă

Lăţime a uşii de până la 4500 mm
(exemple 4500 × 4500 mm)

Lăţime a uşii de până la 5500 mm
(exemple 5500 × 4500 mm)

Lăţime a uşii de peste 5500 mm
(exemple 7000 × 4500 mm)

Cea mai bună izolare termică
La ALR F42 Thermo, profilurile din aluminiu 
sunt separate termic prin elemente  
de poliamidă ranforsate cu sticlă (roşii)  
şi oferă o izolare termică bună  
şi o pătrundere amplă a luminii în interior.

Cu geamurile climatice duble, opţionale  
şi cu ThermoFrame, coeficientul  
de transfer termic mai poate fi redus  
cu cca. 25 %, până la 2,0 W/ (m²·K).

Exemplu de modele de execuţie a uşii

ALR F42 Thermo în combinaţie cu geamul  
climatic dublu şi ThermoFrame vă oferă  
cea mai bună izolare termică

La cerere este posibilă  
repartizarea uniformă a ochiurilor 
vitrate, şi cu uşa pietonală înglobată.

Şi la uşile fără uşă pietonală 
înglobată puteţi obţine repartizarea 
ochiurilor vitrate similară cu cea  
a uşii pietonale înglobate.

În cazul unei modernizări sau dacă 
trebuie asigurată potrivirea cu uşile 
existente, sunt posibile şi şprosuri 
late, de 91 mm.

Este posibilă de asemenea  
şi dispunerea individuală  
a inserţiilor de sticlă şi de panouri 
opace precum şi vitrarea completă  
cu ochi îngust sau larg al ferestrei

În cazul unei vitrări complete,  
de la o lăţime a uşii de 5510 mm, 
ochiurile inferioare ale vitrării sunt 
dotate pe partea interioară cu bare 
de distanţare diagonale pentru 
asigurarea unei stabilităţi mai bune.
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Faţade profilate
Cu treceri insesizabile între secţiuni pentru o integrare perfectă în aspectul faţadei

APU F42 S-Line
ALR F42 S-Line
Uşi din aluminiu vitrate, cu treceri insesizabile între secţiuni
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Saloane de prezentare auto
Vizibilitate clară, permanentă, datorită vitrării standard DURATEC

Ateliere
În cazul unei deteriorări, de exemplu, din cauza unui vehicul, secţiunea inferioară umplută 
cu spumă poliuretanică poate fi înlocuită simplu şi convenabil (APU F42 S-Line).

Design excepţional 
integrat perfect în faţadă

27



Uşi din aluminiu vitrate,  
cu treceri insesizabile între secţiuni

APU F42 S-Line
 Combinaţia dintre profilurile suple 

ale vitrării şi secţiunea inferioară solidă 
pentru a permite o pătrundere 
considerabilă a luminii în hală şi oferă  
o robusteţe convingătoare, necesară 
activităţilor cotidiene.

ALR F42 S-Line
 Construcţia suplă a ramei,  

cu treceri insesizabile între secţiuni, 
oferă o transparenţă pe suprafaţă amplă. 
Uşa se integrează optim în faţadele 
moderne din sticlă şi se integrează 
aproape perfect între elementele  
vitrate fixe ale faţadei.

Scurtă prezentare

Tip de uşă APU F42 S-Line 
fără uşă pietonală înglobată

ALR F42 S-Line 
fără uşă pietonală înglobată

Mărimea uşii

Lăţime max. 5000 mm 5000 mm

Înălţime max. 7000 mm 7000 mm

Rezistenţă împotriva presiunii vântului 
EN 12424

Clasa 3 Clasa 3

Impermeabilitate EN 12425 Clasa 3 (70 Pa) Clasa 3 (70 Pa)

Permeabilitatea la aer EN 12426 Clasa 2 Clasa 2

Izolaţie fonică EN 717-1 R = 23 dB R = 22 dB

Izolare termică EN 13241-1, Anexa B EN 12428 
la o suprafaţă a uşii 5000 × 5000 mm

geam dublu standard U = 3,4 W/ (m²·K) U = 3,2 W/ (m²·K)

geam triplu opţional U = 2,9 W/ (m²·K) U = 2,8 W/ (m²·K)

Caracteristici de siguranță conform EN 13241-1, la pagina 55
Vedere de ansamblu a posibilităţilor de colorare pagina 45
Vedere de ansamblu a tipurilor de geam pagina 49
Vedere de ansamblu a datelor tehnice pagina 76

REZISTENŢĂ MAXIMĂ LA ZGÂRIERE
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ALR F42 S-Line
Repartizare uniformă a ochiurilor uşii

APU F42 S-Line
Repartizare uniformă a ochiurilor vitrate  
pe lăţime

APU F42 S-Line
Repartizare uniformă a ochiurilor vitrate  
pe lăţime

APU F42 S-Line
Repartizare uniformă a ochiurilor vitrate  
pe lăţime

ALR F42 S-Line
Repartizare uniformă a ochiurilor uşii
Vitrare completă

ALR F42 S-Line
Repartizare uniformă a ochiurilor uşii

S-Line
Profilul suplu cu treceri 
insesizabile de la o secţiune 
la alta

Construcţia ramei este unitară  
pe verticală şi pe orizontală, cu o lăţime 
de 65 mm. Acest lucru este valabil  
şi pentru trecerile insesizabile dintre 
secţiuni, care sunt echipate desigur  
cu etanşări şi o protecţie împotriva 
prinderii degetelor.

Datorită simetriei trapezoidale, efectul 
este extrem de rafinat. Astfel ia naştere 
un aspect armonios al uşii, perfect 
integrat între elementele fixe ale faţadelor 
moderne, din sticlă.

Lăţime a uşii de până la 3500 mm
(exemple 3500 × 4500 mm)

Lăţime a uşii de până la 4500 mm
(exemple 4500 × 4500 mm)

Lăţime a uşii de peste 4500 mm
(exemple 5000 × 4500 mm)

Exemplu de modele de execuţie a uşii

La pagina 42 
se găsesc uşi alăturate asortate

La uşile de tip APU F42 
S-Line / ALR F42 S-Line nu sunt 
posibile uşi pietonale înglobate. 
Informaţii despre uşile alăturate 
corespunzătoare se găsesc  
la pagina 42.

Este de la sine înţeles că sunt 
posibile şi dispuneri individuale  
ale umpluturilor pentru ochiurile 
vitrate sau chiar o vitrare completă 
pentru ochiurile de vitrare largi  
şi înguste.
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ALR F42 Glazing
ALR F42 Vitraplan
Uşi de aluminiu vitrate în exclusivitate

Saloane de prezentare auto
Datorită vitrărilor din sticlă pură, cu suprafaţă amplă, uşa transparentă va atrage 
clienţii potenţiali (ALR F42 Glazing).
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Faţade profilate
Întregul aspect este caracterizat de claritate datorită vitrării frontale cu un amestec captivant  
de oglindire şi transparenţă (ALR F 42 Vitraplan cu uşi alăturate armonizate).

Faţade profilate
Vitrările standard de tip DURATEC asigură o vizibilitate clară în permanenţă 
(ALR F42 Vitraplan)

ALR F42 Vitraplan
Un punct de atracţie pentru clădiri reprezentative  
şi arhitectură modernă
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Uşi de aluminiu vitrate în exclusivitate

ALR F42 Glazing
 Secţiunile vitrate de aceeaşi  

înălţime se produc, până la lăţimea  
uşii de 3330 mm, fără şpros vertical. 
Secţiunile vitrate cu sticlă veritabilă 
permit o vedere clară a spaţiilor 
expoziţionale. Această uşă este  
ideală pentru spaţii expoziţionale.

ALR F42 Vitraplan
 Vitrarea coplanară convinge prin 

amestecul captivant de oglindire  
şi transparenţă. Profilurile ramei sunt 
asortate la nuanţele de gri sau maro  
ale vitrărilor.

Scurtă prezentare

Tip de uşă ALR F42 Glazing ALR F42 Vitraplan

Mărimea uşii

Lăţime max. 5500 mm 6000 mm

Înălţime max. 4000 mm 7000 mm

Rezistenţă împotriva presiunii vântului EN 12424 Clasa 3 Clasa 3

Impermeabilitate EN 12425 Clasa 3 (70 Pa) Clasa 3 (70 Pa)

Permeabilitatea la aer EN 12426 Clasa 2 Clasa 2

Izolaţie fonică EN 717-1 R = 30 dB R = 23 dB

Izolare termică EN 13241-1, Anexa B EN 12428 
la o suprafaţă a uşii 5000 × 5000 mm

geam laminat de siguranţă simplu,  
standard (ALR Glazing)

U = 6,2 W/ (m²·K)

geam dublu, standard (ALR Vitraplan) - U = 3,2 W/ (m²·K)

geam triplu opţional - U = 3,0 W/ (m²·K)

geam dublu climatic opțional  
(geam de siguranţă cu un singur strat)

U = 2,6 W/ (m²·K) -

Caracteristici de siguranță conform EN 13241-1, la pagina 55
Vedere de ansamblu a posibilităţilor de colorare pagina 45
Vedere de ansamblu a tipurilor de geam pagina 49
Vedere de ansamblu a datelor tehnice pagina 76

REZISTENŢĂ MAXIMĂ LA ZGÂRIERE

STICLĂ 
VERITABILĂ
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ALR F42 Glazing ALR F42 Glazing 
cu şpros vertical

ALR F42 Glazing 
cu şpros vertical

ALR F42 Vitraplan
Repartizare uniformă a ochiurilor vitrate

ALR F42 Vitraplan
Repartizare uniformă a ochiurilor vitrate

ALR F42 Vitraplan
Repartizare uniformă a ochiurilor vitrate

Lăţime a uşii de până la 4500 mm
(exemplu 4500 × 4500 mm)

Lăţime a uşii de până la 3330 mm
(exemplu 3330 × 3500 mm)

Lăţime a uşii de peste 3330 mm
(exemplu 4500 × 3500 mm) (exemplu 5500 × 3500 mm)

Lăţime a uşii de până la 5500 mm
(exemplu 5500 × 4500 mm)

Lăţime a uşii de peste 5500 mm
(exemplu 6000 × 4500 mm)

ALR F42 Vitraplan
Pentru o arhitectură  
plină de rafinament
Prin vitrarea coplanară, amplasată  
în faţă, această uşă ALR F42 Vitraplan 
dobândeşte o notă deosebit de clară  
şi extrem de elegantă. Profilul ramei 
este mascat - nimic nu deranjează 
aspectul general clar.
Partea frontală unitară a vitrării este 
atrăgătoare pentru
clădirile industriale moderne şi pentru 
clădirile reprezentative.

Exemplu de modele de execuţie a uşii

La pagina 42 
se găsesc uşi alăturate armoizate

Uşa poate fi integrată armonios  
în faţadă, cu vitrările de culoare maro 
sau gri, dar şi prin nuanţa închisă  
a profilului ramei care se asortează  
cu culoarea sticlei.

Ochi de geam din material plastic, gri

Ochi de geam din material plastic, maro
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ALR F42
Uşi din aluminiu pentru placare la locul montării

Placarea la locul montării cu panouri compozite din aluminiu

Placare la locul montării cu panouri din lemn

34



Pentru placările de la nivelul faţadei din lemn,  
metal sau alte materiale

Placare la locul montării cu plăci de lemn presate şi stratificate
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ALR F42
Profilurile ramei cu umplutură  
de tip sandwich, cu poliuretan, 
formează baza uşii pentru placarea 
faţadei. Placarea se realizează  
pe profilurile orizontale. Opţional  
sunt disponibile şi profiluri verticale  
de montare pe care se poate fixa 
simplu materialul faţadei, fără  
să fie vizibil.

Placarea coplanară a faţadei, executată 
la locul montării se poate configura 
conform preferinţelor dumneavoastră, 
cu lemn, metal, ceramică, material 
plastic sau alte materiale. Vă rugăm  
să respectaţi greutatea maximă  
pe suprafaţa de placare de la locul 
montării. Mai multe informaţii  
se găsesc în ghidul de asistenţă  
pentru proiectare.

Scurtă prezentare

Tip de uşă ALR F42

Dimensiunea uşii (în funcţie de greutatea placării de la locul utilizării)

Lăţime max. 8000 mm

Înălţime max. 4500 mm

Rezistenţă împotriva presiunii vântului EN 12424 Clasa 3

Impermeabilitate EN 12425 Clasa 3 (70 Pa)

Permeabilitatea la aer EN 12426 Clasa 2

Izolaţie fonică EN 717-1 R = 23 dB

Izolare termică EN 13241-1, Anexa B EN 12428 
la o suprafaţă a uşii 5000 × 5000 mm

Umplutură sandwich cu PU U = 2,6 W/ (m²·K)

Caracteristici de siguranță conform EN 13241-1, la pagina 55
Vedere de ansamblu a posibilităţilor de colorare pagina 45
Vedere de ansamblu a tipurilor de geam pagina 49
Vedere de ansamblu a datelor tehnice pagina 76

Uşi din aluminiu pentru placare la locul montării
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84 41

Profile de acoperire ramă
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29
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≥ 
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x
46

,5

≤ 
51

29

≥ 25

45

≥125

84 41

≤ 
61

≤ 
22

Modelul cu profiluri  
de montaj (roşu)

Secţiune orizontală
Racordul şinei  
la peretele faţadei

Secţiune verticală
Trecerile dintre secţiuni

Model standard

Secţiune orizontală
Racordul şinei  
la peretele faţadei

Secţiune verticală
Trecerile dintre secţiuni

Documentaţia detaliată pentru 
proiectare se găseşte la 
http://www.hoermann.de/
fileadmin/dokumentationen/
anleitungen/garagen-sectionaltore/ 
Fassadentor_Planungshilfen.pdf

≥ 
25 ≤ 51

21
,5

46
,5

x

Lăţime a uşii de până la 4500 mm
(exemplu 4500 × 4500 mm)

Lăţime a uşii de până la 5500 mm
(exemplu 5500 × 4500 mm)

Lăţime a uşii de peste 5500 mm
(exemplu 7000 × 4500 mm)

Exemplu de modele de execuţie a uşii

Extras din ajutorul pentru proiectare
Montare standard în golul de zidărie

ALR F42
Repartizare uniformă a ochiurilor uşii

ALR F42
Repartizare uniformă a ochiurilor uşii

ALR F42
Repartizare uniformă a ochiurilor uşii

Element lateralLăţime element

Profile de acoperire ramă

Element lateralLăţime element
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Uşi pietonale înglobate fără prag
Şi ca uşă de trecere de calitate superioară

Prevenirea accidentelor

În cazul uşilor pietonale înglobate fără prag există un risc scăzut de împiedicare  
şi accidentare a persoanelor în timpul trecerii zilnice. Pragul din oţel inoxidabil, foarte plat, 
cu muchii rotunjite, poate fi trecut cu foarte mare uşurinţă de către cărucioare  
cu unelte şi de transport.

Numai la Hörmann

BREVET EUROPEAN
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Standard cu o lăţime utilă  
de trecere de 940 mm
În anumite condiţii, datorită lăţimii utile de trecere  
de 940 mm, uşa pietonală înglobată fără prag 
îndeplineşte cerinţele ieşirilor de urgenţă  
şi construcţiilor fără bariere

Şi ca ieşire de urgenţă
În anumite condiţii preliminare, uşile pietonale 
Hörmann înglobate fără prag în uşi secţionale  
cu o lăţime de până la 5500 mm îndeplinesc  
cerinţele unei ieşiri de urgenţă.

Şi ca acces neîngrădit
În anumite condiţii preliminare, uşile pietonale 
Hörmann înglobate fără prag îndeplinesc cerinţele 
lipsei de bariere conform DIN EN 18040-1 şi sunt 
certificate de IFT Rosenheim.

Poziţie la alegere
Uşa pietonală înglobată poate fi poziţionată  
atât în stânga, în dreapta, cât şi în mijloc  
(în afară de ambele câmpuri exterioare).  
Lăţimea utilă de trecere a uşii pietonale înglobate 
este de 940 mm. Toate celelalte secţiuni ale uşii,  
şi deasupra ei, sunt executate cu aceeaşi lăţime.

La cerere sunt  
disponibile uşi cu uşă 
pietonală înglobată, chiar  
cu aceeaşi distribuire  
a ochiurilor ca la uşa 
pietonală înglobată,  
la dimensiuni individuale 
sau cu adaptare la uşile 
existente şi cu prag.
În cazul unei pante  
în zona de deschidere  
a uşii vă recomandăm  
uşa pietonală înglobată 
cu prag.

Trecere fără pericol de împiedicare

Uşa pietonală înglobată fără prag este prevăzută la mijloc 
cu un prag plat de oţel inoxidabil de 10 mm în centru  
şi 5 mm la margini. La uşile începând cu o lăţime  
de 5510 mm pragul este de 13 mm.

• La trecerea persoanelor uşa secţională nu trebuie 
ridicată.

• Reduce riscul împiedicării şi înlesneşte trecerea pe roţi.

• În cazul uşilor acţionate electric, bariera luminoasă 
externă VL 2 cu doi senzori asigură o reversare fără 
contact, în cazul întâlnirii unor obstacole.

• Contactul pentru uşă pietonală înglobată garantează  
că o deschidere a uşii secţionale este posibilă numai  
în cazul unei uşi pietonale închise.

Urmăriţi şi filmul de scurt metraj  
pe www.hoermann.com.

Uşă pietonală înglobată 
fără prag, extrem  
de plat, cu doar 5 mm 
la exterior şi 10 mm în 
punctul lui cel mai înalt  
(13 mm la uşile cu lăţimi 
de peste 5510 mm) – nu 
mai există astfel niciun 
pericol de a vă împiedica

5
10

Amplasare uşă pietonală înglobată în stânga

Amplasare uşă pietonală înglobată în mijloc

Amplasare uşă pietonală înglobată în dreapta
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Uşi pietonale înglobate fără prag
Cu o dotare de calitate superioară
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Protecţie împotriva 
prinderii degetelor 
la exteriorul şi interiorul 
ramei uşii pietonale 
înglobate, în mod standard

Balamale mascate NOU
Pentru a obţine un aspect 
uniform, uşa pietonală 
înglobată se furnizează  
în mod standard,  
cu balamale mascate.

Mulţumită barierei luminoase mobile de exterior  
VL 2 doar uşile pietonale înglobate Hörmann fără  
prag pot fi utilizate şi în regim automat, fără niciun  
fel de restricţii.

Etanşare optimă
Profilul reglabil al pragului  
cu etanşare flexibilă 
nivelează denivelările  
uşoare ale pardoselii.

Etanşările duble reglabile,  
la trecerea de la marginea 
inferioară a uşii secţionale  
la pardoseală şi de la canatul 
uşii pietonale la prag, închid 
optim marginea inferioară  
a uşii secţionale şi deschiderea 
din construcţie pentru  
uşa pietonală înglobată.

Amortizor
Uşile pietonale înglobate  
se furnizează în mod standard cu 
amortizoare cu şină (fără figură).
Opţional se poate furniza  
şi un amortizor integrat,  
cu opritor, pentru o protecţie 
optimă şi cel mai estetic aspect  
al uşii (fig.).

Ramă plată pentru uşa 
pietonală înglobată  NOU
Rama dispusă de jur 
împrejur este construită 
dintr-un profil plat  
de aluminiu. În acest mod, 
uşa pietonală înglobată  
se integrează armonios  
în construcţie.

NOU
Dotare în serie cu balamale acoperite

Încuietoare multipunct opţională
Ușa pietonală înglobată se poate 
bloca pe întreaga înălțime  
cu câte un zăvor rotativ şi bolţ  
de siguranţă la fiecare secţiune. 
Avantajul: stabilitate mai bună  
și o rezistență sporită la efracție.

Stabilitate prin blocarea uşii
Se împiedică prăbuşirea  
şi deformarea blatului  
uşii pietonale
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Uși alăturate
Armonizare cu aspectul uşii sau echipare cu blat cu rupere termică
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Uşi alăturate din oţel, cu blat cu rupere 
termică şi izolare termică superioară

Uşă multifuncţională MZ Thermo (imaginea din dreapta)

• Blat uşă de 46 mm grosime, cu rupere termică, 
cu umplutură de spumă poliuretanică dură

• Toc bloc din aluminiu şi prag cu rupere termică
• Izolare termică ridicată cu o valoare 

U = 1,2 W/ (m²·K)
• Opţional disponibilă în execuţie WK 2 denumită 

KSI Thermo

Mai multe informaţii se găsesc în broşura: 
Uşi cu funcţii speciale pentru construcţii specializate

Uşi alăturate din aluminiu  
armonizate cu aspectul uşii secţionale

Dacă există spaţiu suficient, lângă uşa halei, uşa alăturată 
asemănătoare ca aspect oferă o posibilitate convenabilă  
şi sigură pentru separarea trecerii persoanelor de traficul  
vehiculelor. Pentru siguranţa dumneavoastră, uşile alăturate 
servesc şi drept cale de evacuare. Se deschid spre interior  
sau spre exterior şi pot fi deschise spre stânga sau dreapta 
conform standardelor.
La cerere, uşile alăturate sunt disponibile şi cu încuiere triplă 
(limbă, zăvor de blocare, cârlig dublu de închidere, rozetă  
de siguranţă).

Dotările uşilor alăturate
•	Profiluri extrudate din aluminiu, eloxate conform DIN 17611, 

suprafaţă eloxată în nuanţa naturală E6 / C0 (înainte E6 / EV 1)
•	Echipare standard cu etanşare pe circumferinţă cu garnitură 

EPDM rezistentă la îmbătrânire şi intemperii.

Încuiere
•	Broască îngropată cu butuc profilat
•	Set de clanţe îndoite, cu rozete ovale,  

din material plastic negru,
•	la cerere şi cu garnitură reversibilă.
•	Opţional şi cu finisaj natural de aluminiu,  

oţel inoxidabil lustruit sau oţel inoxidabil periat.

Amortizor
•	Opţional la uşile alăturate
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Thermisch getrennte Außentüren  
als Mehrzweck- und Sicherheitstüren

Funktionstüren für den Objektbau
 Robuste Innentüren

 Sichere Wohnungsabschlusstüren (T30 / WK 2)

 Vollverglaste Bürotüren

 Thermisch getrennte Außentüren
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Un plus de libertate în configurare, cu nuanţe speciale

Uşile cu secţiuni de oţel cu perete 
dublu, în cele 14 nuanţe preferenţiale 
sunt pe partea interioară de culoare  
alb gri, RAL 9002.

Elementele de consolidare a blatului 
uşii pietonale şi cornierele de capăt  
ale secţiunilor se furnizează, din principiu, 
în culoarea alb gri, RAL 9002, pe partea 
interioară a uşilor colorate.
La uşile pietonale înglobate, pe partea 
interioară, rama uşii este construită  
din profiluri de aluminiu E6 / C0  
(înainte E6 / EV 1).

SPU F42 Thermo galben rapiţă, RAL 1021

APU F42, aluminiu gri, RAL 9007
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Culorile reprezentate sunt executate cu cerneală tipografică 
şi nu dau garanţia culorii reale. Vă rugăm să acceptaţi  
să fiţi consiliaţi de comercianţii specializaţi Hörmann pentru 
uşile colorate. Toate culorile sunt similare gamei RAL.

*  Excepţii sunt culorile cu efect perlat şi fluorescente. 
Diferenţe minime de culoare sunt acceptabile.

Culorile sunt din ce în ce mai importante 
pentru a atrage simpatia asupra intrării 
în firmă. Tocmai de aceea vă oferim  
uşi de hală în diferite culori.

La firma Hörmann, toate uşile industriale secţionale  
se pot livra în 14 culori preferenţiale şi în aproximativ 200  
de nuanţe din gamele RAL şi NCS*.

Vopsirea umedă din interior şi exterior precum şi vopsirea  
în câmp electrostatic în cazul secţiunilor de 42 mm cu perete 
dublu în nuanţe avantajoase este asigurată de o vopsea 
rezistentă şi de înaltă calitate. Astfel uşile dumneavoastră  
îşi păstrează frumuseţea un timp îndelungat.

În cazul uşilor pietonale din oţel cu perete dublu şi în cazul 
celor secţionale izolate termic din oţel şi cu expunere  
la soare trebuie evitate culorile închise, posibila îndoire  
a secţiunilor putând altminteri afecta buna funcţionare  
a uşilor (efectul de bimetal).

Ramele tocurilor şi şinele de culisare se livrează nevopsite  
în mod standard. În mod opţional, profilurile eloxate  
ale uşii pietonale înglobate şi baghetele vitrărilor  
se livrează vopsite. În general, ramele ferestrelor secţionale  
şi de tip sandwich sunt negre. Consolidările blaturilor de uşă 
şi capacele secţiunilor sunt din principiu alb gri, RAL 9002.

Alb trafic RAL 9016

Alb pur RAL 9010

Aluminiu gri RAL 9007

Alb aluminiu RAL 9006

Alb gri RAL 9002

Maro Tera  RAL 8028

Gri antracit RAL 7016

Verde crud RAL 6005

Verde frunză RAL 6002

Albastru de genţiană RAL 5010

Albastru azuriu RAL 5009

Albastru ultramarin RAL 5002

Roşu ca focul RAL 3000

Galben rapiță RAL 1021

14 nuanţe preferenţiale
Fără suprapreţ pentru 
secţiunile de oţel cu perete 
dublu.
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Rezistenţă deosebită împotriva 
zgârierilor la vitrările pentru  
uşi secţionale ale firmei Hörmann

REZISTENŢĂ MAXIMĂ LA ZGÂRIERE
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Vitrare obişnuită  
din material plastic, 
extrem de sensibilă

Claritate perfectă de lungă durată

Obţineţi vitrarea DURATEC® în mod standard, fără adaos 
de preţ, la toate uşile secţionale cu vitrări din material 
plastic transparent - şi acest lucru numai la Hörmann.

Prin vitrările DURATEC din material plastic ale uşilor 
secţionale Hörmann, acestea sunt deosebit de rezistente  
la zgâriere şi îşi păstrează transparenţa clară şi după  
curăţări multiple şi o utilizare intensivă.

O protecţie mai bună la apariţia  
urmelor de curăţare

Un finisaj special de suprafaţă de calitatea farurilor  
de maşină protejează geamul împotriva zgârierilor  
şi a urmelor de curăţare.

Urmăriţi şi filmul de scurt metraj  
pe www.hoermann.com.

În hală Latura exterioară

Standard Geam  
dublu DURATEC
O izolare termică  
cu 20 % mai mare  
la un pachet cu o 
grosime de 26 mm

Pachet cu geam 
dublu de 16 mm

Opţional Geam triplu 
DURATEC
O izolare termică cu 
până la 30 % mai mare 
faţă de geamul dublu  
de 16 mm

Vitrare DURATEC  
din material plastic, 
cu o rezistenţă 
maximă la zgâriere

Bună izolare termică în mod standard

20 %

50 %

30 %

Geam dublu  
climatic opțional
O izolare termică cu 
până la 50 % mai mare 
faţă de geamul dublu  
de 16 mm

Geam dublu DURATEC
Geamul dublu standard, de 26 mm aduce o îmbunătăţire  
a izolării termice cu până la 20 %, comparativ cu vitrarea 
obişnuită de 16 mm.

Geam triplu DURATEC
Vitrarea triplă opţională permite o rupere termică efectivă  
mai bună cu până la 30 %.

Geam climatic dublu
Cu acest tip se obţine o reducere deosebită a transferului 
termic. Îmbunătăţirea ruperii termice se situează la circa 50 %.

Numai la Hörmann
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Ramele din aluminiu ale vitrărilor
Geamuri din material plastic

simplu, transparent 3 ● 88 % ● ● ●

simplu, structură cristal 3 84 % ● ● ●

dublu, transparent 26 ● 2,6 79 % 76 % ● ● ● ● ● ● ● ●

dublu, transparent, gri  NOU 26 ● 2,6 ● ● ● ● ● ● ●

dublu, transparent, maro  NOU 26 ● 2,6 ● ● ● ● ● ● ●

dublu, transparent, alb (opal)  NOU 26 ● 2,6 60 % ● ● ● ● ● ● ●

dublu, structură cristal la exterior 26 ● 2,6 74 % ● ● ● ● ● ● ● ●

dublu, transparent 45 ● 2,7 ●

triplu, transparent 26 ● 1,9 71 % 69 % ● ● ● ● ● ● ● ●

triplu, transparent, gri  NOU 26 ● 1,9 ● ● ● ● ● ● ●

triplu, transparent, maro  NOU 26 ● 1,9 ● ● ● ● ● ● ●

triplu, transparent, alb (opal)  NOU 26 ● 1,9 60 % ● ● ● ● ● ● ●

triplu, transparent 45 ● 1,6 ●

4 straturi, transparent 45 ● 1,3 ●

Geamuri din policarbonat, rezistente la şocuri mecanice, rezistente la efracţie

simplu, transparent 6 ● ● ● ●

dublu, transparent 26 ● 2,6 ● ● ● ● ● ● ● ●

Sticlă veritabilă

geam laminat de siguranţă simplu, 
transparent

6 88 % 79 % ● ● ● ●

geam de siguranţă cu un singur strat 
dublu, transparent

26 2,7 81 % 76 % ● ● ● ● ● ●

geam climatic dublu, transparent 26 1,1 80 % 63 % ● ● ● ● ● ●

Variante de umplutură

Plăci multiple de tip fagure (7 straturi) 16 1,9 52 % ● ● ● ● ●

Plasă de metal, oţel inoxidabil
Suprafaţa ventilată:  
58 % din suprafaţa umpluturii

● ● ●

Tablă perforată, oţel inoxidabil, lucios
Suprafaţa ventilată:  
40 % din suprafaţa umpluturii

● ● ●

Umplutură sandwich din poliuretan 
Acoperire cu tablă de aluminiu,  
eloxată pe ambele laturi, lucioasă

26 ● ● ● ● ● ●

Umplutură sandwich din poliuretan, 
Acoperire cu tablă de aluminiu,  
textură Stucco pe ambele laturi

26 ● ● ● ● ● ●

Vitrări de tip sandwich
Geamuri din material plastic

Ramă din material plastic,  
dublu, transparent

16 ● D

Ramă din material plastic,  
dublu, transparent

33 ● A, E

Ramă turnată sub presiune,  
dublu, transparent

26 ● A

Ramă turnată sub presiune,  
dublu, transparent

64 ● A

Ramă turnată sub presiune,  
triplu, transparent

64 ● A

Ramă turnată sub presiune,  
cvadruplu, transparent

64 ● A

Geamuri din policarbonat, rezistente la şocuri mecanice, rezistente la efracţie

dublu, transparent 26 ● A

Vitrări, umpluturi

REZISTENŢĂ MAXIMĂ LA ZGÂRIERE
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Vitrări de tip sandwich

Tip A
Ramele vitrărilor:
Rame negre din material plastic  
sau rame negre turnate sub presiune
Dimensiuni:
635 × 245 mm
Înălţimea secţiunilor uşii:
500 mm (DPU), 
500, 625, 750 mm (SPU F42)

tip D
Ramele vitrărilor:
Rame negre din material plastic
Dimensiuni:
602 × 132 mm
Înălţimea secţiunilor uşii:
500, 625, 750 mm

Tip E
Ramele vitrărilor:
Rame negre din material plastic
Dimensiuni:
725 × 370 mm
Înălţimea secţiunilor uşii:
625, 750 mm

Ramele din aluminiu  
ale vitrărilor

Profil standard
Ramele vitrărilor:
eloxate E6 / C0 (înainte E6 / EV 1) 
fără / cu rupere termică
Dimensiuni:
conform modelului
Profil şprosuri:
52 mm, opţional 91 mm, 100 mm (DPU)

Profil S-Line
Ramele vitrărilor:
eloxate E6 / C0 (înainte E6 / EV 1)
Dimensiuni:
conform modelului
Profil şprosuri:
65 mm

Ochi de geam din material plastic, clar

Ochi de geam din material plastic, gri 
 NOU

Ochi de geam din material plastic, 
maro  NOU

Ochi de geam din material plastic, alb 
(opal)  NOU

Plăci multiple de tip fagure

Plasă de metal

Tablă perforată

Umplutură de tip sandwich din 
poliuretan, netedă

Umplutură de tip sandwich din 
poliuretan, Stucco

Ochi de geam din material plastic, 
structură de cristal
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Izolare termică eficientă
Cu ruperea termică a şinei de pe zidărie

ThermoFrame

În halele şi sălile încălzite sunt necesare obligatoriu uşi industriale secţionale cu o bună izolare 
termică. Ca urmare, uşile secţionale industriale marca Hörmann se furnizează cu un racord 
opţional la şinele verticale ThermoFrame şi sunt separate termic de zidărie. Un efect suplimentar 
de izolare este asigurat şi de limbile de etanşare dispuse pe ambele părţi ale uşii şi în zona 
superioară. Coeficientul de transfer termic se îmbunătăţeşte cu până la 36 %.
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Etanşare la buiandrug cu ThermoFrame

SPU F42
Suprafaţa uşii 
(mm)

fără  
ThermoFrame

cu 
ThermoFrame Îmbunătăţire

3000 × 3000 1,22 W/ (m²·K) 1,07 W/ (m²·K) 12,3 %

4000 × 4000 1,10 W/ (m²·K) 0,99 W/ (m²·K) 10,0 %

5000 × 5000 1,03 W/ (m²·K) 0,94 W/ (m²·K)  8,7 %

DPU
Suprafaţa uşii 
(mm)

3000 × 3000 0,95 W/ (m²·K) 0,60 W/ (m²·K) 36,8 %

4000 × 4000 0,79 W/ (m²·K) 0,53 W/ (m²·K) 32,9 %

5000 × 5000 0,69 W/ (m²·K) 0,48 W/ (m²·K) 30,4 %

ThermoFrame 
Opţional pentru toate uşile industriale 
secţionale

•	Separarea termică a şinei de zidărie.
•	Garnituri suplimentare pentru o etanşare mai bună.
•	Montare simplă, împreună cu şina verticală a uşii.
•	Protecţie anticorozivă optimă pentru şina verticală
•	o îmbunătăţire a ruperii termice cu până la 12 % 

pentru uşa industrială secţională SPU F42, pentru  
o suprafaţă a uşii de 3000 × 3000 mm

ThermoFrame 
Dotare standard pentru toate uşile 
industriale secţionale DPU

•	Profil de etanşare inferioară nou din PVC
•	Etanşare buiandrug din PVC cu clapă dublă
•	Cu racord la şină ThermoFrame
•	Izolare termică îmbunătăţită cu 36 % la o 

suprafaţă a uşii de 3000 × 3000 mm
•	Valoare top izolare termică: U = 0,48 W/ (m²·K)  

la o suprafaţă a uşii de 5000 × 5000 mm

Etanşare laterală cu ThermoFrame

Numai la Hörmann

ÎNREGISTRAT PENTRU PATENTARE

Izolare termică 
mai bună 
cu până la

36 %*
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Exemple pentru variante posibile de şină
Planificare sigură la construcţiile noi şi vechi

Tipuri de şină adaptate precis la hale industriale şi săli ample

Indiferent de tipul de uşă proiectat pentru hala industrială sau pentru o sală amplă,  
la Hörmann veţi găsi tipul de şină adecvat pentru uşa dumneavoastră. În funcţie  
de arhitectura halei sau sălii aveţi la dispoziţie şine pentru buiandrug normal  
şi mic, şine supraînălţate sau şine pentru tavan înclinat.
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Şină de culisare tip N / NB*
Şină standard

Şină ND pentru tavan înclinat

Şină de culisare tip H / HB*
Şină cu supraînălţare

Şină HD pentru tavan înclinat

Şină de culisare tip L
şină pentru buiandrug mic

Şină LD 
pentru tavan înclinat

Şină V / VB*
Şină verticală

Şină VU / WB* cu axul cu arcuri 
dispuse la buiandrug

* la tipul de uşă DPU

Dispunere deranjantă

Toate tipurile disponibile de şine pot fi găsite în manualul tehnic actual  
cu datele de montaj valabile.

Şine pentru buiandrug mic
Sistemul de acţionare şi lanţul se află  
în faţa uşii.
Nu vă va incomoda niciun lanţ suspendat  
în mijlocul încăperii. Merită să faceţi  
o comparaţie!

Dispunere Hörmann

Numai la Hörmann
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 Lagăr superior cu consolă  
de conectare
Poziţiile bine definite ale consolei  
axului cu arcuri uşurează montajul 
întregului ansamblu.

Legătura dintre axul cu arcuri  
şi toba de cablu
Fără arcuri separate ci o legătură 
sigură, simplă, care sporeşte siguranţa 
în funcţionare şi este uşor de montat.
Axul este zincat, iar arcurile  
sunt vopsite.

Cuplajul flexibil al semiaxelor  
cu arcuri
Abaterile minime de la alinierea axială 
se pot compensa prin flexibilitatea 
cuplajului semiaxelor.

Agățătoare prefabricată
Suspendarea de tavan a şinelor de 
culisare are loc prin agățători speciale 
din oţel zincat cu găuri longitudinale.
Acestea vor fi prefabricate pentru 
fiecare situaţie de construcţie.

 Cursă silenţioasă a uşii
Suporturile cu balama ale rolelor, 
confecţionate din tablă zincată,  
cu rolele de ghidare reglabile,  
cu bandaj de plastic pe rulmenţi  
cu bile, determină o cursă  
a uşii precisă şi silenţioasă.

Deosebit de uşor de depanat
În cazul unei avarii provocate  
de o coliziune în zona laterală, şinele  
de ghidare înşurubate pot fi înlocuite 
în mod simplu şi ieftin.

 Suport pentru role zincat  
şi rabatabil
Prin intermediul suportului rabatabil 
pentru role se micşorează distanţa faţă 
de buiandrug şi se împiedică ruperea 
cauciucului elementului superior al uşii 
în timpul deschiderii acesteia

 Conectori rezistenţi
Balamalele de mijloc stabile, din oţel 
zincat, unesc cu exactitate fiecare 
element al uşii.
Profilul marginal al secţiunilor uşii  
este construit în aşa fel încât şuruburile  
să poată fi introduse prin patru straturi 
de tablă, fără a se rupe.

Cea mai bună dovadă a calităţii:
Tehnică rafinată până la detalii
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Uşile trebuie să corespundă prevederilor de siguranţă 
ale standardului european 13241-1!
Cereţi de la ceilalţi ofertanţi să vă confirme acest fapt!

La Hörmann sunt testate şi certificate:

Siguranţă împotriva prăbuşirii

 Ghidarea sigură a uşii
Rolele de ghidare sunt ghidate precis în şinele sigure 
elaborate de Hörmann. Din acest motiv, blatul uşii  
nu poate să sară afară nici în faza de cotire şi nici în poziţia 
de parcare.

 Compensarea optimă a greutăţii
Ansamblul axului cu arcuri de torsiune asigură o compensare 
optimă a greutăţii. Ca urmare uşa se deplasează uşor  
în toate fazele de deschidere şi închidere.

 Dispozitiv de prindere (în funcţie de dotare)
Sistemele de prindere integrate în mijloacele de tracţiune 
protejează contra ruperii cablurilor şi arcurilor.  
Brevet european.

 Sistem de siguranţă împotriva ruperii arcurilor  
(în funcţie de dotare)
În cazul ruperii arcurilor aceasta opreşte din rotaţie axul  
cu arcuri de torsiune şi menţine în mod sigur uşa în poziţia 
sa. Brevet european.

Protecţie împotriva prinderii

 Protecţie împotriva prinderii degetelor
Datorită formei speciale a elementelor uşii nu există puncte 
de prindere nici la exterior şi nici la interior.

 Cablu ghidat la interior
Cablurile de tracţiune vor fi ghidate pe interior, între blatul 
uşii şi şine. Fără componente proeminente. Acest lucru 
exclude aproape în totalitate posibilitatea de accidentare.  
La uşile cu şină pentru buiandrug mic mijlocul de tracţiune 
constă dintr-o combinaţie lanţ / cablu de tracţiune.

 Protecţie laterală împotriva frecării
Şinele verticale sunt închise complet pe laterală,  
de sus până jos. Aşa se obţine mai sigur o protecţie  
laterală împotriva prinderii degetelor.

 Siguranţa cantului inferior
Senzorii supraveghează cantul inferior al uşii şi o opresc  
în cazul unui pericol mişcând-o după aceea înapoi.  
O supraveghere deosebit de sigură a cantului inferior  
al uşii este garantată de bariera luminoasă exterioară  
(vezi informaţii suplimentare la pagina 65). Obstacolele  
sunt recunoscute înainte de contactul cu uşa.

Caracteristici de siguranţă 
conform standardului  
european 13241-1
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Încuietoare pardoseală
Foarte practică dacă uşile 
trebuie folosite frecvent,  
se poate debloca foarte 
comod, cu piciorul. 
Încuietoarea se blochează 
automat, cu un zgomot 
perceptibil la închiderea uşii.

Zăvor rotativ
Încuietoare automată uşă 
prin zăvor rotativ. Numai  
la cerere pentru uşi cu şină 
de culisare VU- / WB  
şi HU- / RB (cu ax cu arcuri 
amplasat la buiandrug).

Zăvor glisant
Pregătit pentru un lacăt  
de şantier, ca încuietoare 
sigură de noapte.

Uşi acţionate manual
Dotare standard cu cablu sau tijă de manevrare

Încuiată sigur în mod standard

Opţional: Acţionare manuală cu funie sau cu lanţ din oţel rotund

Opţional: acţionare manuală cu lanţ

Posibilităţi de operare opţionale

BREVET EUROPEAN

Opţional: întinzător de lanţ pentru o utilizare mai simplă

Numai la Hörmann

Numai la Hörmann
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Zăvor glisant

Zăvor rotativ

Mânerul pentru uşă
Execuţie sigură în dotare standard

Acţionarea din exterior  
a încuietorii

Cu setul de clanţe încuietoarea uşii poate  
fi manevrată ergonomic din exterior. Din interior, 
încuietoarea este acţionată cu un mâner  
în formă de cruce şi ştift de siguranţă.
Butucul poate fi integrat şi în sistemul  
de închidere centralizat.

Set de clanţă îngropat

Ghidarea verticală a uşii este optimă în aplicaţiile 
logistice datorită construcţiei suple şi înălţimii  
de construcţie flexibile (uşi de rampă). Prin cilindrul 
de închidere puteţi opera două funcţii: Uşă 
descuiată permanent şi reîncuiere automată.

Toate componentele interioare sunt protejate  
de o învelitoare.

Zăvor glisant

Zăvor rotativ
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Execuţie sigură în dotare standard
datorită setului de securizare a uşii, rezistent la efracţie

Rezistenţa sigură împotriva efracţiei este importantă în special în cazul uşilor industriale, 
pentru a proteja mărfurile şi utilajele dumneavoastră. La Hörmann toate uşile industriale 
până la 5 m înălţime, sunt dotate cu set de securizare. Pentru protecţia specială, 
Hörmann oferă sisteme de închidere opţionale.
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Blocare fermă şi protecţie împotriva 
ridicării cu ranga

Compania Hörmann furnizează toate uşile secţionale 
industriale care sunt echipate cu sisteme de acţionare 
WA 300 / WA 400 şi care au o înălţime de până la 5 m 
cu un set de securizare a uşii, ca dotare de serie. 
Această protecţie mecanică împiedică în mod eficient 
o deschidere prin forţare a uşii, chiar şi în cazul unei 
pene de curent.

Uşile secţionale industriale cu o înălţime peste 5 m 
sunt rezistente la efracţie deja prin propria lor greutate.

Mecanismul de autoblocare protejează uşile 
secţionale cu sisteme de acţionare ghidate pe şine, 
contra deschiderii forţate cu ranga.

Siguranţă sporită pentru închiderea 
de noapte

La uşile acţionate electric se poate monta 
suplimentar o încuietoare mecanică culisantă (vezi 
figura de la pagina 57). Fiind echipată cu contact 
întrerupător electric, este împiedicată pornirea 
motorului când uşa este zăvorâtă.

Cârligul setului de securizare uşă se blochează automat  
la ridicarea uşii.
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Motor montat direct pe ax WA 300 S4
Cu pornire şi oprire controlate, ca dotări de serie

Variantă de montaj pe diagonală

Variantă de montare pe verticală

Plajă 
dimensională 
extinsă

Avantajele pe scurt

Montare şi service deosebit  
de simple datorită limitării forţei  
ca dotare standard
La uşile fără uşă pietonală înglobată  
nu sunt necesare alte echipamente,  
cum ar fi, de exemplu, sistemul  
de siguranţă a cantului inferior  
sau întrerupătorul cu fir. Aceasta reduce 
costurile şi riscul lucrărilor de reparaţii.

Cursă sigură în direcţia ÎNCHIS,  
cu viteză încetinită
Cursele complete în direcţiile DESCHIS  
şi ÎNCHIS, peste o înălţime  
a deschiderii în construcţie de 2500 mm,  
au loc cu o viteză de cca. 19 cm/s.  
Dacă înălţimea deschiderii în construcţie 
este sub 2500 mm, din motive de siguranţă, 
cursa în direcţia ÎNCHIS trebuie reglată  
la o viteză de cca. 10 cm/s. La echiparea 
opţională cu o barieră fotoelectrică externă 
sau cu un sistem de siguranţă a cantului 
inferior, această limitare nu mai este valabilă, 
adică uşa se închide şi se deschide  
cu cca.19 cm/s.

Tablou de comandă integrat cu buton  
tip DTH R
Sistemul de acţionare WA 300 poate  
fi furnizat opţional şi cu un tablou  
de comandă extern 360 (pregătit pentru 
controlul traficului).

Adecvare pentru uşile secţionale 
industriale Hörmann cu şină cu buiandrug 
normal, mic, şină supraînălţată sau verticală 
(cu excepţia ALR F42 Glazing şi DPU)

Dimensiuni uşă
Lăţime maximă uşă 6000 mm
Înălţime maximă uşă 4500 mm

Pentru max. 150 de cicluri  
de închidere-deschidere pe zi 
respectiv pentru până la 100 de locuri  
de parcare, în cazul complexelor de garaje.

Pornire şi oprire 
controlate
pentru o deplasare 
silenţioasă şi protejată  
a uşii. Astfel se 
prelungeşte durata  
de funcţionare a uşii.

Investiţii mici,  
consum redus
Preţul pentru WA 300 
este cu cca. 30 %  
mai redus decât  
cel al unui sistem  
de acţionare cu curent 
alternativ trifazat. De 
asemenea, şi consumul 
zilnic de curent este  
mai redus cu 75 %.

Montaj şi punere  
în funcţiune simple  
şi rapide 
Multe componente sunt 
deja montate şi nu mai 
este necesar să montaţi 
sistemul de siguranţă  
a cantului inferior  
şi întrerupătorul cu şnur.

În datele de montaj găsiţi  
mai multe informaţii sau 
puteţi întreba partenerul 
dumneavoastră, Hörmann.
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Deblocare pentru întreţinere 
direct la unitatea de 
antrenare

În cazul lucrărilor de testare anuale 
prevăzute de lege motorul nu trebuie 
demontat total din axul uşii. Astfel 
economisiţi timp şi bani. Deblocarea 
pentru întreţinere poate fi înlocuită 
oricând cu un sistem de deblocare 
asigurat.

Sistem de deblocare cu asigurare  
din exterior
ASE
Pentru deblocarea din exterior  
(necesar pentru hale fără o a doua 
posibilitate de acces). Carcasă turnată  
sub presiune cu posibilitate de încuiere 
cu semibutuc.
Dimensiuni:
83 × 133 × 50 mm (lăţ. × Î × A)

Cange
Pentru operarea manuală a uşilor mai 
înalte de 3000 mm cât şi ca acţionare 
de urgenţă (vezi figura de la pagina 63).

Acumulator de urgenţă
Prin această alimentare de urgenţă  
în carcasa exterioară pot fi compensate 
întreruperile în alimentarea cu curent  
de până la 18 de ore şi operate  
max. 5 cicluri (în funcţie de temperatură 
şi gradul de încărcare). În cursul 
regimului normal de funcţionare a uşii 
acumulatorul de urgenţă se reîncarcă.

Tablou de comandă opţional, 
cu buton 300 U  NOU

Tablourile de comandă pentru rampele de 
încărcare 420 S şi 420 T şi tabloul de 
comandă cu buton 300 U (imaginea de 
sus) formează o unitate compactă. 
Consumul de energie se reduce datorită 
combinaţiei cu un tablou de comandă 
pentru rampa de încărcare, cu o nouă 
funcţie de economisire a energiei.
Tabloul de comandă 300 U se poate 
obţine opţional şi cu un întrerupător 
principal integrat (fără imagine).

Dotare de serie la WA 300 S4

• Pornire şi oprire controlate, pentru o cursă protejată 
şi silenţioasă a uşii

• Limitarea forţei în direcţia  
„Uşă deschisă” / „Uşă închisă”

• Tablou de comandă integrat cu buton tip DTH R

• Spaţiu de montaj lateral redus, de numai 200 mm

• Nu sunt necesare instalaţii respectiv cablaje 
suplimentare la uşă*

• Un consum de numai cca. 1 Watt în modul Stand-By 
(fără alte accesorii electrice conectate)

*cu excepţia celor cu uşi pietonale înglobate

Sistem de deblocare cu asigurare  
din interior
Prin aceasta puteţi debloca  
comod unitatea de antrenare  
de la sol (brevet Hörmann).

Deblocări opţionale

Numai la Hörmann
ÎNREGISTRAT PENTRU PATENTARE
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Motor montat direct pe ax WA 400, WA 400 M
Puternic şi robust

Sistem de acţionare cu montare  
pe mijloc  
WA 400 M

În cazul acestui montaj pe mijlocul axului cu arcuri,  
nu va mai fi necesar un spaţiu suplimentar lateral. Atenţie  
la înălţimea buiandrugului!
WA 400 M se va livra standard cu deblocare asigurată  
şi este potrivit pentru toate tipurile de şine de culisare.

Se poate combina cu tablou de comandă
A / B 445, A / B 460, B 460 FU

Sistem de acţionare pentru montare  
cu flanşă  
WA 400

Această execuţie brevetată de fixare cu flanşă se poate 
monta rapid şi simplu pe axul cu arcuri şi necesită un spaţiu 
lateral considerabil mai redus decât soluţiile de montaj  
ale altor furnizori.

Se poate combina cu tablou de comandă
A / B 445, A / B 460, B 460 FU

Sistem de acţionare cu cutie cu pinioane 
şi lanţ  
WA 400

Unitatea de antrenare WA 400 cu cutie cu pinioane şi lanţ 
este recomandabilă în cazul spaţiului lateral redus la toate 
tipurile de uşă până la o înălţime de 7000 mm. La tipurile  
de şină L şi LD este necesară o antrenare cu cutie  
cu pinioane şi lanţ. Prin transmiterea indirectă a forţelor 
aceasta protejează în mod deosebit uşa.

Se poate combina cu tablou de comandă
A / B 445, A / B 460, B 460 FU

Poziţia standard de montare orizontală, alternativ  
pe verticală În imagine cu lanţ manual de urgenţă opţional.

Poziţia standard de montare verticală În imagine cu lanţ 
manual de urgenţă opţional.

Dacă lateral nu există spaţiu disponibil.
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Sistem de deblocare cu asigurare  
din interior
(standard la WA 400 M)
Prin aceasta puteţi debloca comod 
unitatea de antrenare de la sol  
(brevet Hörmann).

Deblocări opţionale

Acţionare de urgenţă  
opţională pentru deblocarea 
pentru întreţinere

Manivela de urgenţă
Această variantă avantajoasă este disponibilă 
în două variante de execuţie: ca manivelă  
rigidă sau manivelă articulată de urgenţă. Este 
posibilă adaptarea ulterioară pentru lanţul 
manual de urgenţă.

Lanţ manual de urgenţă
Prin combinaţia lanţului manual de urgenţă  
şi a sistemului opţional de deblocare  
uşa poate fi deblocată respectiv operată  
de la nivelul pardoselii.

Cange
Recomandabilă pentru uşile mai înalte  
de 3000 mm cât şi ca acţionare de urgenţă   
în special pentru uşile remizelor de pompieri. 
Este necesară o deblocare asigurată.

Îndeplineşte cerinţele directivei referitoare  
la pompieri EN 14092.

Deblocare pentru întreţinere  
ca dotare standard

În cazul lucrărilor de întreţinere anuale prevăzute 
de lege motorul nu trebuie demontat total  
din axul uşii. Astfel economisiţi timp şi bani. 
Deblocarea pentru întreţinere poate fi înlocuită 
oricând cu un sistem de deblocare asigurat.

Sistem de deblocare cu asigurare  
din exterior
ASE
Pentru deblocarea din exterior  
(necesar pentru hale fără o a doua 
posibilitate de acces). Carcasă turnată 
sub presiune cu posibilitate de încuiere 
cu semibutuc.
Dimensiuni:
83 × 133 × 50 mm (lăţ. × Î × A)

Toate versiunile cu curent trifazat au:

• silenţiozitate crescută

• durată de conectare mărită

• cursă a uşii rapidă

• pot fi obţinute şi în varianta cu convertizor  
de frecvenţă

Numai la Hörmann
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Unitatea de antrenare ITO 400, SupraMatic H şi SupraMatic HD
Unităţile de antrenare ce economisesc spaţiu

Sistem de acţionare cu lanţ pe tijă  
ITO 400

• Nu necesită spaţiu suplimentar lateral
• Deblocare de urgenţă prin cablu de deblocare la sania  

de transport
• Este posibilă şi deblocarea din exterior
• IP 65 (protecţie la jet de apă)
• Pentru şină normală (N, ND) şi pentru şină cu buiandrug 

mic (L, LD)
• Înălţime maximă uşă 4500 mm
• pot fi obţinute şi în variantă FU
• La cerere şi pentru uşile cu uşă pietonală înglobată

Se poate combina cu tablou de comandă
A / B 445, A / B 460 şi B 460 FU

Sisteme de acţionare SupraMatic H  
şi SupraMatic HD
• Frecvenţa de operare: max. 100 de cicluri  

pe zi (deschidere / închidere)
• Forţă de tracţiune şi apăsare 1000 N, vârful de forţă pentru 

o perioadă scurtă 1200 N, viteza de deschidere

SupraMatic H: 22 cm/s
SupraMatic HD: 18 cm/s

• Deblocare rapidă din interior
• Cablu de alimentare cu ştecher euro, o a doua agăţătoare 

pentru tijele de ghidare FS 60 şi FS 6
• Iluminare integrată cu temporizare reglată din fabrică  

la 2 minute
• Set securizare uşă ca echipament de siguranţă
• Poate fi extins prin utilizarea unităţilor suplimentare  

(vezi la pagina 62 conectarea lămpilor de semnalizare)
• Pentru uşile cu siguranţă împotriva ruperii arcurilor
• SupraMatic H: lăţime max. 5000 mm (5500 mm la cerere), 

înălţimea max. 3000 mm
• SupraMatic HD: lăţime max. 6750 mm  

(7000 mm la cerere), înălţimea max. 3000 mm
• Pentru şină normală (N) şi pentru şină cu buiandrug mic (L)
• La cerere şi pentru uşile cu uşă pietonală înglobată ALR 

F42 Glazing şi geam de sticlă
• Nu şi pentru uşile de tip DPU
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Oprirea automată  
fără contact  
protejează personalul  
şi valorile materiale

Barieră luminoasă exterioară
Mai multă siguranţă şi viteză ridicată

La uşile cu uşă pietonală 
înglobată fără prag muchia 
inferioară a uşii este 
supravegheată de bariera 
luminoasă exterioară VL 2  
cu doi senzori. Protecţia 
laterală de impact împiedică 
avarierea braţului mobil  
în poziţia „închisă” a uşii.

Senzorii 1 (VL 1), respectiv 2 (VL 2) 
sunt amplasaţi într-o construcţie  
cu braţ pivotant.
La uşile DPU cu sisteme de acţionare 
comandate prin impuls sau la uşile  
cu uşă pietonală înglobată fără prag 
este necesară o barieră luminoasă 
exterioară VL 2.

Barieră luminoasă exterioară (brevet european)

Mai multă siguranţă la uşile secţionale industriale 
Hörmann prin bariera fotoelectrică exterioară VL, 
disponibilă opţional. Un senzor supraveghează 
muchia inferioară a uşii, astfel obstacolele 
respectiv persoanele vor fi detectate din timp  
şi uşa îşi va schimba direcţia de deplasare deja 
înainte să intre în contact cu acestea. Datorită 
acestei tehnici, uşile secţionale Hörmann  
pot fi utilizate cu o viteză mai mare de deplasare, 
fără a depăşi forţele de închidere permise.

Numai la Hörmann
BREVET EUROPEAN
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Tablouri de comandă
Soluţii de sistem compatibile

Tablou de 
comandă integrat 

WA 300

Tablou de 
comandă extern 

360

Tablou  
de comandă  

cu impuls 
A / B 445

Tablou  
de comandă 
confortabil 

A / B 460

Tablou  
de comandă  

cu convertizor  
de frecvenţă 

B 460 FU

Unităţi de antrenare

WA 300 S4 ● ○

WA 400 ● ●

WA 400 FU ●

Funcţii / Caracteristici

Tabloul de comandă poate fi montat separat 
de unitatea de antrenare

● ● ● ●

Lucrările de reglare executate confortabil 
direct de la tabloul de comandă

● ● ● ●

Pornire şi oprire controlată pentru o cursă 
silenţioasă şi protejată a uşii

● ● ●

Mers rapid reglabil (în funcţie de şina  
de culisare)

● 3) ● 3) ●

Limitarea forţei în direcţia „DESCHIS”  
şi „ÎNCHIS”

● ● ● ● ●

Comandă integrată 
Deschis-Oprit-Închis

● ● ● ●

deschidere intermediară 
cu butoane speciale pe capacul carcasei

○ 4) ● ● ●

Citirea din exterior a meniurilor cu ajutorul 
afişajului dublu cu 7 segmente, integrat 
(contor de cicluri de întreţinere şi ore de 
funcţionare cât şi afişare a erorilor)

● ● ● ●

Indicator de defecţiune colectivă cu afişaj 
individual la locul de utilizare (acustic,  
optic sau prin telefonul mobil).

● ○ ○ ○

se poate extinde cu un receptor radio extern ● ● ● ● ●

Închidere automată 1) ● ● ● ●

Control trafic 1) ○ ○ ○

Cleme de conectare pentru alte unităţi  
de comandă

○ ● ● ● ●

Accesorii standard Buton DTH R

Alimentare cu tensiune 230 V 230 V 400 / 230 V 400 / 230 V 230 V

Cablu de branşare cu ştecher CEE 2)

(clasă de protecţie: IP 44)
● ● ● ● ●

Întrerupătorul principal integrat în carcasa 
tabloului de comandă

○ 5) ○ ○ ○ ○

Clasa de protecţie IP 65 
(protecţie la jet de apă) 
pentru tablouri de comandă  
şi componentele uşii

● ● ● ● ●

● = dotare standard
○ = doar în cazul unei dotări corespunzătoare, eventual cu dispozitiv de comandă suplimentar

1)  Numai în conexiune cu lămpi de semnalizare şi bariere luminoase, respectiv grile de fotocelule, sau bariere luminoase mobile de exterior VL 1 / VL 2
2)  La tablourile de comandă cu întrerupător principal integrat nu este nevoie de cablu de conectare
3)  În direcţia „ÎNCHIS”, la utilizarea fără SKS / VL (la utilizarea cu SKS / VL uşa se deplasează în general în mers rapid în direcţia „ÎNCHIS”)
4)  În conexiune cu UAP 300 şi DTH I sau posibil cu DTH IM
5)  Posibil cu întrerupător principal extern
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Semibutuc profilat opţional

Pentru toate tablourile  
de comandă exterioare

Întrerupătorul principal opţional

Pentru toate tablourile  
de comandă exterioare

Opţional 
coloană STI 1
Pentru montajul a max.  
2 tablouri de comandă  
cu carcasă suplimentară
Culoare: aluminiu alb, RAL 9006
Dimensiuni:
200 × 60 mm, înălţime 1660 mm

Hörmann este parterul 
dumneavoastră când aveţi nevoie 
de soluţii speciale

La Hörmann obţineţi un concept complet şi individual  
de comandă dintr-o singură sursă. De la legarea tabloului  
de comandă special Hörmann în conceptul dumneavoastră 
de comandă, prin comanda completă centralizată pentru 
toate funcţiile, până la o vizualizare bazată pe PC a tuturor 
componentelor de uşă şi tehnică de încărcare.

Dezvoltarea 

individuală  

a produselor chiar  

la firma noastră

Soluţii modulare, 

compatibile  

cu tehnica de 

antrenare Hörmann

Procese controlate 

prin vizualizarea  

pe un panou  

de control  

sau prin intermediul  

aplicaţiilor web.

Mai multe informaţii se găsesc 

în broşura despre sistemele 

speciale de comandă.

Individuelle Lösungen in Serienqualität

Sondersteuerungssysteme
 für Industrie und Gewerbe
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Accesorii
Transmiţător radio, receptor

Transmiţător radio 
cu 2 butoane
HSE 2 BS
negru

Transmiţător radio cu 4 butoane
HS 4 BS

Transmiţător radio cu 1 buton
HS 1 BS

Transmiţător radio de siguranţă cu 4 butoane
HSS 4 BS
Funcţie suplimentară: protecţie anticopiere  
pentru codarea transmiţătorului manual

Hörmann BiSecur (BS)
Sistemul radio modern pentru sistemele de acţionare  
a uşilor industriale
Sistemul radio BiSecur bidirecţional este marca unei tehnologii progresiste  
pentru operarea confortabilă şi sigură a uşilor industriale. Procedeul de codificare 
BiSecur, extrem de securizat, vă oferă siguranţa că nimeni nu poate copia 
semnalul dumneavoastră radio. Acest procedeu este testat şi certificat de experţii 
în securitate ai Universităţii din Ruhr, Bochum.

Transmiţător radio 
cu 2 butoane
HSE 2 BS
Alb

Avantajele dumneavoastră

• Codificare pe 128 biţi, cu securizare la un nivel foarte înalt, asemenea 
operaţiunilor bancare online.

• Semnal radio sensibil la perturbaţii cu raza de acţiune stabilă

• Compatibil retroactiv, adică cu elementele de comandă BiSecur  
pot fi operate inclusiv radioreceptoarele pe radiofrecvenţa 868 MHz  
(din 2005 până în iunie 2012).

Numai la Hörmann
ÎNREGISTRAT PENTRU PATENTARE
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Tastatură cod radio
FCT 10 BS
cu taste iluminate şi capac de 
protecţie, 10 funcţii cu cod

Receptor cu 3 canale
HEI 3 BS
pentru comandarea a 3 funcţii

Telecomenzi industriale  NOU
HSI BS

Această telecomandă poate să comande până la 1000 uşi. Aceasta este 
dotată cu dispozitiv de afişare şi taste comode de formare a numerelor. 
Butoanele super mari uşurează operarea cu mănuşi de lucru. Codurile 
unei telecomenzi pot fi transmise la alte telecomenzi într-un mod care 
economiseşte timp, prin cablu.

Receptor releu cu 1 canale
HER 1 BS
cu ieşire releu fără potenţial

Receptor releu cu 2 canale
HER 2 BS
cu 2 ieşiri releu fără potenţial

Receptor releu cu 4 canale
HER 4 BS
cu 4 ieşiri releu fără potenţial

Dispozitiv radio de citire  
a amprentelor digitale
FFL 12 BS
2 funcţii cu cod şi până  
la 12 amprente digitale

Tastatură cod radio
FCT 3 BS
cu taste iluminate; 3 funcţii cu cod
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Accesorii
Butoane

Buton DTH R
Pentru comanda separată  
a ambelor direcţii de funcţionare 
cu buton de oprire separat.
Categoria de protejare: IP 65.
Dimensiuni:
90 × 160 × 55 mm (L × Î × A)

Pentru tablourile de comandă:
360, A / B 445, A / B 460, B 460 FU 
şi tabloul de comandă integrat 
WA 300 S4

Buton DTH RM
Pentru comanda separată  
a ambelor direcţii de funcţionare 
cu buton de oprire separat,  
cu butuc miniatural:
se dezactivează utilizarea 
sistemului de acţionare. Utilizarea 
sistemului de acţionare nu mai este 
posibilă (în pachetul de livrare sunt 
incluse 2 chei).
Categorie de protejare: IP 65
Dimensiuni:
90 × 160 × 55 mm (L × Î × A)

Pentru tablourile de comandă:
360, A / B 445, A / B 460, B 460 FU 
şi tabloul de comandă integrat 
WA 300 S4

Buton DTH I
pentru deplasarea uşii în poziţiile 
DESCHIS / ÎNCHIS, buton de oprire 
separat, pentru întreruperea 
deplasării uşii.
Tasta deschidere 1/2 pentru 
deschiderea uşii până la poziţia 
intermediară programată.
Categorie de protejare: IP 65
Dimensiuni:
90 × 160 × 55 mm (L × Î × A)

Pentru tablourile de comandă:
360, A / B 460, B 460 FU şi tabloul 
de comandă integrat WA 300 S4 
(numai combinat cu UAP 1)

Buton DTH IM
pentru deplasarea uşii în poziţiile 
DESCHIS / ÎNCHIS, buton de oprire 
separat, pentru întreruperea 
deplasării uşii.
buton DESCHIS 1/2 pentru 
deschiderea uşii până la poziţia 
intermediară programată, cu butuc 
miniatural:
se dezactivează utilizarea 
sistemului de acţionare. Utilizarea 
sistemului de acţionare nu mai este 
posibilă (în pachetul de livrare sunt 
incluse 2 chei).
Categorie de protejare: IP 65
Dimensiuni:
90 × 160 × 55 mm (L × Î × A)

Pentru tablourile de comandă:
360, A / B 460, B 460 FU şi tabloul 
de comandă integrat WA 300 S4 
(numai combinat cu UAP 1)

Buton DT 02
Deschidere sau închidere  
printr-o tastă de comandă,  
tastă de oprire separată.
Dimensiuni:
65 × 112 × 68 mm (L × Î × A),
Categorie de protejare: IP 65

Pentru tablourile de comandă:
A / B 445, A / B 460 şi B 460 FU

Buton DT 04
Pentru comandarea separată  
a ambelor direcţii de funcţionare, 
cu buton separat pentru oprire, 
deschiderea completă sau parţială 
a uşii (printr-un buton separat).
Dimensiuni:
69 × 185 × 91 mm (L × Î × A),
Categorie de protejare: IP 65

Pentru tablourile de comandă:
A / B 460 şi B 460 FU

Buton DTN A 30
Pentru comandarea separată  
a ambelor direcţii, butonul  
de oprire este realizat autoblocant, 
şi după apăsare rămâne apăsat, 
excluzând astfel utilizarea uşii  
de către o persoană neautorizată. 
Acţionarea butoanelor devine 
posibilă numai după deblocarea 
butonului - ciupercă de oprire  
cu ajutorul cheilor (în pachetul  
de livrare sunt incluse 2 chei).
Dimensiuni:
66 × 145 × 85 mm (L × Î × A),
Categorie de protejare: IP 65

Pentru tablourile de comandă:
A / B 445, A / B 460 şi B 460 FU
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Accesorii
Buton, selector cu cheie, coloană

Buton DTP 02
Deschidere sau închidere printr-un 
buton de comandă, buton  
de oprire separat şi lumină  
de control în timpul funcţionării, 
pentru tensiunea de comandă, 
închidere cu semibutuc profilat 
(disponibil ca accesoriu).
Dimensiuni:
86 × 260 × 85 mm (L × Î × A),
Categorie de protejare: IP 44

Pentru tablourile de comandă:
A / B 445, A / B 460 şi B 460 FU

Buton DTP 03
Pentru comanda separată  
a ambelor direcţii, buton de oprire 
separat şi lumină de control  
în timpul funcţionării, pentru 
tensiunea de comandă, închidere 
cu semibutuc profilat (disponibil  
ca accesoriu).
Dimensiuni:
68 × 290 × 74 mm (L × Î × A),
Categorie de protejare: IP 44

Pentru tablourile de comandă:
A / B 445, A / B 460 şi B 460 FU

Buton - ciupercă de oprire  
de avarie DTN 10
Pentru scoaterea rapidă  
din funcţiune a uşii
Buton (tip ciupercă) autoblocant
Montaj pe tencuială
Dimensiuni:
93 × 93 × 95 mm (L × Î × A).
Categorie de protejare: IP 65

Pentru tablourile de comandă:
A / B 445, A / B 460 şi B 460 FU

Buton - ciupercă de oprire  
de avarie DTNG 10
Pentru scoaterea rapidă  
din funcţiune a uşii
Comutator cu acţionare manuală 
autoblocant
Montaj pe tencuială
Dimensiuni:
93 × 93 × 95 mm (L × Î × A).
Categorie de protejare: IP 65

Pentru tablourile de comandă:
A / B 445, A / B 460 şi B 460 FU

Funcţiunea încuiabilă serveşte la întreruperea tensiunii de comandă  
şi scoate din funcţiune aparatele de comandă. Semibutucurile  
nu sunt incluse în inventarul de livrare a butonului de apăsare.

Selector cu cheie ESU 30 cu 3 chei
Montaj sub tencuială,
Funcţiune cu impuls sau 
deschidere/închidere, la alegere,
Categoria de protejare: IP 54
Dimensiunile cutiei selectorului:
60 mm (d), 58 mm (T)
Dimensiunile panoului de mascare:
90 × 100 mm (L × Î),
Degajare în zidărie:
65 mm (d), 60 mm (T) 
 Categoria de protejare: IP 54

Montaj aplicat ESA 30 
(fără imagine)
Dimensiuni:
73 × 73 × 50 mm (L × Î × A)

Selector cu cheie STUP 30 cu 
3 chei
Execuţie îngropată
Funcţiune cu impuls sau 
deschidere / închidere, la alegere,
Dimensiunile cutiei selectorului:
60 mm (d), 58 mm (T),
Dimensiunile panoului de mascare:
80 × 110 mm (L × Î),
Dimensiunile în zidărie:
65 mm (d), 60 mm (T),
Categorie de protejare: IP 54

Montaj aplicat STAP 30 
(fără figură)
Dimensiuni:
80 × 110 × 68 mm (L × Î × A)

Coloană STS 1
Cu adaptor pentru montarea 
TTR 100, FCT 10 b, 
CTR 1b / CTR 3b sau STUP.
Dispozitivele de comandă trebuie 
comandate separat.
Capul şi baza stâlpului sunt de 
culoarea gri petrol, RAL 7015.
Ţeava verticală este vopsită  
cu lac cu uscare la cuptor de 
culoarea aluminiului alb, RAL 9006.
Dimensiuni:
300 mm (d), 1250 mm (H)
Categorie de protejare: IP 44

Variantă cu selector cu cheie STUP 
30 incorporat (ca accesoriu).
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Accesorii
Tastaturi cu cod

Tastatură cu cod CTR 1b, CTR 3b
Tastaturile cu cod CTR 1b şi CTR 3b oferă o siguranţă ridicată împotriva 
deschiderii neautorizate. Pur şi simplu introduceţi codul numeric personal 
şi nu aveţi nevoie de cheie.
Cu versiunea de confort CTR 3b puteţi să deschideţi şi o a doua uşă şi 
puteţi aprinde iluminatul exterior, sau să alegeţi direcţia de mişcare a uşii.

Dimensiuni:
80 × 110 × 17 mm (L × Î × A),
Carcasă decodor:
140 × 130 × 50 mm (L × Î × A)
Categorie de protejare tastatură: IP 65
Categorie de protejare carcasă decodor: IP 54
Putere de comutare: 2,5 A / 30 V cc
500 W / 250 V c.a.

Tastatură cu cod CTV 1 / CTV 3
Tastatura cu cod este deosebit de robustă şi protejată împotriva 
vandalismului. Utilizarea se desfăşoară necodificat, prin introducerea 
codului dumneavoastră numeric personal.
Cu versiunea confort CTV 3 puteţi să deschideţi şi o a doua  
uşă şi se poate aprinde iluminatul exterior, sau puteţi alege direcţia  
de mişcare a uşii.

Dimensiuni:
75 × 75 × 13 mm (L × Î × A).
Carcasă decodor:
140 × 130 × 50 mm (L × Î × A)
Categorie de protejare tastatură: IP 65
Categorie de protejare carcasă decodor: IP 54
Putere de comutare: 2,5 A / 30 V cc
500 W / 250 V c.a.

Dispozitiv de citire a amprentelor digitale FL 12, FL 100
Amprenta dumneavoastră digitală este de ajuns pentru a deschide uşa 
secţională industrială în mod sigur şi confortabil. Cititorul de amprente 
digitale există în două variante: FL 12 pentru memorarea a 12, respectiv 
FL 100 pentru memorarea a 100 de amprente digitale.

Dimensiuni:
80 × 110 × 39 mm (L × Î × A),
Carcasă decodor:
70 × 275 × 50 mm (L × Î × A),
Categoria de protejare unitate de citire: IP 65
Categorie de protejare carcasă decodor: IP 56
Putere de comutare: 2,0 A / 30 V cc

Transponder TTR 100, TTR 1000
Modul confortabil de operare, dacă au acces mai multe persoane la hală. 
Pur şi simplu ţineţi cheia pentru transponder cu codul dumneavoastră 
personal la o distanţă de 2 cm în faţa aparatului de citire. Fără atingere! 
Acest lucru este avantajos mai ales pe întuneric. Se furnizează 2 chei. 
Pentru max. 100 de chei cu transponder (TTR 100), respectiv 1000  
de chei cu transponder (TTR 1000).

Dimensiuni:
80 × 110 × 17 mm (L × Î × A),
Carcasă decodor:
140 × 130 × 50 mm (L × Î × A)
Categorie de protejare câmp transponder: IP 65
Categorie de protejare carcasă decodor: IP 54
Putere de comutare: 2,5 A / 30 V cc
500 W / 250 V c.a.
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Accesorii
Bariere fotoelectrice, grile de fotocelule,  
detectoare de mişcare radar

Barieră luminoasă RL 50 / RL 300
Barieră luminoasă cu reflexie  
cu componente emiţător/receptor 
şi reflector.
Bariera luminoasă este testată  
de dispozitivul de comandă înainte 
de fiecare mişcare de coborâre.
Racordare prin mufă de telefon 
(RL 50, lungime 2 m) respectiv  
prin cablu bifilar (RL 300,  
lungime 10 m).
Raza de acţiune max. 6 m
Dimensiuni:
68 × 97 × 33 mm (L × Î × A).
Reflector:
30 × 60 mm (L × Î),
Categorie de protejare: IP 65

Barieră luminoasă cu un singur 
sens EL 51
Barieră luminoasă cu emiţător  
şi receptor separat.
Bariera luminoasă este testată  
de dispozitivul de comandă înainte 
de fiecare mişcare de coborâre.
Racordare prin mufă de telefon
Raza de acţiune max. 8 m
Dimensiuni cu cornier de montare:
60 × 165 × 43 mm (L × Î × A),
Categorie de protejare: IP 65

Întrerupător cu tracţiune ZT 2  
cu cablu
Emitere impuls pentru deschidere 
şi închidere.
Dimensiuni:
60 × 90 × 55 mm (L × Î × A).
Lungimea cablului de tracţiune: 
3,2 m
Categorie de protejare: IP 65

Consolă braţ KA1 (fără figură)
Braţ telescopic 1680 – 3080 mm 
utilizabil cu ZT 2

Detector de mişcare radar 
RBM 2
Pentru impuls „DESCHIS”  
cu recunoaşterea direcţiei
Înălţimea max. de montaj: 6 m
Dimensiuni:
155 × 132 × 58 mm (L × Î × A)
Solicitare max. contact:
24 ca / cc, 1 A (sarcină ohmică), 
categorie de protejare: IP 65

Telecomandă pentru detectorul 
de mişcare radar (Opţional)

Grilă de fotocelule ELG
Grila de fotocelule monitorizează 
întregul plan de închidere a uşii, 
până la o înălţime de 2500 mm. 
Astfel sunt recunoscute vehiculele 
cu remorcă din zona uşii şi sunt 
prevenite deteriorările vehiculului 
şi uşii. Montarea la tocul uşii  
şi orientarea neproblematică  
a senzorilor facilitează utilizarea.  
În plus, grila de fotocelule ELG 1 
se poate integra simplu  
în ansamblul de coloane STL.

Tensiune de alimentare: 24 V cc
Consum de curent: câte 100 mA
Raza de acţiune: 0...12 m
Categorie de protejare: IP 65
Retroreflexie lumină solară: 
150.000 lux
Temperatura de funcţionare: 
–25 °C până la +55 °C
Rezoluţie: 60 mm, încrucişat
Sursa de iluminare: LED  
cu infraroşii
Lungime cablu transmiţător: 10 m
Lungime cablu receptor: 5 m
Înălţime: ELG 1 = 1380 mm, 
ELG 2 = 2460 mm

Set de coloane STL
Ansamblul de coloane este fabricat 
din aluminiu eloxat, rezistent  
la intemperii şi este pregătit pentru 
preluarea grilei de fotocelule 
ELG 1. Măştile şi masca piciorului 
sunt din material plastic  
gri ardezie, RAL 7015.
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Accesorii
Unităţi de conectare, lămpi de semnalizare cu LED

Placă de circuite multifuncţională  
în carcasa existentă
sau opţional, într-o carcasă de extindere 
separată (imagine)
Raportarea poziţiei finale, impuls de ştergere, 
semnalarea unei defecţiuni colective
Unitate de extindere pentru tablourile de 
comandă 360, A / B 445, A / B 460, B 460 FU

Dimensiunile carcasei suplimentare
202 × 164 × 130 mm (L × Î × A)
Categorie de protejare: IP 65
O placă de circuite poate fi montată opţional  
în tabloul de comandă.

Cronometru săptămânal în carcasă 
suplimentară separată
Temporizatorul poate fi pornit sau oprit  
printr-un contact fără potenţial al unui aparat  
de comandă.
Unitate de extindere pentru tablourile  
de comandă A / B 460, B 460 FU, 360  
(fără carcasă suplimentară, pentru montarea  
în carcasa existentă)
Putere de comutare: 230 V ca  2,5 A/500 W
Posibilitate de comutare între ora de vară / iarnă
Comutare manuală: funcţionare automată, 
preselectarea comutării permanent 
pornit / permanent oprit

Dimensiunile carcasei suplimentare
202 × 164 × 130 mm (L × Î × A)
Categorie de protejare: IP 65

Unitate de conectare vară / iarnă  
în carcasă separată
Funcţie pentru deschiderea completă a uşii  
şi programarea poziţiei intermediare, unitate  
de extindere pentru tablourile de comandă 
A / B 460, B 460 FU

Dimensiunile carcasei suplimentare
202 × 164 × 130 mm (L × Î × A)
Categorie de protejare: IP 65

Buclă de inducţie DI 1  
în carcasă separată suplimentară
Buclă de inducţie cu un canal. Detectorul 
dispune de un contact normal deschis  
şi de un inversor.

Buclă de inducţie DI 2  
(fără figură) în carcasă separată suplimentară
Buclă de inducţie cu 2 canale separate. 
Detectorul dispune de două contacte normal 
deschise fără potenţial. Reglabil  
pe impuls sau contact permanent.  
Este posibilă recunoaşterea direcţiilor.
Dimensiunile carcasei suplimentare
202 × 164 × 130 mm (lăţ. × Î × A)
Caracteristici:
DI 1: tensiune joasă 2 A, 125 V A/60 W
DI 2: 250 V CA, 4 A, 1000 VA,  
(sarcină ohmică CA)
Livrare: fără cablul pentru buclă.

Cablu pentru bucle  
de inducţie
Role de 50 m,
Marcaj cablu: SIAF
Secţiune: 1,5 mm²
Culoare: maro

UAP 300 
pentru WA 300 S4
Pentru selectare impuls, 
funcţie de deschidere parţială, 
raportarea poziţiei finale, 
conectarea lămpilor  
de semnalizare
Cu cablu telefonic de 2 m
Categorie de protejare: IP 65
Caracteristici max.:
30 V CC / 2,5 A  
(sarcină ohmică)
250 V CA / 500 W  
(sarcină ohmică)
Dimensiuni:
110 × 45 × 40 mm (L × Î × A)

HOR 300 
pentru WA 300 S4
Pentru comanda unei raportări 
de poziţie finală sau unui 
semnalizator luminos
Cu cablu de alimentare de 2 m
Categorie de protejare: IP 44
Caracteristici max.:
30 V CC / 2,5 A  
(sarcină ohmică)
250 V ca / 500 W  
(sarcină ohmică)
Dimensiuni:
110 × 45 × 40 mm (L × Î × A)
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Conectarea lămpilor de semnalizare SupraMatic H, SupraMatic HD

Unitate de extindere lămpi de semnalizare ES 1,  
în carcasă separată, inclusiv 2 lămpi de semnalizare galbene
Două relee pentru comanda luminilor de semnalizare, releu de opţiuni 
(impuls de ştergere) pentru comanda iluminării, intrare impuls, timp  
de menţinere în poziţie deschisă cu posibilitate de reducere, buton  
de oprire de avarie cu posibilitate de conectare, tastatura  
de la SupraMatic H cu posibilitate de oprire, închidere automată  
cu posibilitate de oprire (de ex. ZSU 2)

Conectarea lămpilor de semnalizare SupraMatic H, SupraMatic HD

Unitate de extindere pentru semnalizatoare luminoase ES 2,  
inclusiv 2 lămpi galbene
Tehnic identic cu ES 1, în plus este posibilă programarea SupraMatic H, 
respectiv SupraMatic HD prin unitatea de extindere, este posibilă 
conectarea unui sistem de siguranţă a cantului inferior precum şi a unei 
bariere luminoase de trecere.
Se poate fi fixa intervalul de timp în care uşa stă în poziţia deschis,  
între 5 – 480 de secunde
Timp de avertizare de 1 – 170 s

Unitate de extindere control trafic EF 1,  
inclusiv 2 lămpi roşu / verde (fără imagine)
Tehnic este ca ES 2, în plus are solicitare impuls, intrare şi ieşire, funcţia 
de intrare are prioritate, raportarea poziţiei finale prin releu integrat

Lămpi de semnalizare
cu LED-uri de culoare deschisă  
şi cu durată mare de viaţă

Conectarea lămpilor de semnalizare pentru montare în carcasă 
existentă sau opţional în carcase separate de extensie,  
(fig.) inclusiv 2 lămpi galbene
Unitate de extindere pentru tablourile de comandă 360, A / B 445, 
A / B 460, B 460 FU. Conectarea lămpilor de semnalizare serveşte  
la indicarea optică în timpul ciclului de funcţionare a uşii (cronometru 
săptămânal, opţional pentru 360, A / B 460, B 460 FU).
Posibilităţi de utilizare: Avertizare pornire (pentru 360, A / B 445, A / B 460, 
B 460 FU), închidere automată (pentru 360, A / B 460, B 460 FU). După 
expirarea timpului de menţinere în poziţia deschis (0 – 480 s), lămpile 
clipesc în intervalul de preavertizare setat (0 – 70 s).
Dimensiunile semaforului: 180 × 250 × 290 mm (L × I × A)
Dimensiunile carcasei suplimentare: 202 × 164 × 130 mm (L × Î × A)
Sarcină de contact: 250 V CA : 2,5 A/500 W,
Categorie de protejare: IP 65

Controlul traficului în carcasă suplimentară separată  
(A / B 460, B 460 FU) sau pentru montare în carcasa existentă (360), 
inclusiv 2 lămpi roşu/verde
Unitate de extindere pentru tablourile de comandă 360,  
A / B 460, B 460 FU. Conectarea lămpilor de semnalizare serveşte  
la semnalizarea optică pentru controlul intrărilor şi ieşirilor (cronometru 
săptămânal opţional).
Durata fazei verzi: reglabilă între 0 – 480 s
Durată preavertizare închidere: reglabilă între 0 – 70 s.
Dimensiunile semaforului: 180 × 410 × 290 mm (L × I × A)
Dimensiunile carcasei suplimentare: 202 × 164 × 130 mm (L × Î × A)
Sarcină de contact: 250 V CA : 2,5 A/500 W,
Categorie de protejare: IP 65
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● = Standard
○ = Opţional

Lista tipurilor de uşi
Caracteristici constructive şi de calitate

SPU F42 DPU APU F42 APU F42 
Thermo

ALR F42 ALR F42 
Thermo

APU F42 
S-Line

ALR F42 
S-Line

ALR F42 
Glazing

ALR F42 
Vitraplan

Rezistenţă împotriva presiunii  
vântului EN 12424

Uşă fără uşă pietonală înglobată, clasa 3 4 1) 3 3 3 3 3 3 3 3

Uşă cu uşă pietonală înglobată, LZ ≤ 4000, clasa 3 – 3 3 3 3 – – – –

Uşă cu uşă pietonală înglobată, LZ > 4000, clasa 2 – 2 2 2 2 – – – –

Impermeabilitate EN 12425 Uşă fără uşă pietonală înglobată, clasa 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa)

Permeabilitatea la aer EN 12426 Uşă fără uşă pietonală înglobată, clasa 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2

Uşă cu uşă pietonală înglobată, clasa 1 – 1 1 1 1 – – – –

Fonoizolaţie EN 717-1 Uşă fără uşă pietonală înglobată R = . . . dB 25 25 23 23 23 (30 2) ) 23 (30 2) ) 23 22 30 23

Uşă cu uşă pietonală înglobată R = . . . dB 24 – 22 22 22 22 – – – –

Izolare termică conform EN 13241-1,  
anexa B EN 12428

Uşă fără uşă pietonală înglobată, U = W/ (m²·K) 3) 1,0 0,48 3,5 2,9 3,3 2,7 3,4 3,2 6,2 3,2

- Geamuri triple opţionale, U = W/ (m²·K) 3) – – 2,9 2,4 3,0 2,4 2,9 2,8 – 3,0

-  Geamuri duble climatice opţionale  
(geam de siguranţă cu un singur strat) U = W/ (m²·K) 3)

– – 2,4 2,0 2,6 2,1 – – 2,6 –

Uşă cu uşă pietonală înglobată, U = W/ (m²·K) 3) 1,2 – 3,7 3,1 3,5 2,9 – – – –

- Geamuri triple opţionale, U = W/ (m²·K) 3) 3,1 2,6 3,2 2,6 – – – –

Slet, U = W/ (m²·K) 0,50 0,30 – – – – – – – –

Construcţie Autoportantă ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Adâncime, mm 42 80 42 42 42 42 42/48,5 48,5 42 42

Dimensiuni uşă Lăţime max. mm, LZ 8000 6000 (10000 5) ) 8000 7000 8000 7000 5000 5000 5500 6000

Înălţime max. mm, RM 4) 7000 5000 (8000 5) ) 7000 7000 7000 7000 7000 7000 4000 7000

Spaţiu necesar vezi datele de montaj

Material blat uşă Oţel, cu rupere termică, 42 mm ● – ● ● – – ● – – –

Oţel, cu rupere termică, 80 mm – ● – – – – – – – –

Aluminiu, profil standard – – ● – ● – ● ● ● ●

Aluminiu, Thermoprofil – – – ● – ● – – – –

Suprafaţă blat uşă Oţel galvanizat, acoperit conform RAL 9002 ● ● ○ ○ – – ○ – – –

Oţel galvanizat, acoperit conform RAL 9006 ○ ○ ● ● – – ● – – –

Oţel galvanizat, acoperit conform RAL, la alegere ○ ○ ○ ○ – – ○ – – –

Aluminiu eloxat E6 / C0 (înainte E6 / EV 1) – – ● ● ● ● ● ● ● –

La alegere acoperit cu aluminiu conform RAL – – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

Uşă pietonală înglobată Fără prag ○ – ○ ○ ○ ○ – – – –

Uşă alăturată Aspect identic cu cel al uşii ○ – ○ ○ ○ ○ ○ ○ – ○

Elemente vitrate Fereastră hublou tip A ○ ○ – – – – – – – –

Fereastră hublou tip D ○ – – – – – – – – –

Fereastră hublou tip E ○ – – – – – – – – –

Ramele din aluminiu ale vitrărilor ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ●

Etanşări Pe 4 laturi jur împrejur ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Etanşare intermediară între elementele uşii ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ThermoFrame Etanşare din PVC rigid / moale ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sisteme de închidere Închideri interioare ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Închideri exterioare / interioare ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – –

Set securizare uşă La uşi cu o înălţime până la 5 m cu motor montat direct  
pe axul de înfăşurare

● – ● ● ● ● ● ● ● ●

Echipamente de siguranţă Protecţie împotriva prinderii degetelor ● – ● ● ● ● ● ● ● ●

Protecţie laterală împotriva prinderii mâinilor ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sistem de siguranţă împotriva prăbuşirii pentru uşi ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Posibilităţi de fixare Beton ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Oţel ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Zidărie ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Alte variante la cerere

1)  Clasa 4 la uşile DPU până la o lăţime de 8000 mm, clasa 3 la uşile DPU peste 8000 mm
2)  cu geam dublu opţional (geam de siguranţă cu un singur strat)
3)  La o suprafaţă uşă de 5000 × 5000 mm
4)  Uşi cu înălţimea de peste 7000 mm la cerere (nu la tipul de uşă ALR F42 Glazing)
5)  Uşi cu motor direct pe ax76



SPU F42 DPU APU F42 APU F42 
Thermo

ALR F42 ALR F42 
Thermo

APU F42 
S-Line

ALR F42 
S-Line

ALR F42 
Glazing

ALR F42 
Vitraplan

Rezistenţă împotriva presiunii  
vântului EN 12424

Uşă fără uşă pietonală înglobată, clasa 3 4 1) 3 3 3 3 3 3 3 3

Uşă cu uşă pietonală înglobată, LZ ≤ 4000, clasa 3 – 3 3 3 3 – – – –

Uşă cu uşă pietonală înglobată, LZ > 4000, clasa 2 – 2 2 2 2 – – – –

Impermeabilitate EN 12425 Uşă fără uşă pietonală înglobată, clasa 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa)

Permeabilitatea la aer EN 12426 Uşă fără uşă pietonală înglobată, clasa 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2

Uşă cu uşă pietonală înglobată, clasa 1 – 1 1 1 1 – – – –

Fonoizolaţie EN 717-1 Uşă fără uşă pietonală înglobată R = . . . dB 25 25 23 23 23 (30 2) ) 23 (30 2) ) 23 22 30 23

Uşă cu uşă pietonală înglobată R = . . . dB 24 – 22 22 22 22 – – – –

Izolare termică conform EN 13241-1,  
anexa B EN 12428

Uşă fără uşă pietonală înglobată, U = W/ (m²·K) 3) 1,0 0,48 3,5 2,9 3,3 2,7 3,4 3,2 6,2 3,2

- Geamuri triple opţionale, U = W/ (m²·K) 3) – – 2,9 2,4 3,0 2,4 2,9 2,8 – 3,0

-  Geamuri duble climatice opţionale  
(geam de siguranţă cu un singur strat) U = W/ (m²·K) 3)

– – 2,4 2,0 2,6 2,1 – – 2,6 –

Uşă cu uşă pietonală înglobată, U = W/ (m²·K) 3) 1,2 – 3,7 3,1 3,5 2,9 – – – –

- Geamuri triple opţionale, U = W/ (m²·K) 3) 3,1 2,6 3,2 2,6 – – – –

Slet, U = W/ (m²·K) 0,50 0,30 – – – – – – – –

Construcţie Autoportantă ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Adâncime, mm 42 80 42 42 42 42 42/48,5 48,5 42 42

Dimensiuni uşă Lăţime max. mm, LZ 8000 6000 (10000 5) ) 8000 7000 8000 7000 5000 5000 5500 6000

Înălţime max. mm, RM 4) 7000 5000 (8000 5) ) 7000 7000 7000 7000 7000 7000 4000 7000

Spaţiu necesar vezi datele de montaj

Material blat uşă Oţel, cu rupere termică, 42 mm ● – ● ● – – ● – – –

Oţel, cu rupere termică, 80 mm – ● – – – – – – – –

Aluminiu, profil standard – – ● – ● – ● ● ● ●

Aluminiu, Thermoprofil – – – ● – ● – – – –

Suprafaţă blat uşă Oţel galvanizat, acoperit conform RAL 9002 ● ● ○ ○ – – ○ – – –

Oţel galvanizat, acoperit conform RAL 9006 ○ ○ ● ● – – ● – – –

Oţel galvanizat, acoperit conform RAL, la alegere ○ ○ ○ ○ – – ○ – – –

Aluminiu eloxat E6 / C0 (înainte E6 / EV 1) – – ● ● ● ● ● ● ● –

La alegere acoperit cu aluminiu conform RAL – – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

Uşă pietonală înglobată Fără prag ○ – ○ ○ ○ ○ – – – –

Uşă alăturată Aspect identic cu cel al uşii ○ – ○ ○ ○ ○ ○ ○ – ○

Elemente vitrate Fereastră hublou tip A ○ ○ – – – – – – – –

Fereastră hublou tip D ○ – – – – – – – – –

Fereastră hublou tip E ○ – – – – – – – – –

Ramele din aluminiu ale vitrărilor ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ●

Etanşări Pe 4 laturi jur împrejur ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Etanşare intermediară între elementele uşii ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ThermoFrame Etanşare din PVC rigid / moale ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sisteme de închidere Închideri interioare ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Închideri exterioare / interioare ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – –

Set securizare uşă La uşi cu o înălţime până la 5 m cu motor montat direct  
pe axul de înfăşurare

● – ● ● ● ● ● ● ● ●

Echipamente de siguranţă Protecţie împotriva prinderii degetelor ● – ● ● ● ● ● ● ● ●

Protecţie laterală împotriva prinderii mâinilor ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sistem de siguranţă împotriva prăbuşirii pentru uşi ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Posibilităţi de fixare Beton ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Oţel ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Zidărie ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Alte variante la cerere
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 Uşi secţionale
Sistemele de uşi cu economie  
de spaţiu se adaptează oricărui  
tip de construcţie graţie tipurilor diferite 
de şine. Hörmann vă oferă soluţii 
perfect adaptate la orice aplicaţie.

 Uşi rulou și grilaje-rulou
Datorită construcţiei simple, cu puţine 
componente, uşile rulou sunt deosebit 
de rentabile şi robuste. Hörmann 
livrează uşi rulou cu lăţime de până  
la 11,75 m şi înălţime de 9 m, iar pentru 
uşile speciale sunt disponibile  
şi înălţimi mai mari.

 Uşi rapide
Uşile rapide Hörmann sunt folosite 
pentru optimizarea traficului, pentru 
îmbunătăţirea climatului interior  
şi economisirea de energie electrică 
atât în interior cât şi pe post  
de închidere exterioară. Programul 
Hörmann cuprinde uşi transparente  
cu deschidere verticală şi orizontală,  
cu cortine flexibile.

 Tehnică de încărcare
Hörmann vă oferă sisteme complete  
de încărcare pentru domeniul logisticii. 
Avantajele dumneavoastră: planificare 
sigură, dezvoltare fiabilă a construcţiei 
şi un grad înalt de funcţionalitate graţie 
componentelor adaptate precis.

 Uşi culisante de protecţie 
împotriva incendiilor
Pentru obiecte din toate domeniile  
şi în funcţie de clasa de protecţie  
la incendiu solicitată, la Hörmann sunt 
disponibile soluţii de uşi culisante  
cu 1 sau 2 canaturi.

 Uşi multifuncţionale  
şi uşi interioare speciale
Uşile multifuncţionale şi uşile interioare 
speciale, marca Hörmann sunt 
adecvate pentru multitudinea utilizărilor 
în interior şi exterior. Uşile cu 1 şi 2 
canaturi se pot utiliza oriunde este 
nevoie de elemente de uşă robuste. 
Aceste uşi au numeroase funcţii 
suplimentare ca protecţie împotriva 
fumului şi focului, izolaţie fonică  
sau protecţie împotriva efracţiei.

 Elemente ramă tubulară
Pentru zonele cu pretenţii estetice 
deosebite, cum ar fi clădirile  
de administraţie, compania Hörmann  
vă pune la dispoziţie atât  
uşi de protecţie împotriva incendiilor  
şi fumului şi vitrări fixe din oţel  
şi aluminiu, cât şi uşi culisante  
automate pentru cerinţe speciale,  
de protecţie împotriva incendiilor.

 Ferestre interioare
Vitrările Hörmann sunt utilizate pe post 
de ferestre sau de elemente înalte  
cât încăperea pentru mai multă lumină 
şi un contact vizual mai bun.

Programul de produse Hörmann
Toate dintr-o singură sursă pentru construcţiile dumneavoastră specifice

Service rapid pentru verificare, 
revizie şi reparaţii
Prin reţeaua noastră densă,  
cuprinzătoare, suntem gata de intervenţie  
24 din 24 şi în apropierea dumneavoastră.
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 Uşi secţionale
Sistemele de uşi cu economie  
de spaţiu se adaptează oricărui  
tip de construcţie graţie tipurilor diferite 
de şine. Hörmann vă oferă soluţii 
perfect adaptate la orice aplicaţie.

 Uşi rulou și grilaje-rulou
Datorită construcţiei simple, cu puţine 
componente, uşile rulou sunt deosebit 
de rentabile şi robuste. Hörmann 
livrează uşi rulou cu lăţime de până  
la 11,75 m şi înălţime de 9 m, iar pentru 
uşile speciale sunt disponibile  
şi înălţimi mai mari.

 Uşi rapide
Uşile rapide Hörmann sunt folosite 
pentru optimizarea traficului, pentru 
îmbunătăţirea climatului interior  
şi economisirea de energie electrică 
atât în interior cât şi pe post  
de închidere exterioară. Programul 
Hörmann cuprinde uşi transparente  
cu deschidere verticală şi orizontală,  
cu cortine flexibile.

 Tehnică de încărcare
Hörmann vă oferă sisteme complete  
de încărcare pentru domeniul logisticii. 
Avantajele dumneavoastră: planificare 
sigură, dezvoltare fiabilă a construcţiei 
şi un grad înalt de funcţionalitate graţie 
componentelor adaptate precis.

 Uşi culisante de protecţie 
împotriva incendiilor
Pentru obiecte din toate domeniile  
şi în funcţie de clasa de protecţie  
la incendiu solicitată, la Hörmann sunt 
disponibile soluţii de uşi culisante  
cu 1 sau 2 canaturi.

 Uşi multifuncţionale  
şi uşi interioare speciale
Uşile multifuncţionale şi uşile interioare 
speciale, marca Hörmann sunt 
adecvate pentru multitudinea utilizărilor 
în interior şi exterior. Uşile cu 1 şi 2 
canaturi se pot utiliza oriunde este 
nevoie de elemente de uşă robuste. 
Aceste uşi au numeroase funcţii 
suplimentare ca protecţie împotriva 
fumului şi focului, izolaţie fonică  
sau protecţie împotriva efracţiei.

 Elemente ramă tubulară
Pentru zonele cu pretenţii estetice 
deosebite, cum ar fi clădirile  
de administraţie, compania Hörmann  
vă pune la dispoziţie atât  
uşi de protecţie împotriva incendiilor  
şi fumului şi vitrări fixe din oţel  
şi aluminiu, cât şi uşi culisante  
automate pentru cerinţe speciale,  
de protecţie împotriva incendiilor.

 Ferestre interioare
Vitrările Hörmann sunt utilizate pe post 
de ferestre sau de elemente înalte  
cât încăperea pentru mai multă lumină 
şi un contact vizual mai bun.

Programul de produse Hörmann
Toate dintr-o singură sursă pentru construcţiile dumneavoastră specifice

Service rapid pentru verificare, 
revizie şi reparaţii
Prin reţeaua noastră densă,  
cuprinzătoare, suntem gata de intervenţie  
24 din 24 şi în apropierea dumneavoastră.
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Hörmann: Calitate fără compromisuri

Ca unic producător pe piaţa internaţională grupul HÖRMANN  

oferă toate elementele de construcţie importante dintr-o singură  

sursă. Ele sunt produse în fabrici specializate cu o tehnologie  

de fabricaţie de ultimă oră. Prin reţeaua sa de distribuţie  

și service în Europa, precum și prezenţa sa în SUA și China,  

Hörmann este puternicul dumneavoastră partener internaţional în  

domeniul elementelor de construcţii, cu o calitate fără compromisuri.

UȘI DE GARAJ

ACŢIONĂRI

UȘI INDUSTRIALE

TEHNICA DE ÎNCĂRCARE

UȘI

TOCURI

Hörmann KG Amshausen, Germania

Hörmann KG Dissen, Germania

Hörmann KG Werne, Germania

Hörmann Beijing, China

Hörmann KG Antriebstechnik, Germania

Hörmann KG Eckelhausen, Germania

Hörmann Genk NV, Belgia

Hörmann Tianjin, China

Hörmann KG Brandis, Germania

Hörmann KG Freisen, Germania

Hörmann Alkmaar B.V., Olanda

Hörmann LLC, Montgomery IL, SUA

Hörmann KG Brockhagen, Germania

Hörmann KG Ichtershausen, Germania

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polonia

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, SUA




