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Ролетни врати и ролетни решетки
Стабилни и надеждни в натовареното работно ежедневие

Ново: Активна защита за хората чрез фотоклетка с изпреварващо 
действие
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HR 120 aero®

HG-A / -V / -S / -E / -L

HR 120 A / S

HR 116 A / S

Decotherm® A / S / E

Защитени авторски права: Препечатването, дори и частично, 
изисква нашето разрешение. Правото за нанасяне на промени 
се запазва.

   Нашето ноу-хау  4-7

   Иновации  8-9

   Профили и платна

   Профили на вратите от алуминий, стомана или    

   благородна стомана, двустенни и топлоизолирани 10-13

   Профили на вратите от алуминий или стомана,    

   двустенни и топлоизолирани  14-15

   Профили на вратите от алуминий или стомана,   16-17

   едностенни

   Профили на вратите от алуминий, едностенни, с   18-19

   вентилационни отвори

   Ролетни решетки от алуминий,   20-21

   стомана или благородна стомана

   Предпочитани и специални цветове  22-23

   Типове врати

 Качество до най-малките детайли  24-27

   ZAK-система, помощни материали

 Стабилни и надеждни  28-29

 Лесни за обслужване  30-31

    Характеристики за безопасност и технически   32-33

възможности съгласно Европейската норма 13241-1

   Технически възможности  34-35

   Големи врати  36-37

   Специални решения  38-39

   Задвижвания и управления  40-41

   Принадлежности  42-47

   Преглед на техническите детайли   48-49

   Преглед на отделните програми  50-51

Програмата за архитекти и по-подробна 

информация за продуктите на Hörmann ще 

намерите в интернет: www.hoermann.com

Само при Hörmann

Ролетна врата/Ролетна 
решетка classic

Ролетна врата / Ролетна 
решетка basic

Ръчно задвижвана  
ролетна врата



4

Отлично ноу-хау

Фирма Hörmann е отличена 

с иновативната награда 

за обработка на стомана. 

За първи път тя успява от 

валцувана фина стоманена 

ламарина да произведе 

двустенни профили за 

ролетни врати.

Повече на адрес: www.

stahl-Innovationspreis.de

Hörmann разработва 

техниката на бъдещето 

днес.

Собствено разработване 

на продукти

При Hörmann новите 

продукти, модернизациите 

и усъвършенстванията 

до най-малките детайли 

са непрекъснат процес, 

осъществяван от 

висококвалифициран екип от 

проектанти.

Така се създават 

патентовани продукти, 

които предлагат уникални 

предимства на клиента.

Високоспециализирано производство

Нашите производствени съоръжения са базирани на 

собствените ни идеи. С производствена технология, 

съответстваща на най-новото състояние на техниката – за 

системи индустриални врати на изключително високо ниво.

Компоненти от един производител

При Hörmann всички съществени компоненти на вратата, 

като профили, направляващи релси, конзоли, окачвания и 

техника за управление, се проектират във фирмата, а не се 

закупуват от различни доставчици. Елементите и съответното 

оборудване за всяка врата се оразмеряват съгласно 

подадената поръчка. При Hörmann качеството е система!

Мащабът за качество в производството 
на ролетни варти 
С ноу-хау и компетентност
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Компютърно контролиран 

процес по разпенване

Всички двустенни профили 

се разпенват чрез 

компютърно управление. 

Резултатът: Трайно прецизно 

разпенване, а с това също 

висока стабилност и добра 

топлоизолация.

Квалифицирани 

сътрудници

При Hörmann 

квалифицираните и 

отговорни сътрудници са 

основата за постигане 

на високо качество на 

продуктите.

От производството, през 

контрола, чак до доставката.

Силата ни е в специалните 

решения

Високата специализация 

в производството на 

ролетни врати при Hörmann 

надхвърля далеч обичайните 

стандарти. За нашия 

високопроиз-водителен екип 

прилагането на специални 

решения е ежедневна 

дейност. С наша помощ 

можете да реализирате 

индивидуалните си 

хрумвания.

Над четири десетилетия фирма Hörmann работи усилено в 

областта на индустриалните врати и е изготвила уникална 

програма, която определя стандартите на бъдещето.
Сертифицирано качество съгласно 

DIN ISO 9001

Висококачествено 

цветно покритие

Hörmann Ви предлага над 

1000 цвята по скалите 

RAL и NCS. Всички цветни 

покрития се тестват за 

качество на повърхността и 

устойчивост срещу износване 

при триене, в рамките на 

разработен от Hörmann, 

максимално доближаващ 

се до реалността метод на 

изпитване.

Повече информация 
за предпочитаните 
и специалните 
цветове ще 
намерите на 
страници 22-23.

DIN EN  ISO 9001

CERT
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Ролетните врати и решетки Hörmann 
Рентабилни, стабилни и надеждни

Категорично най-доброто 

решение в много случаи

За широки отвори на халета: 

Доставяме ролетни врати с 

ширина до 11,75 м.

С комбинация от макс. 3 

ролетни врати могат да бъдат 

затворени халета с отвор до 

30 м. Виж страница 36.

Когато се налага 

маневриране в тесни 

пространства, се 

търсят солидни врати, 

които продължават да 

функционират дори и след 

лек сблъсък.

Това, което обикновено 

се смята за специално 

решение, при Hörmann 

отдавна е стандарт. 

Например: въртяща се 

странична част също и с 

вградена врата, фиксиран 

панел, скосен подов профил, 

странична пешеходна врата 

и т.н.

Сертифицирана 

надеждност

Ролетните врати и решетки 

Hörmann се произвеждат 

в съответствие с високите 

изисквания на европейските 

норми и естествено са 

сертифицирани.

Виж страница 32-35.

Една интелигентна система

При Hörmann вратата, 

задвижването и управлението 

формират прецизно 

съгласувана система, 

предлагаща висока 

рентабилност, надеждна 

функция и сигурност. 

Това си струва!

Уникални помощни 

материали

За бърз и надежден монтаж 

от малки монтажни екипи.

Вече не е необходим кран 

или електрокар.

Помощните материали 

работят напълно независимо 

от електрическата мрежа на 

строителната площадка!

Патент на Hörmann!

Crash-тест

Вратата не се поврежда!

Най-често след лек сблъсък, 

напр. при маневриране, 

платното на ролетна 

врата се връща обратно в 

първоначалната си позиция.

При този Crash-тест 

електрокарът се притиска в 

средата на широката 4800 

мм врата до границата на 

еластичността.
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Компетентна консултация

Опитните консултанти от близкия до Вас търговски център ще 

Ви съпроводят от проектирането на обекта, през техническите 

разяснения, чак до приемането на строежа. Пълната работна 

документация можете да намерите не само на хартия, но също 

и винаги актуална в интернет, на адрес: www.hoermann.com

Ролетните врати и решетки Hörmann са изключително рентабилни благодарение на гениално 

опростената си конструкция с минимален брой компоненти. Това са затварящите устройства, 

които се доказват непрекъснато в работното ежедневие.

За вратите, задвижванията и 

управленията се предлагат 

оригинални резервни части 

Hörmann с 10 години гаранция за 

наличност.

Бързо обслужване

Благодарение на широкомащабната ни обслужваща мрежа, 

ние винаги сме близо до Вас. Това е голямо предимство при 

провеждането на тестове, поддръжка и ремонти.

Ролетните врати и решетки 

пестят място

Ролетните врати и решетки 

почти не заемат място над 

отвора на вратата.

Те се намотават компактно 

зад щурца. Така не се 

губи ценна площ от халето 

встрани и в близост до 

тавана. Подкрановите 

пътища могат да се използват 

изцяло. Електрокарите с 

висока вилка маневрират 

безпрепятствено, а 

подемните платформи могат 

да бъдат издигани по-високо 

без риск от удар.

Също и като външна ролетна 

врата: Когато липсва място 

за вътрешен ограничител 

или е необходима защита от 

експлозия.

години 
гаранция за наличност
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Иновациите с марката Hörmann си струват: 
Фотоклетката с изпреварващо действие

По-бързо и по-безопасно благодарение на 

фотоклетката с изпреварващо действие VLR

Движещата се под подовия профил фотоклетка 

разпознава препятствията още преди установяването 

на контакт с тях и предвидливо стопира вратата.

Така надеждно се избягват щети.

Интегрираната в краищата на подовия профил система 

е изцяло обградена от направляващите релси.

При поставяне върху пода тя сама преминава в позиция 

на паркиране с помощта на патентования си механизъм.

Така тя е почти невидима и оптимално защитена от 

наранявания.

С VLR дори и ролетните врати с бързи задвижвания 

(24 U/min на навиващия вал) удовлетворяват законовите 

стойности за затварящите вратата сили.

Решение, което гарантира бързо и надеждно протичане 

на производствените и логистичните процеси дори и на 

транспортните пътища с ролетни врати.

Движещата се фотоклетка VLR

Само при Hörmann
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ZAK® навиващи 
системи и вратата се 
затваря плътно

Decotherm® S 
от »full hard« стомана

»full hard« стомана 

»full hard« стоманата на 

профилите Decotherm® S 

увеличава устойчивостта 

на пластична деформация 

3 пъти, а устойчивостта на 

огъване - с 10 % спрямо 

профилите от стандартен 

материал.

Това прави вратите 

изключително устойчиви на 

наранявания и стабилни при 

наличие на силен вятър.

»full hard« стоманата увеличава 
устойчивостта на пластична 
деформация 3 пъти

С ZAK® система

Без ZAK® система

ZAK® системи

ZAK® системата измества 

барабана върху конзолите 

и направлява платното 

прецизно, за да се движи 

то винаги вертикално по 

направляващата релса.

Вратите със ZAK® системата 

на Hörmann се затварят 

по-плътно, износват се 

по-бавно, произвеждат 

значително по-малко 

шум и изискват по-малко 

пространство в областта на 

щурца.

ZAK® системите на Hörmann 

се предлагат за врати с 

директно свързващи се 

задвижвания (при ролетните 

решетки classic - стандартно). 

За големи врати с верижно 

задвижване се предлагат 

системите ZAK® XL.

Така необходимостта от 

щурц се намалява със 

180 мм.

Само при HörmannСамо при Hörmann
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Decotherm® A / S / E

Иновативната техника на профилите

С профила Decotherm® Hörmann усъвършенства значително 

ролетната врата. Комбинацията от оптимизирана до най-

малките детайли геометрия на профила и специални 

алуминиеви и стоманени сплави, показва какво може да се 

постигне днес в производството на ролетни врати.

Извитата вътрешна и външна площ на профилите 

Decotherm® осигурява много добро поведение при 

намотаване и размотаване на вратата.

Оптимално оформените шарнири намаляват загубата на 

топлина и позволяват свързване на платното с навиващия 

вал без иначе неизбежните притискания и изтърквания.

Оригиналът от алуминий, 
«full-hard» стомана и благородна 
стомана  //HOBO
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Правоъгълник

Разположение, подходящо 
за логистиката

Прозоречни елементи

Двустенните прозоречни 

елементи са изготвени от 

прозрачен удароустойчив 

поликарбонат с 

висококачествена покриваща 

рамка (подобно на RAL 9006).

Предимството на тази рамка: 

Полиуретановата пяна вече 

не се забелязва, възникват 

по-малко шумове и е налице 

по-малко изтъркване.

Фасетирана вътрешна страна на профилите

С визия, идентична на микропрофилираната 

външна страна. Само от Hörmann в този 

атрактивен дизайн.

Повече информация 
за предпочитаните 
и специалните 
цветове ще 
намерите на 
страници 22-23.

Без FCKW

Вентилационна решетка

Само при Hörmann
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• • •

•

•

• • •

• • •

Decotherm® A / S / E

Защитна боя или цветно 

покритие
• • •

Облагородяване с Galfan •

Материал на профила Алуминий »full hard« стомана
Благородна 

стомана

Облагородяване с Galfan •

Свързващо вещество • • •

Полиуретан 

(без FCKW)
• • •

Иновативна профилна техника 
в три варианта на материала

Decotherm® A  //HOBO
Интелигентният лек профил от алуминий, 

навива се изключително тихо при минимално 

изтъркване, по избор лъскав или с цветно 

покритие, препоръчва се за врати с размери 

до 4 x 4 м. 

Decotherm® S

Специалната „full-hard" стомана прави 

профилите изключително устойчиви на 

наранявания по време на транспортиране, 

монтаж и експлоатация на вратата.

По избор с или без цветно покритие.

Доставя се до размери на вратата 8 x 9 м.

Decotherm® E  //HOBO
Новите профили от благородна стомана, 

с много предимства, когато се изисква 

изключително голяма устойчивост на 

корозия или изискана металическа визия.

Запечатаната със защитна боя лъскава 

повърхност продължава да привлича 

погледите дори и след време.

Доставя се до размери на вратата 5 x 4,5 м.

Decotherm® A Decotherm® S Decotherm® E

Защитна боя или цветно покритие

Облагородяване с Galfan (Decotherm® S)

Материал на профила

Облагородяване с Galfan (Decotherm® S)

Свързващо вещество 

Полиуретан (без FCKW)
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* = отчасти е необходимо резе тип кука, предлагано като опция

• = доставя се като опция
- = не се доставя

Тип профил Decotherm® A Decotherm® S Decotherm® E

Материал Алуминий стомана Благородна стомана

Повърхности без цветно 

покритие

лъскави, с прозрачна 

защитна боя

поцинковани, с прозрачна 

защитна боя

лъскави, с прозрачна 

защитна боя

Повърхности 

с цветно покритие

отвън и отвътре с едно 

и също цветно покритие 

по избор

отвън и отвътре с едно 

и също цветно покритие 

по избор

-

Стандартни цветове RAL 9002

RAL 9006

RAL 9002

RAL 9006

-

Предпочитани цветове - • -

Специални цветове • • -

Височина на профила 109 мм 109 мм 109 мм

Тегло на платното ca. 4,2 kg /m2 ca. 10 kg /m2 ca. 10,5 kg /m2

Клас устойчивост на вятър 

2 до ширина на вратата *

4000 мм 8000 мм (classic)

5000 мм (basic)

5000 мм

Топлопроводимост съгласно 

EN 12428 (само профил l)

5,4 W/(m2K) 3,8 W/(m2K) 3,3 W/(m2K)

Тип врата ролетна врата basic 

ролетна врата classic

ролетна врата basic 

ролетна врата classic

ролетна врата classic

Прозорци - • -

Вентилационни вложки - • -

Защита на повърхността

Така вратата запазва трайно добрия 

си външен вид.

Всички профили Decotherm® са покрити 

със защитна боя, климатичните условия 

оказват по-малко влияние върху 

профила.

При цветните покрития полиамидните 

частици засилват антифрикционните 

качества на профилите и по този начин 

намаляват ефективно изтъркването и 

шума при движение на вратата.

Повече информация 
за предпочитаните 
и специалните 
цветове ще 
намерите на 
страници 22-23.

Технически данни 
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HR 116  A / S 

HR 116 A

Два модела от алуминий

1. Алуминий с десен stucco (без цветно покритие)

Този вид релефно щамповане прави платното на 

ролетната врата по-малко чувствително на атмосферни 

влияния. Също така малките драскотини не правят 

впечатление.

2. Алуминий с покритие

Това висококачествено, двустранно покритие 

представлява дългогодишна защита от атмосферни 

влияния, която се увеличава и от допълнителната, 

двустранно полагана защитна боя с полиамидни 

частици. Това намалява изтъркването и шума от 

движението на вратата. Важно за подземните гаражи

с изисквания за шумоизолация.

HR 116 S

Стабилният модел от стомана

Тежкият модел от поцинкована стоманена ламарина 

придава устойчивост и голяма стабилност на вратата.

Поради това профилът HR 116 S се препоръчва най-вече 

за грубото работно ежедневие.

Силни при големите отвори
Двустенни, топлоизолирани

Повече информация 
за предпочитаните 
и специалните 
цветове ще 
намерите на 
страници 22-23.
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Тип профил HR 116 A HR 116 S

Материал Алуминий стомана

Повърхности без 
цветно покритие

с десен stucco, без 
защитна боя

поцинковани, без 
защитна боя

Повърхности с 
цветно покритие

отвън и отвътре с 
едно и също цветно 
покритие по избор

-

Стандартни 
цветове

RAL 9002
RAL 9006

-

Предпочитани 
цветове

• -

Специални цветове • -

Височина на 
профила

119 мм 119 мм

Тегло на платното ca. 10 kg/m2 ca. 19 kg/m2

Клас устойчивост 
на вятър 2 до 
ширина на вратата *

10000 мм 10000 мм

Топлопроводимост 
съгласно EN 12428 
(само профил l)

5,3 W/(m2K) 4,5 W/(m2K)

Тип врата ролетна врата classic ролетна врата classic

Прозорци • •

Вентилационни 
вложки

• •

Вътрешна страна на профила

Също и при цветно покритие по избор - вътрешната 

страна винаги е идентична с външната.

* = отчасти е необходимо резе тип кука, предлагано като опция

• = доставя се като опция
- = не се доставя

Без FCKW

Технически данни 
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HR 120 A / S 

HR 120 A

Два модела от алуминий

1. Лъскав алуминий

Стандартната повърхност за хладилни халета.

2. Алуминий с покритие

Висококачествено цветно покритие от външната страна 

на профила, като дълготрайна защита от атмосферни 

влияния, за да запази взискателната визия на вратата 

облика си и след години. Допълнителната защитна боя 

с полиамидни частици намалява изтъркването и шума от 

движението на вратата.

HR 120 S

Стабилният модел от стомана

Когато акцентът пада върху стабилността, се препоръчва 

тази тежка стоманена врата от поцинкован материал.

Класическата врата за хладилни 
халета с ежедневна експлоатация

Повече информация 
за предпочитаните 
и специалните 
цветове ще 
намерите на 
страници 22-23.
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* = отчасти е необходимо резе тип кука, предлагано като опция
** = вентилационни профили HR 120 aero 

• = доставя се като опция
- = не се доставя

Тип профил HR 120 A HR 120 S

Материал Алуминий стомана

Повърхности без 

цветно покритие

лъскави, без защитна 

боя

поцинковани, без 

защитна боя

Повърхности с цветно 

покритие

отвън: цветно покритие 
по избор отвътре: 
базалтово сива защитна 
боя (подобно на 

RAL 7012).

-

Стандартни цветове RAL 9002

RAL 9006

-

Предпочитани цветове • -

Специални цветове • -

Височина на профила 119 мм 119 мм

Тегло на платното ca. 6 kg/m2 ca. 15 kg/m2

Клас устойчивост на 

вятър 2 до ширина на 

вратата *

7000 мм (classic)

4500 мм (basic)

9000 мм

Топлопроводимост 

съгласно EN 12428 

(само профил l)

- -

Тип врата ролетна врата basic 

ролетна врата classic

Ръчно задвижвана 

ролетна врата

ролетна врата classic

Прозорци • •

Вентилационни 

вложки

•** •**

Вътрешна страна на профила

При цветно покритие вътрешната страна е в базалтово 

сиво (RAL 7012).

Технически данни 
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HR 120 aero® 

Алтернативата за подземни гаражи и пасажи

Тази цялостна, едностенна врата от извити, перфорирани 

профили (диаметър на отвора прибл. 3,2 мм) предлага 

добра вентилация и по-добра визуална защита.

Фината перфорация възпира листа, хартии и други 

замърсявания и възпрепятства хвърлянето на боклуци.

С голяма степен на сигурност

Благодарение на формата на профилите децата не могат 

нито да се катерят по вратата, нито да увисват на нея.

По този начин се предотвратява ефективно рискът от 

телесни наранявания, който не е за подценяване, но също 

така се защитава и вратата от повреди.

Устойчиви на атмосферни влияния алуминиеви 

профили

1. Лъскав алуминий

Стандартът за обикновени приложения.

2. Алуминий с покритие

Висококачествено външно покритие като дългогодишна 

защита от атмосферни влияния. Допълнителната защитна 

боя с полиамидни частици намалява изтъркването и шума от 

движението на вратата.

Профилът за светлина, 
въздух и сигурност
Алтернативата на ролетната решетка

Повече информация 
за предпочитаните 
и специалните 
цветове ще 
намерите на 
страници 22-23.
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- = не се доставя

Тип профил HR 120 aero®

Материал Алуминий

Повърхности без 
цветно покритие

лъскави, без защитна боя

Повърхности с 
цветно покритие

отвън: цветно покритие по избор

отвътре: базалтово сива защитна 
боя (подобно на RAL 7012).

Стандартни 
цветове

RAL 9002
RAL 9006

Предпочитани 
цветове

-

Специални цветове -

Височина на 
профила

119 мм

Тегло на платното ca. 5,5 kg/m2

Устойчивост на 
вятър клас 2 
при ширина

4250 мм (classic)
4500 мм (basic)

Топлопроводимост 
съгласно EN 12428 
(само профил l)

-

Тип врата ролетна врата basic 
ролетна врата classic
Ръчно задвижвана ролетна врата

Прозорци -

Вентилационни 
вложки

-

Вътрешна страна на профила

При цветно покритие вътрешната страна е в базалтово 

сиво (RAL 7012).

Технически данни 
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HG-A /-V /-S /-E /-L

HG-A, стандартен алуминий

За малки отвори или ограничен брой цикли дневно, 

напр. затваряне за през нощта.

Решетки и съединения тип 'пчелна пита' - 

стандартно от лъскав алуминий.

По желание висококачествено прахово покритие 

в предпочитания цвят сиво-бяло (подобно на 

RAL 9002), в цветове по RAL, NCS или по 

DIN 17611, елоксиран в естествен тон (E6/EV1).

HG-V, подсилен алуминий (без изображение)

За широки отвори или голям брой цикли, като при 

подземните гаражи или паркинги.

Решетка от лъскав алуминий с подсилени 

съединения тип 'пчелна пита' от лъскава 

благородна стомана V2A

Лека и стабилна, подходяща и за широки отвори 

(виж таблицата).

HG-S, солидна стомана и изгодна цена

Изгодният модел за големи ширини и голям брой 

цикли. Решетка и съединения тип 'пчелна пита' 

стандартно от поцинкована стомана.

По желание с висококачествено прахообразно 

покритие в предпочитания цвят сиво-бяло (подобно 

на RAL 9002) или в цвят по RAL или NCS.

HG-E, благородна стомана за по-изискани 

претенции

Решетка и съединения тип 'пчелна пита' от лъскава 

благородна стомана V2A. Изключително изискана в 

полирания вариант V2A. Ролетна решетка classic 
HG-A, стандартен 
алуминий

Ролетна решетка classic 
HG-S, поцинкована 
стомана

Ролетна решетка classic 
HG-E, благородна 
стомана V2A

Ролетната решетка за по-добра 
вентилация и видимост



21

Защитата от захващане и механизмът за защита на затварящия кант предотвратяват рисковете от телесни 

наранявания и повреждане на вратата при автоматичното й задействане. За подземни гаражи и движение на 

мотокари се препоръчва предлаганата като опция фотоклетка, отчитаща преминаване.

Ролетна решетка basic HG-L, 
алуминий

HG-L, алуминий, лека и компактна

Елегантният и пестящ място модел, изключително 

подходящ за приложение в търговски пасажи.

Решетка и съединения тип 'пчелна пита' от 

алуминий с напречен профил като допълнителна 

защита от проникване. По желание в цветове по 

RAL, NCS или съгласно DIN 17611, елоксирана 

в естествен тон (E6/EV1).

Тип платно HG-A HG-V HG-S HG-E HG-L

Размери
ширина до
височина до

8000 мм
8000 мм

11750 мм
8000 мм

11750 мм
8000 мм

11750 мм
8000 мм

9000 мм
5500 мм

Собствено тегло 
Платно

ca. 7 kg/m2 ca. 8 kg/m2 ca.14 kg/m2 ca.14 kg/m2 ca. 6,5 kg/m2

Тип врата Ролетна 
решетка 
classic

Ролетна 
решетка 
classic

Ролетна 
решетка 
classic

Ролетна 
решетка 
classic

Ролетна 
решетка 
basic

Технически данни 
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RAL 9002

RAL 9006

RAL 3000

RAL 5009

RAL 5010

RAL 6002

RAL 7032*

RAL 8028

RAL 9007

Цветните врати поставят силен акцент и 
подчертават Вашия корпоративен дизайн

С покритие са:

При ролетните врати - платното без подовия профил, при 

ролетните решетки - цялата решетка заедно с подовия 

профил.

По печатно-технически причини са възможни отклонения 

в изобразените цветове и повърхности.

В съвременната архитектура на индустриални помещения 

и халета цветните врати се прилагат все по-често като 

дизайнерски елементи. До голяма степен те определят 

визията на фасадата – най-вече с размера на ролетните 

врати. По тази причина Hörmann Ви предлага ролетни врати и 

решетки в над 1000 цвята близки до скалите RAL- и NCS.

7 предпочитани цвята по RAL.

Възползвайте се от ценовото 

предимство!

* Не важи за Decotherm®

Възможни са над 

1000 цвята.

Стандартни цветове

Предпочитани цветове Специални цветове
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Също и в цвета на Вашaта къща
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Резе тип кука с шарнир

Чрез шарнирната техника на 

резетата тип кука ролетната 

врата може да издържи на 

по-големи натоварвания от 

вятър.

Направляващите релси

Разработка на Hörmann: 

много стабилни, от 

поцинкована стомана с 

дебелина 2 мм.

С уплътнение във вид на 

четка за спокойно движение 

на вратата и голяма 

херметичност. По желание 

също с плъзгащ се профил в 

сигнално оранжево.

Техника с фиксиращи скоби 

за вариращо подмазване

Само при Hörmann!

Вариращи на 30 мм степени, 

лесни за монтиране 

и поддръжка болтови 

съединения с добро 

уплътнение. Визуално и 

термично изчистено решение.

Заваряващ се подов профил 

с фиксиращи скоби за 

стоманена конструкция

Подовият профил с фиксиращи 

скоби се заварява директно за 

стоманената конструкция.

При халетата със стоманена 

конструкция заваряващите се 

подови профили с фиксиращи 

скоби допълват идеално 

техниката с фиксиращи скоби.

Устойчив на огъване подов 

профил

Стабилен алуминиев профил, 

който подсилва платното 

на вратата. Устойчиво 

на атмосферни влияния, 

трайно еластично ръкавно 

уплътнение от EPDM 

защитава от навлизане 

на замърсявания и дъжд, 

изравнява леки неравности 

по пода и осигурява тихо 

навлизане в крайна позиция.

Доказалата се техника 
на вратата за оптимално 
движение и херметичност

Ролетна врата / Ролетна 
решетка classic
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Регулиращи се във височина конзоли 

Изцяло поцинкована стоманена 

конструкция с монтажна планка

Тя се регулира във височина и по време 

на монтажа се приспособява лесно към 

съответната монтажна ситуация.

ZAK® системата Hörmann
Принудително направляваната 

навиваща конзола за всички ролетни 

врати classic с директно свързващо 

се задвижване. За повече детайли 

за патентованата ZAK® система виж 

следващата страница.

Стабилни 

и надеждни



26

 С ZAK® системата Hörmann
 По един ZAK® редуктор от всяка страна  

 и барабанът се премества прецизно.

• при отваряне - като се отдалечава   

 от щурца

• при затваряне - като се приближава  

 към щурца

 Платното на вратата се движи винаги  

 вертикално, без диагонално   

 разтягане в направляващите релси.

 Без навиваща система 

 Намотаващият вал не   

 променя позицията си.

 Това означава диагонално  

 разтягане и води до:

•   по-голямо изтъркване и   

 триене

•   по-силен шум при движение

•   значително по-голяма   

 необходимост от щурц

С навиваща система, без 

принудително направляване

При движение на вратата барабанът 

се люлее свободно.

При това може да се получат 

сблъсъци с щурца.

Фуга с формата на изрязан кръг 
поради диагонално разтягане, 
дори и без наличие на вятър.

Незначително диагонално разтягане, 
малка правоъгълна фуга в областта на 
щурца: малко по-добра херметичност.

Без диагонално разтягане, няма 
фуга в областта на щурца: добра 
херметичност.

Вратите се затварят 
по-плътно и се щадят 

ZAK® системите

При наличие на вятър се наблюдава 
по-голяма фуга с формата на изрязан 
кръг и по-малка херметичност.

При наличие на вятър намотаващият 
вал се отклонява: лоша херметичност. 

Намотаващият вал поема 
натоварването от вятъра. По този 
начин вратата остава по-херметична.

Само при Hörmann
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 ZAK® система

 ZAK® системата измества барабана по конзолите и  

 направлява прецизно платното на вратата,    

 за да може то да се движи винаги вертикално в   

 направляващите релси.

 Предимствата на ZAK® системата

•   Фугата между платното на ролетната врата и щурца   

 се затваря, вратата е по-херметична.

•  По-малко изтъркване и триене по платното на 

ролетната врата, вратата запазва добрия си външен 

вид за дълго.

• Съществено по-малък шум при движението на   

 вратата.

 ZAK® система за директно свързващи се    

 задвижвания

•  стандартно при ролетните решетки classic

• специално оборудване за ролетни врати classic

• 80 мм по-малка необходимост от щурц

 ZAK® XL система за големи врати с верижно   

 задвижване (виж изображението)

• замества притискащия вал

• намалява необходимостта от щурц с 80 мм 

• специално оборудване за ролетни врати    

 и решетки classic

Уникални помощни материали - патентовани и само при 

Hörmann
Ролетните врати и решетки classic на Hörmann могат да бъдат 

монтирани бързо и надеждно и от малки монтажни екипи, без 

да са необходими кранове и електрокари.

Интегрираното електрозахранване дава независимост от 

електрическата мрежа на строителната площадка.

Вграждането на вратата може да започне още във фазата на 

груб строеж, тъй като завършеността на пода не е съществено 

изискване. Така сроковете за монтаж могат да се планират 

по-добре.

Характеристики за приложение:

• директно свързващо се задвижване и стандартни конзоли

• тегло на вратата макс. 600 кг.

• височина на вратата макс. 5000 мм 

Лесно монтиращи се и опаковани надеждно

Всички платна на вратите са предварително монтирани към 

намотаващия вал; всички компоненти са опаковани върху 

специални палети с цел безопасен транспорт.

ZAK® XL за големи 
врати с верижно 
задвижване

Бързо и надеждно 
монтирани ролетни 
врати и решетки



28

Конзола

От поцинкована ламарина, 

редуцира необходимото 

отстрани място (от страната 

на лагера и от страната на 

задвижването).

Ремък

От тъкан от специални 

влакна, свързва платното с 

поцинкования, осмоъгълен 

намотаващ вал и спестява 

ненужни профили. Това е 

иновативно производство 

на ролетни врати!

Стоманени направляващи 

релси

Стабилната конструкция 

от поцинкована стомана 

се монтира директно към 

сградата.

Това пести място и 

монтажно време!

Конзола

От поцинкована ламарина, 

редуцира необходимото 

отстрани място (от страната 

на лагера и от страната на 

задвижването).

Алуминиева направляваща 

релса

Елегантна конструкция от 

лъскав алуминий и черен 

плъзгащ се профил.

С незначителната си 

монтажна височина от 40 

мм тя се интегрира лесно в 

околния дизайн.

Ролетна врата basic 
Идеална за логистиката

Ролетна решетка basic 
Идеална за магазини
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Минимална необходимост от място

Лесен и бърз монтаж

Убеждаваща цена
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Лесна за обслужване

Препоръчва се за стандартно 

оборудвани халета без електричество, 

които се посещават рядко.

Като например малки складове за 

резервни части, бараки за инструменти 

в областта на селското стопанство или 

малки хладилни халета. 

Ръчно задвижваните ролетни врати над 

1800 мм се доставят стандартно 

с помощна дръжка.

Блокировка със защита срещу взлом

Ръчно задвижваната ролетна врата 

HR 120 е стандартно оборудвана с 

блокировка с фиксираща щанга и брава 

с двоен ключ (вкл. 2 ключа).

По избор вратата може да се обслужва 

отвътре и отвън или само отвътре.

Спираловидни пружини 

Спираловидните пружини уравновесяват 

теглото на платното за лесно 

обслужване.

Улавящи пружини

В горната крайна позиция пружините 

улавят платното плавно като по този 

начина защитават вратата.

Вратата за малки отвориРъчно задвижвана 
ролетна врата
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Заключващ се отвън подов профил

С полупатрон, заключващ се отвътре 

без ключ. Задействането отвън става 

със спусната дръжка под формата 

на вдлъбнатина, а отвътре - с 

кръстообразна дръжка. 

За всички ширини врати. 

Заключващ се отвътре подов профил

С полупатрон, директно задействане 

с ключ. За врати с ширина до 4000 мм.

Заключващ се отвътре подов профил

С миниатюрна брава, задвижване 

с обръщаща се дръжка.

За врати с ширина над 4000 мм.

Електромагнитна ключалка

Задействане със стандартен 

манипулатор с ключ. Автоматично 

заключване в позиция »затворена 

врата«, възможно е свързване към 

централното управление.

Избутващо се резе

Монтира се по избор вдясно или вляво на 

направляващата релса. Заключването 

може да се подсигури с катинар.

Не е подходящо за външни ролетни врати.

Насилственото повдигане е безсмислено! Увеличете защитата на Вашата сграда чрез блокировка със 

защита срещу взлом. Всички модели заключват подовия профил към направляващите релси.

Сигнал до управлението предотвратява задвижването на вратата.



3232

Сигурен намотаващ вал

Той е оразмерен съгласно 

нормите (огъването е 

по-малко от една 500-на 

част от разстоянието между 

опорите). Фиксираната 

вътрешна кръгла 

заготовка предотвратява 

разрушаванията от умора 

по заваръчния шев, респ. 

занитените места на 

външната кръгла заготовка.

Материал за фиксиране

За надеждно свързване със 

сградата. Той е оразмерен 

съгласно натоварването и 

допуснат за приложение на 

съответната сграда.

При външните ролетни врати 

Hörmann доставя фиксатора 

за конзолите, както е 

предписано, от благородна 

стомана V4A.

Интегриран в директно 

свързващите се 

задвижвания ловилен 

механизъм

Той осигурява изключително 

ниско амортизиране и 

големи резервни мощности 

като същевременно 

предотвратява надеждно 

падането на платното. 

Отделен ловилен 

механизъм при верижни и 

тръбни задвижвания.

Той е мощен също колкото 

интегрирания ловилен 

механизъм и се задейства 

дори при минимално 

надвишаване на граничните 

обороти.

Дистанционни втулки

Неподвижните дистанционни 

втулки върху шийката на вала 

фиксират осово намотаващия 

вал при ролетните врати 

classic. Така той не може да 

излезе от опорите.

При ролетните врати и решетки на Hörmann 
сигурността е сертифицирана

Защита от падане на вратата
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Фотоклетка с изпреварващо 

действие VLR 

С новата VLR препятствията 

се разпознават бързо 

и надеждно още преди 

установяването на директен 

контакт с тях. Износените 

подови уплътнения 

или неблагоприятните 

възпрепятстващи не оказват 

влияние върху функцията 

на вратата. Интегрираната в 

краищата на подовия профил 

система се покрива изцяло от 

направляващите релси.

Така тя е почти невидима и 

защитена от наранявания.

Защитни механизми

Защитата на затварящия 

кант, защитата срещу 

захващане и фотоклетката, 

отчитаща преминаване, се 

тестват автоматично преди 

и по време на движението 

на вратата. При наличие на 

повреда само в един от тези 

механизми управлението 

на вратата преминава 

автоматично на режим 

Totmann.

Вратите трябва да отговарят на разпоредбите за безопасност 

на европейската норма 13241-1. Изисквайте от всеки търговец 

да Ви представи сертификатите от проведените изпитвания.

Механизъм за защита 

срещу прищипване TES

Облицовка от специална 

здрава тъкан предотвратява 

прищипването на рисковите 

места по намотаното платно.

Направляващи релси

Пластмасови лайсни 

предпазват от порязване на 

кантовете на направляващата 

релса. Стандартен модел с 

черни пластмасови лайсни, 

като опция се предлагат и в 

сигнално оранжево.

Ролетните врати и решетки Hörmann Rса надеждни във 

всяка фаза на отварянето и затварянето си.

Независимо дали се задвижват ръчно или автоматично.

При вратите с импулсно управление контролните системи 

с интегрирано автоматично тестване гарантират сигурното 

спазване на динамичните сили на затваряне.

При Hörmann вратата и задвижването са стопроцентово 

съгласувани помежду си и изпитани от TÜV и съгласно 

нормите, с оглед на Вашата безопасност.

Сравнението си струва! 

Тествани и сертифицирани при Hörmann:

Сигурност съгласно 

предписанията

Моля обърнете внимание на 

задължението за провеждане 

на годишно изпитване на 

автоматичните врати.

Защита срещу прищипване Механизъм за защита срещу прищипване Механизъм за защита на затварящия кант

Характеристики за безопасност 

съгласно европейската норма 13241-1

Защита от падане на вратата

Защита срещу приклещване

Задължение за 
провеждане на 

годишно 
изпитване
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Топлоизолация

Комбинацията между минимизирани студени 

мостове и пълнеж от фин полиуретанов пенопласт 

се грижи за постигането на добра топлоизолация 

при всички двустенни профили на вратите. 

Добре обмислени конструкции с 
убеждаващи технически възможности

Шумоизолация 

Шумовете отвън и отвътре се редуцират 

благодарение на платното и уплътняващата техника 

около цялата врата. 

Съпротивление срещу вятър

В зависимост от вида на вратата, за голямата 

стабилност се грижат накрайници с резе тип 

кука, устойчиви на огъване подови профили и 

предлаганата като опция система WPS®.

Decotherm® WPS®

Съпротивление срещу вятърТоплоизолация / Шумоизолация 
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Уплътнение на щурца

 Херметичност

 Всички двустенни ролетни врати classic са   

 уплътнени от всички страни:  

• откъм пода - с незамръзващо двукамерно   

 ръкавно уплътнение

• откъм щурца - със специално, флокирано   

 уплътнение 

• в направляващите релси - с влакнести уплътнения

Влакнесто уплътнение

Чрез постоянния процес на нови разработки и 

усъвършенстване, производството на ролетни врати 

Hörmann от години изпреварва времето си.

Техническите възможности съгласно европейската 

норма се вляха с убеждаващи стойности в тези 

разработки.

Сравнението си струва!

Тествани и сертифицирани при Hörmann:

Херметичност

Технически възможности съгласно 

европейската норма 13241-1 

Херметичност

Шумоизолация

Съпротивление срещу вятър

Топлоизолация
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Външният изглед е хармонично разделен на сегменти с 

еднаква големина. Ако е достатъчно използването само 

на част от отвора, всяка врата може да се задейства и 

самостоятелно. Системите SSG могат да се комбинират с 

всички видове платна (профили и решетки).

Система SSG

Със системата SSG, в един отвор могат да се съединят до 

три ролетни врати или решетки. След отварянето на вратите 

средните стълбове се деблокират ръчно и се избутват лесно 

в страничните позиции на паркиране. Така могат да се 

реализират отвори с ширина до 30 и височина до 6 м. 

Решения за много големи отвори до 30 м 
Система SSG
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Практичният 
втори отвор

При силен вятър - 
WPS®

Странична част с допълнителна врата

Фиксираната странична част с допълнителна врата е 

целесъобразна, когато няма отделен проходен отвор за 

преминаване на лица.

Въртящата се странична част със странична врата 

обединява две съществени функции в едно:

1. Максимално използване на светлия отвор на халето

3. При преминаване на лица не е необходимо първо да се

    отвори вратата. 

WPS® 

WPS® увеличава съпротивлението на вратите срещу вятър.

Телескопична опора от алуминий подпира затворената 

врата надеждно. При отваряне тя се премества зад щурца 

автоматично, при затваряне - се фиксира с болтове към пода 

на халето. Така клас устойчивост на вятър 2 и по-голям не е 

проблем дори и за големите врати.
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Специалните решения трябва да 
се съгласуват със специалист

Бленди и фиксиран панел

Блендите компенсират щурца и 

ширината на отваряне.Това може да е 

от решаващо значение при ремонтни 

дейности.

Долен фиксиран панел с вградена врата 

се поставя, когато в областта на входа 

за лицата, по строително-технически 

причини, може да се инсталира само 

една ролетна врата.

Външни ролетни врати

Външните ролетни врати се монтират 

при липсващ вътрешен ограничител.

При защитените от експлозия 

халета спестявате скъпите мерки по 

оформянето на щурца, в сравнение с 

разположеното вътре задвижване.

Ако липсва покрив, Hörmann предлага 

бронирана облицовка, по избор с 

поцинкована стоманена ламарина или 

ламарина от благородна стомана.

Скосен подов профил

Ролетните врати и решетки Hörmann 

се монтират безпроблемно и на места 

с наклон. В този случай необходимото 

изравняване се осигурява с помощта 

на скосен подов профил.

Компенсиране е възможно дори при 

наличие на отделни степени.
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При Hörmann решенията за специални монтажни ситуации и приложения отдавана 

са стандартно ежедневие, въз основа на високата специализация.

Дори и при чудновати желания Hörmann разполага с коректния отговор.

Комбинации от врати

Ролетните врати, комбинирани 

с гъвкави бързо движещи се врати, 

винаги са добра инвестиция.

През деня, благодарение на високата 

скорост на отваряне и затваряне на бързо 

движещата се врата, се пести енергия, 

оптимизира се потокът на материали и се 

минимизират теченията.

През нощта ролетната врата осигурява 

добра защита от взлом.

За пример при специалните решения

11 алуминиеви ролетни врати с ролетни 

решетки отпред покриват отвор с ширина 

близо 80 метра, за да може цялата 

тревна площ на Арена „АуфШалке“ да 

бъде изнесена с цел регенериране или 

защита при определени събития.

Това е уникално и доказва отличното 

ноу-хау и високата компетентност на 

специалиста.

Сертификация от ATEX

Ролетните врати и задвижванията на 

Hörmann се доставят в изпълнение, 

сертифицирано от ATEX, което прави 

възможно и приложението им в области 

с повишен риск от експлозия.



40

60%

Прецизно съгласувани помежду си: 
врата, задвижване и управление

Големи ползи благодарение на 

перфектната концепция

Ролетните врати и решетки на Hörmann 

са базирани на практически ориентирана, 

рентабилна концепция. Те са приспособени 

за различните работни процеси, както и за 

продължителна и надеждна функция. 

При всички врати с директно свързващо 

се и верижно задвижване управлението 

и задвижването са лесно монтиращи се и 

предварително подготвени за щепселна 

връзка отделни компоненти.

За редуциране на периодите на изчакване 

и загубите на топлина при отваряне 

се предлагат директно свързващи 

се задвижвания в бързо движещо се 

изпълнение.

С 24 U/min на намотаващия вал времето 

за отваряне се съкращава с 60 % спрямо 

стандартните задвижвания.

Прекъсвач с шнурче 
или верижка

Едрогабаритен бутон/
бутон във формата на 
гъба

Индукционни намотки Радарен датчик за 
движение, инфрачервен 
датчик за движение или 
присъствие

Дистанционни 
радиоуправления

Сигнална лампа, 
лампа за кръгово 
осветяване, блиц 
лампа

Верижно задвижване 

Мощното задвижване за големи ролетни 

врати. Снабдено с щепселни връзки за 

захранващи и управляващи кабели.

Стандартно с отделен ловилен механизъм.

Виж страница 32

Директно свързващо се 

задвижване

Идеалното задвижване за малки 

до средно големи ролетни врати и 

решетки. Оборудвано с интегриран 

ловилен механизъм. Нашата 

препоръка: При ролетна врата classic 

комбинирайте директно свързващото 

се задвижване с предлагащата 

редица предимства ZAK® система на 

Hörmann. Виж страница 25.

Задвижване в тръба

Решението за малки врати с изключително 

ограничено монтажно пространство 

отстрани и ограничен брой задвижвания 

дневно. Стандартно с отделен ловилен 

механизъм. Виж страница 32

Възможности за обслужване/управление 

по-бързо отваряне 
на вратата
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 Управление Totmann 420R   
 (400/230 V)
• Управлението мже да 
 се монтира отделно от 
 задвижването
• Управлението и компонентите 
 на платното са със защита 
 клас IP 65 (защитени от водни  
 пръски). 
 Връзка с CEE-щепсел   
 съответства на защита 
 клас IP 44 

 Импулсно управление 445R  
 (400/230 V)
• Управлението мже да 
 се монтира отделно от   
 задвижването
• Управлението и компонентите 
 на платното са със защита   
 клас IP 65 (защитени от водни  
 пръски). Връзка с CEE-щепсел  
 съответства на защита клас 
 IP 44 
• Менюто се вижда отвън без  
 сваляне на капака на кожуха, 
 благодарение на    
 интегрираната двойна   
 7-сегментна индикация
• Без настройки по двигателя,  
 вместо това - удобно   
 регулиране от управлението,  
 с помощта на дигитален краен  
 прекъсвач
• Обслужващо меню с броячи  
 за интервалите за поддръжка,  
 циклите и работните часове,  
 както и анализ на грешките.
• Обобщено алармено   
 съобщение с индивидуално  
 определена на място  
 индикация (акустична,  
 визуална или напр. по   
 мобилен телефон)
• Блокировка на функциите чрез 
 миниатюрна ключалка   
 (може да се преоборудва на  
 полупатрон)
• Може да се монтира към 
 управление 460R вместо   
 цялостна подмяна 

 Комфортно управление 460R  
 (400/230 V)
• Управлението мже да 
 се монтира отделно от 
 задвижването
• Допълнителен бутон за 
 втора височина на отваряне, 
 разположен върху капака 
 на корпуса, и интегрирани 
 присъединителни клеми за 
 други командни елементи
• Управлението и компонентите 
 на платното са със защита клас 
 IP 65 (защитени от водни 
 пръски). Връзка с CEE-щепсел  
 съответства на защита клас 
 IP 44 
• Менюто се вижда отвън без 
 сваляне на капака на кожуха, 
 благодарение на интегрираната 
 двойна 7-сегментна индикация
• Без настройки по двигателя, 
 вместо това - удобно 
 регулиране от управлението, 
 с помощта на дигитален краен 
 прекъсвач
• Обслужващо меню с броячи 
 за интервалите за поддръжка, 
 циклите и работните часове, 
 както и анализ на грешките.
• Обобщено алармено   
 съобщение с индивидуално 
 определена на място 
 индикация (акустична,визуална 
 или напр. по мобилен телефон)
• Блокировка на функциите чрез  
 миниатюрна ключалка (може да  
 се преоборудва на полупатрон)

 Базово управление 435R   
 (400/230 V) 
• Управлението мже да 
 се монтира отделно от   
 задвижването 
•  Управлението и компонентите 

на платното са със защита 
клас IP 65 (защитени от водни 
пръски). Връзка с CEE-щепсел 
съответства на защита клас 

 IP 44 
• Без настройки по двигателя,  
 вместо това - удобно   
 регулиране от управлението, с  
 помощта на електронен датчик  
 за позицията на вратата 
•  С SKS: »отваряне/затваряне 

на вратата« с импулс
•  Без SKS: »отваряне на 

вратата« с импулс, »затваряне 
на вратата« в режим Totmann

•  Указване на статуса и грешките 
с LED-индикация

Опорна колона STI 1
За монтиране на 
макс. 2 управления 
с допълнителен 
корпус. 
Цвят: RAL 9006 
(бял алуминий)
Размери: 
200 x 60 мм, 
височина 1660 мм

 Главен прекъсвач
 За всички управления

 Полупатрон 
 Като опция за управления 
 420R, 445R и 460R 

Управления за индустриални врати

 // От лято 2008

Управления
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1-канален приемник HEI 1 

в отделен корпус с дълъг 7,0 м 

присъединителен кабел, 3-жилен

Функция: импулс: Impuls 

Честота: 868,3 MHz 

Вид предпазител: IP 65

1-канален реле-приемник HER 1 

с релеен изход без потенциал и отделен 

корпус без присъединителен кабел.

Функции: импулс, 3 минути светлина, вкл./изкл.

Честота: 868,3 MHz 

Вид предпазител: IP 65 

Работно напрежение:  24 V DC/230 V AC 

Допустимо натоварване 

на контактите:  24 V DC : 2,5 A/50 W 

230 V AC : 2,5 A/500 W

2-канален приемник HEI 2 

в отделен корпус с дълъг 7,0 м 

присъединителен кабел, 4-жилен

Функция: импулс: импулс или 

отваряне/затваряне (на всеки 

канал) 

Честота: 868,3 MHz 

Вид предпазител: IP 65

4-канален реле-приемник HER 4

технически като HER 1, но с 4 контакта 

без потенциал. По този начин могат да 

бъдат управлявани до 4 консуматора.

2-канален реле-приемник HER 2

технически като HER 1, но с 2 контакта без потенциал. 

По този начин могат да бъдат управлявани 2 консуматора. 

Отделна антена за монтиране навън, в защитен алуминиев корпус 

с дълъг 7,0 м присъединителен кабел, 3-жилен,

анализиращо устройство за монтаж в помещението.

4-бутонен 

ръчен 

предавател 

HS 4

4-бутонен 

мини ръчен 

предавател 

HSM 4

2-бутонен 

микро ръчен 

предавател 

HSE 2

включително 

ключодържател

4-бутонен ръчен 

предавател със 

защита HSS 4

Допълнителна 

функция: защита 

срещу копиране 

на кодирането 

на ръчния 

предавател

16-бутонен ръчен 

предавател HS 16 

за 16 функции 

Калъфът е 

принадлежност.

1-бутонен 

ръчен 

предавател 

HS 1

Принадлежности

Приемник за управления 445R и 460R 

Ръчен предавател за импулсно управление
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Заключващата функция служи за прекъсване на командното 

напрежение и преустановява функцията на командните 

устройства. Полупатроните не се включват в доставката 

на бутоните.

Бутонен манипулатор DTNA 30

За разделно управление в двете 

посоки на движение.

Бутонът за задържане работи 

с фиксиране и след задействането 

му остава натиснат, за да се изключи 

използване на съоръжението от 

неоторизирани лица.

Следващото натискане на командния 

бутон е възможно само след 

деблокиране на бутона за задържане 

с помощта на ключ. (в обхвата на 

доставката са включени 2 ключа)

Размери:

66 x 145 x 85 мм (Ш x В x Д)

Вид защита: IP 65

За управления:

420R, 435R, 445R и 460R

Бутонен манипулатор DTP 02

Отваряне или затваряне с 

команден бутон, отделен бутон 

за задържане и контролна лампа 

за командното напрежение.

Заключване с полупатрон, който 

се доставя като принадлежност.

Размери:

86 x 260 x 85 мм (Ш x В x Д)

Вид защита: IP 44

За управления:

435R (само с SKS), 445R 

и 460R

Бутонен манипулатор DTP 03

За разделно управление в двете 

посоки на движение. Отделен 

бутон за задържане и контролна 

лампа за командното напрежение. 

Заключване с полупатрон, който 

се доставя като принадлежност.

Размери:

68 x 290 x 74 мм (Ш x В x Д)

Вид защита: IP 44

За управления:

420R, 435R, 445R и 460R

Авариен бутон DTN 10

За бързо спиране на вратата.

Бутон (под формата на гъба), 

фиксиращ се, за открита 

инсталация 

Размери:

93 x 93 x 95 мм (Ш x В x Д)

Вид защита: IP 65

За управления:

420R, 435R, 445R и 460R

Бутонен манипулатор  DT 02

Отваряне и затваряне с 

команден бутон, отделен бутон за 

задържане.

Размери:

65 x 112 x 68 мм (Ш x В x Д)

Вид защита: IP 65

За управления: 435R 

(само с SKS), 445R и 460R

Бутонен манипулатор  DT 03

За разделно управление в двете 

посоки на движение, с отделен 

бутон за задържане.

Размери:

66 x 145 x 68 мм (Ш x В x Д)

Вид защита: IP 65

За управления: 420R, 435R, 

445R и 460R

Бутонен манипулатор  DT 04

За разделно управление в двете 

посоки на движение, с отделен 

бутон за задържане. 

Пълно или частично отваряне 

на вратата, (с отделен бутон)

Размери:

69 x 185 x 91 мм (Ш x В x Д)

Вид защита: IP 65

За управления:

460R

Авариен бутон DTNG 10

За бързо спиране на вратата.

Едрогабаритен бутон с фиксиране 

За открита инсталация 

Размери:

93 x 93 x 95 мм (Ш x В x Д)

Вид защита: IP 65

За управления:

420R, 435R, 445R и 460R

Бутонен манипулатор 
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Манипулатор с ключ ESA 30 с 2 
ключа, за открита инсталация
Възможност за избор между 
функциите "импулс" или 
"отваряне/затваряне"
Размери:
73 x 73 x 50 мм (Ш x В x Д)
Вид защита: IP 54

Манипулатор с ключ ESU 30 с 2 
ключа, за скрита инсталация
Възможност за избор между 
функциите "импулс" или 
"отваряне/затваряне" 
Размери на кутията: 
60 x 58 мм (d x Д)
Размери на гнездото: 
90 x 100 мм (Ш x В)
Гнездо в зида: 
65 x 60 мм (d x Д)
Вид защита: P 54

Манипулатор с ключ STAP с 2 
ключа, за  открита инсталация
Възможност за избор между 
функциите "импулс" или 
"отваряне/затваряне"
Размери:
80 x 110 x 68 мм (Ш x В x Д)
Вид защита: IP 54

Манипулатор с ключ STUP с 2 
ключа, за скрита инсталация
Възможност за избор между 
функциите "импулс" или 
"отваряне/затваряне"
60 x 58 мм (d x Д)
Размери на гнездото: 
80 x 110 мм (Ш x В)
Гнездо в зида: 
65 x 65 мм (d x Д)
Вид защита: P 54

Манипулатор ZT 2 с шнурче
Подаване на импулс за отваряне
 или затваряне.
Размери:
60 x 90 x 55 мм (Ш x В x Д)
Дължина на изтеглящото въже: 3,2 м
Вид защита: IP 65

Конзолно рамо KA 1 
(без изображение)
Изнасяне напред 1680 - 3080 мм, 
приложимо с ZT 1

Опорна колона STS 1

С адаптер за монтаж на TTR 1, FCT 10 b, CTR 1/CTR 3 или STUP.

Командните уред се поръчват отделно.

Горната и долната част на колоната са в цвят RAL 7015 (сиво).

Опорната тръба е лакирана с изпичане в цвят RAL 9006 (бял алуминий).

Размери:

300 x 1250 мм (d x Д)

Вид защита: IP 44

Еднопосочна фотоклетка EL 51
Фотоклетка с отделни 
предавател и приемник.
Фотоклетката се тества от 
управлението преди всяко 
движение нагоре .
Свързване със системен кабел 
Обсег макс. 8,0 м
Размери с монтажния винкел: 
60 x 165 x 43 мм (Ш x В x Д)
Вид защита: IP 65

Фотоклеткa RL 50
Рефлректорна фотоклетка 
с предавател/приемник и 
рефлектор.
Фотоклетката се тества от 
управлението преди всяко 
движение нагоре .
Свързване със системен кабел 
(дължина 2,0 м).
Обсег макс. 6,0 м
Размери:
68 x 97 x 33 мм (Ш x В x Д)
Рефлектор:
85 x 85 мм Ш x В)
Вид защита: IP 65

Модел с вграден 
манипулатор с ключ 
STUP (като 
принадлежност).

Принадлежности

Манипулатори с ключ, опорна колона

Фотоклетки, манипулатори с шнурче или верижка
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Размери:
80 x 110 x 17 мм (Ш x В x Д)
Корпус на декодера: 
140 x 130 x 50 мм (Ш x В x Д)
Вид предпазител: 
клавиатура: IP 65
Корпус на декодера:  IP 54
Превключвателна способност:  
2,5A/30V DC
500 W/250V AC

Размери:
80 x 110 x 17 мм (Ш x В x Д)
Корпус на декодера: 
140 x 130 x 50 мм (Ш x В x Д)
Вид предпазител: 
транспондерен панел: IP 65
Корпус на декодера:  IP 54
Превключвателна способност: 
2,5A/30V DC
500 W/250V AC

Кодиран манипулатор CTR 1b, 
CTR 3b
Кодираните манипулатори CTR 1b 
и CTR 3b предлагат голяма защита 
срещу непозволено отваряне на 
вратата. Просто въвеждате личния 
си цифров код и нямате нужда от 
ключове. С комфортната версия 
CTR 3b можете да отваряте втора 
врата и да включвате външното 
осветление или да обслужвате 
врата при избор на посока.

Скенери за пръстови отпечатъци 
FL 12, FL 100
Вашият пръстов отпечатък е 
достатъчен, за да отворите сигурно 
и комфортно ролетната си врата 
или решетка.
Скенерът за пръстови отпечатъци 
се предлага в две версии, като 
FL 12 с 12 и като FL 100 със 100 
позиции за запаметяване на 
пръстови отпечатъци.

Манипулатори с транспондер 
TTR 1, TTR 1000 
Комфортният вариант, когато 
повече хора имат достъп до халето.
Необходимо е само да задържите 
транспондерния ключ с Вашия 
личен код на около 2 см пред 
четящото устройство.
Без контакт! Това е голямо 
предимство в тъмното.
Доставя се с 2 ключа.
Пригоден за макс. 100 
транспондерни ключа (TTR 100), 
респ. 1000 транспондерни ключа 
(TTR 1000).

Размери:
80 x 110 x 39 мм (Ш x В x Д)
Вид предпазител: 
клавиатура: IP 65

Кодиран радиоманипулатор 
FCT 10b
С кодирания радиоманипулатор 
FCT 10b можете да излъчвате 
до 10 радиокода (868,3 MHz).
Не е необходимо прокарване на 
проводници.
С осветяване на клавиатурата при 
първото натискане на клавиш.

Размери:
80 x 110 x 39 мм (Ш x В x Д)
Корпус на декодера: 
70 x 275 x 50 мм (Ш x В x Д)
Вид предпазител: 
четящо устройство: IP 65
Корпус на декодера:  IP 56
Превключвателна способност: 
 2,0 A/30V DC

Кодирани манипулатори
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Сигнални лампи за присъединяване в 
отделен допълнителен корпус или за 
вграждане в наличния корпус, 
вкл. 2 сигнални лампи, жълти
Разширителен модул за управления 
445R и 460R.
Свързаните сигнални лампи служат за 
визуална индикация по време на движението 
на вратата. (фиг. със седмичен таймер, 
опция). Възможности за приложение: 
Предупреждение за задвижване (за 445R и 
460R), автоматично затваряне (за 460R).
След изтичане на зададеното време на 
задържане в отворено положение 
(0-480 сек.) сигналните лампи мигат в 
продължение на настроеното време за 
предупреждение (0-70 сек.).
Размери на светофара: 
277 x 170 x 210 мм (Ш x В x Д).
Размери на допълнителния корпус: 
202 x 164 x 130 мм (Ш x В x Д).
Контактно натоварване: 
250 V AC : 2,5 A/500 W.
Вид защита: IP 65.
Материал на светофарите: висококачествен 
алуминиев корпус с прахообразно покритие.

Устройство за регулиране на движението, 
в отделен допълнителен корпус или за 
вграждане в наличния корпус, вкл. 2 
сигнални лампи, червена/зелена
Разширителен модул за управление 460R. 
Сигналните лампи служат за визуална 
индикация за регулиране на входящия и 
иаходящия трафик. 
(седмичен таймер - опция).
Продължителност на зелената фаза: 
регулируема между 0-480 сек.
Продължителност на фазата за 
освобождаване: регулируема между 
0-70 сек.
Размери на светофарите: 
467 x 170 x 210 мм (Ш x В x Д).
Размери на допълнителния корпус: 
202 x 164 x 130 мм (Ш x В x Д).
Контактно натоварване: 
250 V AC : 2,5 A/500 W.
Вид защита: IP 65.
Материал на светофарите: висококачествен 
алуминиев корпус с прахообразно покритие.

Принадлежности

Свързване на сигнални лампи Силни и издръжливи LED-сигнални светлини   // НОВО
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Индукционна намотка DI 1 в 
отделен допълнителен корпус
Подходяща за една индукционна 
намотка. Детекторът разполага с 
нормално отворен контакт и 
превключвател.
Индукционна намотка DI 2 
(без изображение) в отделен 
допълнителен корпус
Подходяща за две отделни 
индукционни намотки.
Детекторът разполага с два 
нормално отворени контакта без 
потенциал. Може да се настройва 
на импулс или продължителен 
контакт. Възможно разпознаване 
на посоката.
Размери на допълнителния корпус: 
202 x 164 x 130 мм (Ш x В x Д).
Превключвателна способност: DI1: 
ниско напрежение 2A, 125V A/60W
DI2: 250V AC, 4A, 1000 VA, 
(омов товар AC)
Доставка: без навит кабел

Навит кабел за 
индукционна намотка
Ролка по 50,0 м
Наименование на кабела: SIAF
Напречно сечение: 1,5 мм2

Цвят: кафяв

Радарен датчик за движение 
RBM 2
За импулс »отваряне на вратата« 
с разпознаване на посоката 
Макс. монтажна височина: 6 м
Размери: 155 x 132 x 58 мм 
(Ш x В x Д)
Контактно натоварване: 24 AC/DC, 
1 A при омов товар
Вид защита: IP 65

Дистанционно управление 
за радарен датчик за 
движение, опция

Специфични за клиента 
специални управления - 
при запитване.

Мултифункционална платка в 
отделен допълнителен корпус 
или за вграждане в наличния 
корпус
Съобщение за  крайна позиция, 
кратковременен импулс, обобщено 
съобщение за неизправност 
Разширителен модул за 
управления 445R и 460R Размери 
на допълнителния корпус: 
202 x 164 x 130 мм (Ш x В x Д)
Вид защита: IP 65
В управлението може да се 
монтира платка, предлагана 
като опция.

Присъединителен елемент 
Лято/Зима в допълнителен 
корпус
Функция за цялостно отваряне 
на вратата и свободно 
програмируемо междинно 
положение Разширителен модул 
за управление 460R
Размери на допълнителния корпус: 
202 x 164 x 130 мм (Ш x В x Д).
Вид защита: IP 65

Платка за крайно положение 
в допълнителен кожух или за 
вграждане в наличния кожух
Разширителен модул за 
управление 435R Размери на 
допълнителния корпус: 
202 x 164 x 130 мм (Ш x В x Д)
Вид защита: IP 65
В управлението може да се 
монтира платка, предлагана 
като опция.

Дигитален седмичен таймер в 
отделен допълнителен корпус
Таймерът може да включва 
или изключва командни уреди 
посредством контакт без 
потенциал.
Разширителен модул 
за управление 460R 
Превключвателна способност: 
230 V AC : 2,5 A/500 W
Превключващ се на лятно/зимно 
часово време
Ръчно превключване: автоматичен 
режим, програмиране на 
комутация, продължителност 
ВКЛ. / продължителност ИЗКЛ.
Размери на допълнителния корпус: 
202 x 164 x 130 мм (Ш x В x Д).
Вид защита: IP 65

Допълнително оборудване/Специални управления
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Ролетна врата classic

Decotherm® HR 116 HR 120

A S E A S A S aero®

Съпротивление срещу вятър EN 12424 Клас 2 до ширина на вратата в мм 4000 8000 5000 10000 10000 7000 9000 4250

� � � � � � � �

Водонепропускливост EN 12425 0 0 0 0 0 0 0 0

Шумоизолация EN 717-1 R = ... dB 19 19 19 21 - - - -

Топлоизолация
Приложение B EN 12428
Секция на вратата (U = W/m2K)

5,4 3,8 3,3 5,3 4,5 - - -

Врата 4 x 4 м, монтирана 
(U = W/m2K)

- 4,3 - 5,8 5 - - -

Размери на вратата ширина (LZ) макс. мм 4000 8000 5000 11750 11750 11750 11750 11750

височина (RM) макс. мм 4000 9000 4500 9000 9000 8000 8000 8000

Необходимо място виж монтажните характеристики

Материал платно едностенен алуминий - - - - - � - �

двустенен алуминий � - - � - - - -

едностенна стомана - - - - - - � -

двустенна стомана - � - - � - - -

едностенна благородна стомана - - - - - - - -

двустенна благородна стомана - - � - - - - -

Повърхност на платното лъскав алуминий � - - - - � - �

с десен stucco - - - � - - - -

алуминий с покритие RAL 9002 � - - � - � - �

алуминий с покритие RAL 9006 � - - � - � - �

алуминий с покритие RAL по избор � - - � - � - -

елоксиран алуминий E6/EV1 - - - - - - - -

поцинкована стомана - � - - � - � -

поцинкована стомана с покритие 
RAL 9002

- � - - - - - -

поцинкована стомана с покритие 
RAL 9006

- � - - - - - -

поцинкована стомана с покритие 
RAL по избор

- � - - - - - -

лъскава благородна стомана - - � - - - - -

Собствено тегло на платното кг/м2 прибл. 4,2 10 10,5 10 19 6 15 5,5

Вградена врата с праг - - - - - - - -

Странична пешеходна врата с идентична на основната врата визия � � � � � � � �

Сстъкление правоъгълен прозорец - � - � � � � -

разположение за логистиката - � - � � � � -

Уплътнения обикалящо от 4-те страни � � � � � � � -

средно уплътнение между 
секциите на вратата

- - - - - - - -

Блокиращи системи вътрешна блокировка � � � � � � � �

външна/вътрешна блокировка � � � � � � � �

Защита срещу отваряне - - - - - - - -

Защитни механизми защита срещу прищипване на пръсти � � � � � � � �

странична защита от прищипване � � � � � � � �

защита срещу падане на вратата � � � � � � � �

Възможности за фиксиране Бетон � � � � � � � �

Стомана � � � � � � � �

Зид � � � � � � � �

� = стандартно
� = по желание

Преглед на типовете врати
Технически данни

по-големи класове съпротивление 
срещу вятър - при запитване
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Ролетна врата basic Ролетна решетка classic

Decotherm HR 120 HR 120

A S A aero® A aero® HG-A HG-V HG-S HG-E HG-L

4000 5000 4500 4500 3500 3500 - - - - -

� � � � � � � � � � �

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 19 - - - - - - - - -

- 3,8 - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

4000 5000 4500 4500 3500 3500 8000 11750 11750 11750 9000

4000 4500 4500 4500 3500 3500 8000 8000 8000 8000 5500

- - � � � � � � - - �

� - - - - - - - - - -

- - - - - - - - � - -

- � - - - - - - - - -

- - - - - - - - - � -

- - - - - - - - - - -

� - � � � � � � - - �

- - - - - - - - - - -

� - � � � � � - - - -

� - � � � � � - - - -

� - � - � - � - - - �

- - - - - - � - - - �

- � - - - - - - � - -

- � - - - - - - � - -

- � - - - - - - � - -

- � - - - - - - � - -

- - - - - - - - - � -

4,2 10 6 5,5 6 5,5 7 8 14 14 6,5

- - - - - - - - - - -

- - - - � � � � � � �

- � � - � - - - - - -

- � � - � - - - - - -

- - - - � - - - - - -

- - - - - - - - - - -

� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � �

� � � � - - � � � � �

� � � � � � - - - - -

� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � �

Ръчно задвижвана 
ролетна врата

Ролетна решетка 
basic
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1 2 3 4 5 Товаро-разтоварна  
техника

Секционни
индустриални врати

Ролетни врати и 
решетки

Сгъваеми врати от 
стомана и алуминий

Бързодвижещи 
врати

Всичко от един производител: 
За цялостно изграждане на обекти

  Секционни   
 индустриални врати
Системите индустриални 
врати пестят място и се 
нагаждат посредством 
различни видове окачване 
към всеки проект. Това 
Ви дава сигурност при 
планирането на нови 
обекти, или преустройства. 
Hörmann предлага решения 
по мярка във всички 
области: например ALS 
секционни врати с цялостно 
остъкление за неограничен 
достъп на светлината или 
двустенни DPU врати, 
дебелина 80 мм, с висока 
степен на топлоизолация, 
позволяващи поддържането 
на постоянна температура. 

  Ролетни врати и  
 решетки
Опростената конструкция с 
малко на брой компоненти 
прави ролетните врати 
особено икономични и 
издържливи. Hörmann 
доставя ролетни врати 
с ширина до 11,75 м 
и 9 м височина, а при 
нестандартни поръчки и 
по-високи. Многобройните 
остъкления и цветове Ви 
позволяват да оформите 
Вашия обект индивидуално.

  Сгъваеми врати от  
 стомана и алуминий
Сгъваемите врати от 
стомана и алуминий на 
Hörmann се препоръчват 
при ограничени отвори за 
преминаване, за халета 
с ниски тавани и когато 
покрива не може да се 
натоварва. Малкото 
заключващи компоненти 
правят сгъваемите врати 
лесни за поддръжка и 
поправка.

  Бързодвижещи  
 врати
Бързодвижещите се 
врати на Hörmann са 
предвидени за външно 
и вътрешно приложение 
за оптимизиране 
на преминаването, 
подобряване на вътрешния 
климат и за намаляване 
разходите за енергия. 
Програмата на Hörmann 
обхваща вертикално и 
хоризонтално отварящи 
се, прозрачни врати с 
подвижно платно, също и 
в комбинация с секционни 
и ролетни врати. Вашето 
предимство: SoftEdge-
технологията с вградена 
защита Anti-Crash. Всичко 
това прави бързодвижещите 
се врати изключително 
икономични и сигурни.

  Товаро-разтоварна  
 техника
В областта на логистиката 
Hörmann Ви предлага 
цялостни товаро-
разтоварни системи. 
Предимствата за Вас: 
сигурно планиране, 
надеждно влагане и 
висока функционалност 
благодарение на прецизно 
напаснатите компоненти.
При товаро-разтоварните 
мостове, както и при 
издадените напред 
шлюзове, които 
могат като цялостен 
компонент с товарен 
мост и уплътнения 
да се инсталират и 
допълнително към вече 
изградени сгради.

  Противопожарни  
 плъзгащи врати
За всички области в 
обектовото строителство 
и съобразно изискванията 
за пожарозащита Hörmann 
ще Ви предложи системи 
едно- и двукрили плъзгащи 
врати, по желание с 
вградена врата и при 
евакуационни пътища и с 
функция за димозащита.

   Многоцелеви врати и 
вътрешни врати 

Многоцелевите и вътрешни 
врати Hörmann са с 
разнообразно вътрешно и 
външно приложение.
Едно- и двукрилите 
врати могат да се вложат, 
навсякаде, където се 
изискват издържливи на 
натоварване елементи. 
С многобройните 
допълнителни функции 
Hörmann Ви предлага 
решения, покриващи 
почти всички области 
в индустриалното 
строителство.

  Пожаро- и   
 димозащитни   
конструктивни рамкови  
елементи
За области с високи 
изисквания в 
дизайна, например в 
администрацията на 
индустриална сграда, 
Hörmann Ви предлага врати 
и остъкления от стомана 
и алуминии. Оптически 
напълно еднаквият 
външен вид на системите – 
независимо от степента на 
пожарозащита – гарантира 
единна визия.

 Вътрешен прозорец 
 Вътрешните 
остъкления на Hörmann 
могат да се използват като 
прозорци или като 
елементи с височината 
на помещението, които 
осигуряват повече светлина 
и по-добър визуален 
контакт. 
С помощта на разделители, 
изрязване на форми и 
диагонални профили могат 
да се реализират и 
индивидуални решения. 
 

 Сервиз 
 Само безупречно и 
компетентно поддържаните 
съоръжения гарантират 
безпроблемни 
производствени процеси и 
безопасни транспортни 
пътища. Със сключването 
на договор за контрол и 
поддръжка изискваните от 
закона изпитвания и 
необходимите ремонти ще 
бъдат извършвани и 
документирани 
компетентно. 
Това Ви гарантира 
сигурност и спестява 
разходи. 

1 3 5 7
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6 7 8 9 10

Със специалиста по строителни елементи Hörmann можете да планирате 
цялостно и лесно. Внимателно съобразени едно с друго решения за обектово 
строителство Ви предлагат топ-продукти с висока функционалност подходящи 
за всяка област.

Противопожарни   
плъзгащи врати

Многоцелеви врати и 
вътрешни врати 

Пожаро- и 
димозащитни  
конструктивни 
рамкови  елементи

Вътрешен прозорец Сервиз 



Hörmann: Кaчество без компромиси

ГАРАЖНИ BРАТИ

АВТОМАТИКА 

ИНДУСТРИАЛНИ BРАТИ

TOВАРO – РАЗТОВАРНА ТЕХНИКА

ВРАTИ  

КАСИ

Като единствен производител на международния пазар, групата 

Hörmann предлага всички важни конструктивни елементи от една ръка. 

Те се произвеждат във високо специализираните ни предприятия на 

най-съвременно техническо равнище. С широката мрежа от дружества 

за пазарна реализация и извършване на сервизна дейност в Европа, 

както и присъствието ни в САЩ и Китай, Hörmann е Вашият силен 

международен партньор за висококачествени изделия.

С КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИСИ!

Hörmann KG Amshausen Hörmann KG Antriebstechnik Hörmann KG Brandis Hörmann KG Brockhagen

Hörmann KG Dissen Hörmann KG Eckelhausen Hörmann KG Freisen Hörmann KG Ichtershausen

Hörmann KG Werne Hörmann Genk NV, Belgien Hörmann Beijing, China Hörmann Gadco LLC, Vonore TN, USA
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