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Calitate de marcă Hörmann
Orientată spre viitor şi fiabilă

„Trebuie să munceşti din greu pentru a câştiga un bun nume.” (August Hörmann)

În spiritul fondatorului său, marca Hörmann reprezintă astăzi promisiunea unei calităţi 
superioare. Având peste 75 de ani de experienţă în construcţia de uşi şi vânzând până 
la ora actuală peste 20 de milioane de uşi de garaj, această întreprindere familială  
a devenit lider de piaţă şi nr. 1 în Europa. Acest fapt vă face să vă simţiţi şi mai bine 
atunci când achiziţionaţi un sistem de acţionare marca Hörmann.
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Made in Germany

Calitate de marcă din Germania
Toate componentele uşilor de garaj şi ale sistemelor  
de acţionare sunt elaborate şi produse la Hörmann, sunt 
compatibile în proporţie de 100 % şi pentru siguranţa 
dumneavoastră sunt testate şi certificate de către 
institute independente, recunoscute în lume. Acestea 
sunt executate în Germania, conform Sistemului  
de Management al Calităţii DIN ISO 9001 şi corespund 
tuturor cerinţelor Normei Europene 13241-1. În afară  
de aceasta, angajaţii noştri cu înaltă calificare lucrează  
în mod intensiv la noi proiecte, preocupaţi de o continuă 
dezvoltare a produselor şi o îmbunătăţire a detaliilor. 
Astfel apar brevete şi inovaţii pe piaţă.

Sisteme de acţionare a uşilor pentru 
generaţii întregi
Teste de lungă durată, efectuate în condiţii reale, garantează 
calitatea deosebită a produselor de serie sofisticate, marca 
Hörmann. Din acest motiv şi datorită soluţiilor tehnice 
excepţionale şi a unei asigurări a calităţii fără compromisuri, 
de la firma Hörmann primiţi o garanţie de 5 ani pentru  
toate sistemele de acţionare a uşilor de garaj şi a porţilor  
de intrare în curte.*

Viitorul dintr-o privire
Compania Hörmann este un bun exemplu. Drept urmare, 
din 2013, compania îşi acoperă 40 % din necesarul 
energetic din curent ecologic şi sub acest aspect  
se fac progrese permanente. În acelaşi timp, datorită 
implementării unui sistem de management al energiei 
inteligent şi certificat se economisesc anual multe tone  
de CO². Şi nu în ultimul rând, compania Hörmann oferă 
produse pentru construcţii durabile.
Mai multe despre activităţile ecologiste desfăşurate  
de compania Hörmann se găsesc în broşura  
„Noi gândim ecologic”.

Producem durabil –
suntem pentru construcţiile orientate spre viitor

Gândim în spirit ecologist
Compania Hörmann îşi asumă responsabilitatea  
pentru mediul înconjurător şi pentru viitor

* Condiţiile de garanţie detaliate le găsiţi pe: www.hoermann.com
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Hörmann BiSecur
Sistemul modern de comandă prin radio pentru sistemele  
de acţionare pentru uşi de garaj şi porţi de intrare în curte

Confort şi siguranţă datorită tehnicii radio bidirecţionale

Sistemul de comandă prin radio BiSecur, bidirecţional, extrem de sigur, codificat este 
marca unei tehnici progresiste şi dovada unei utilizări confortabile, în condiţii de siguranţă 
pentru uşi de garaj, porţi, iluminare şi multe altele. Funcţiile se utilizează cu ajutorul 
telecomenzilor cu un design exclusivist. Un confort deosebit este dat şi de opţiunea 
interogării poziţiei uşii: prin apăsarea unui buton puteţi şti dacă uşa dumneavoastră este 
deschisă sau închisă.
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Siguranţă certificată cu un 
spectru stabil, fără defecţiuni
Procedeul de codificare BiSecur nou creat, 
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.

Codificare pe 128 de biţi
Profitaţi de cel mai înalt grad de siguranţă, 
exact ca la tranzacţionările bancare online.

Tehnică inovatoare, ambalaje 
de calitate superioară
La noile telecomenzi exclusive BiSecur, în afară 
de suprafaţa strălucitoare neagră sau albă,  
cu aspect de lac pentru piane şi o suprafaţă 
neagră structurată, vă va fascina şi forma 
elegantă, deosebit de plăcută şi ergonomică. 
Capacele cromate pun accente şi desăvârşesc 
estetica de calitate superioară.

Noile telecomenzi Hörmann BiSecur,  
cu suprafaţă strălucitoare opţională, au fost 
premiate de un juriu internaţional pentru 
designul lor exclusivist.

O vedere completă de ansamblu asupra transmiţătoarelor 
radio BiSecur veţi găsi începând cu pagina 26.

ÎNREGISTRAT PENTRU PATENTARE

Urmăriţi filmul de scurt metraj de pe 
www.hoermann.com/en/videos

Sistem deosebit de sigur şi certificat  
de Universitatea din Bochum, Ruhr Numai la Hörmann
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Interogarea confortabilă a poziţiei uşii
Confort şi siguranţă datorită tehnicii radio bidirecţionale

Acum nu mai este nevoie să verificaţi dacă uşa este închisă în condiţii meteorologice 
defavorabile sau când este vânt. La apăsarea pe butoane, culoarea ledului  
de la transmiţătorul radio HS 5 BS vă indică poziţia uşii. Când este cazul, dacă  
apăsaţi un alt buton*, uşa se va închide.

* În cazul utilizărilor fără posibilitatea vizibilităţii asupra uşii este necesară o barieră luminoasă suplimentară.
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Aplicaţie BiSecur pentru 
smartphone  NOU
•	Pentru operarea sistemelor de acţionare, 

uşilor de intrare în locuinţă şi alte aparate 
Hörmann: smart, oricând şi oriunde

•	Afişarea poziţiei uşii sistemelor de acţionare 
pentru uşi de garaj şi de intrare în curte:

•	Afişarea stării de blocare a uşii de intrare  
în casă**

LED multicolor

Butonul de interogare

4 canale

Interogarea poziţiei porţii
Pentru a verifica dacă uşa este 
închisă, apăsaţi pe butonul de 
interogare de la HS 5 BS şi după 
aceea pe butonul funcţional pentru 
deschiderea uşii. LED-ul se va 
aprinde în culoarea portocalie.

Închidere confortabilă
Printr-o altă apăsare pe butonul 
funcţional puteţi închide uşa. 
Observaţie: Dacă nu aveţi acces 
vizual spre uşă este necesară 
suplimentar o barieră fotoelectrică.

Semnalizarea poziţiei uşii
Dacă uşa este încă deschisă,  
ledul roşu se aprinde intermitent.  
O uşă închisă este semnalizată  
de un led verde.

Semnalizarea automată  
a poziţiei uşii
La sfârşit LED-ul verde 
semnalizează închiderea uşii.

?? ??

ÎNREGISTRAT PENTRU PATENTARE

Imaginea în mărime originală

BiSecur Gateway  
mit Smartphone-App
Für die Bedienung von Antrieben, Haustüren und  
weiteren Geräten: smart, jederzeit und weltweit

Informaţii suplimentare  
se găsesc în broşura  
BiSecur Gateway.

** cu dotare specială

Cu transmiţătorul radio  
HS 5 BS puteţi verifica,  
prin apăsarea unui buton,  
dacă uşa dumneavoastră  
mai este închisă.
•	Dotare de serie la sistemul de acţionare  

a uşilor de garaj SupraMatic

•	Opţional la sistemul de acţionare a uşilor  
de garaj ProMatic

•	Dotare standard la sisteme de acţionare 
porţile de intrare în curte RotaMatic  
şi LineaMatic

Urmăriţi filmul de scurt metraj de pe 
www.hoermann.com/en/videos

Numai la Hörmann
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Motive bune în favoarea Hörmann
Caracteristicile calitativ superioare ale sistemelor de acţionare pentru uşi de garaj

sigur Fiabil21
Sistem de decuplare automată
Sistemul fiabil de decuplare automată opreşte  
uşa la întâlnirea unor obstacole neaşteptate. 
Pentru o protecţie şi o siguranţă sporită  
vă recomandăm montarea unei bariere luminoase 
care funcţionează fără atingere. La sistemul  
de acţionare Hörmann SupraMatic P aceasta 
constituie deja echipare standard.

Demaraj progresiv şi oprire controlată
Uşa dumneavoastră se deschide şi se închide  
fără smucituri şi fără zgomot. Fazele de pornire  
şi oprire pot fi reglate individual pentru  
uşa dumneavoastră de garaj. Toate acestea  
vă protejează uşa pentru a vă putea bucura  
de ea mai mult timp.

Set securizare uşă
Spărgătorii au probleme cu uşile de garaj automate 
Hörmann: odată uşa închisă, mecanismul  
de securizare se anclanşează automat în opritorul 
tijei motorului. Uşa se blochează imediat şi nu mai 
poate fi deschisă forţat nici cu ajutorul unei pârghii. 
Sistemul de blocare este pur mecanic, continuând  
să funcţioneze chiar şi în cazul unei pene de curent, 
spre deosebire de sistemele de acţionare  
ale altor producători.

Urmăriţi filmul de scurt metraj de pe  
www.hoermann.com/en/videos

Numai la Hörmann
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Siguranţă certificată
Sistemele de acţionare Hörmann pentru  
uşi de garaj sunt adaptate optim la uşile 
secţionale pentru garaje de la Hörmann  
şi sunt verificate şi certificate de către 
organismul german de certificareTÜV Nord 
conform normelor „Protecţia anti-efracţie  
a uşilor de garaj”.

Rapiditate extremă Certificate3 4
Sistemul de acţionare SupraMatic
Cu ajutorul sistemului de acţionare SupraMatic, 
combinat cu o uşă secţională de garaj marca 
Hörmann, vă mişcaţi mai repede şi mai sigur. 
Viteza de deschidere cu până la 50 % mai 
ridicată înseamnă un plus de siguranţă  
şi mai puţin stres la intrările în garajele  
cu trafic intens. Comparaţi viteza  
de deschidere a sistemelor de acţionare 
SupraMatic cu cea viteza de deschidere  
a sistemelor obişnuite de acţionare.

Urmăriţi filmul de scurt metraj de pe 
www.hoermann.com/en/videos
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Sistem de acţionare SupraMatic pentru uşi de garaj
Sistemul de acţionare super-rapid cu multe funcţii suplimentare.

Această combinaţie între viteză şi confort vă va fascina cu siguranţă! Uşa secţională  
a garajului dumneavoastră se deschide mai rapid şi puteţi ajunge din stradă direct în garaj. 
Nu veţi mai dori să renunţaţi la funcţiile de confort de tipul deschiderii intermediare, 
destinate ventilării garajului şi nici la funcţia de iluminare a sistemului de acţionare,  
care poate fi declanşată separat, cu ajutorul transmiţătorului radio. Carcasa sistemului  
de acţionare din aluminiu periat conferă sistemului SupraMatic un aspect extrem de rafinat.

SupraMatic
dotare din serie cu 
transmiţătorul radio HS 5 BS de 
culoare neagră cu tipar de 
structură, cu capace din crom
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Becuri cu halogen  
cu aprindere separată
Cu ajutorul transmiţătorului radio sau al butonului 
interior opţional IT 3b puteţi porni sau opri 
separat lampa sistemului de acţionare. Opţional 
se poate furniza şi o lampă de semnalizare  
cu LED.

SupraMatic E
Forţă de tracţiune şi de apăsare: 650 N
Forţă maximă: 800 N
Viteza de deschidere a uşii: max. 22 cm/s
Lăţimea uşii: până la 5500 mm  
(suprafaţă a uşii de maxim 13,75 m²)

SupraMatic P
cu barieră luminoasă inclusă
Forţă de tracţiune şi de apăsare: 750 N
Forţă maximă: 1000 N
Viteza de deschidere a uşii: max. 22 cm/s
Lăţimea uşii / porţii: până la 6000 mm 
(suprafaţa uşii / porţii max. 15 m²)  
pentru uşi / porţi masive, din lemn  
şi uşi cu uşi pietonale înglobate

SupraMatic HT  NOU
Acest sistem de acţionare este adecvat 
pentru garaje comune şi subterane.
Partenerul Hörmann este încântat  
să vă consilieze.

Programare extrem de simplă
Toate funcţiile sistemului de acţionare  
se pot seta foarte simplu, prin introducerea  
unui număr format din două cifre.

Grad înalt de siguranţă
Bariera fotoelectrică EL 101, ca dotare de serie 
de SupraMatic P, identifică imediat persoanele  
şi obiectele. Aceasta constituie un element  
de siguranţă, pe care ştiu să-l aprecieze 
îndeosebi familiile cu copii.

Deschidere intermediară
Prin cea de-a doua înălţime de deschidere,  
care se poate programa în mod individual, puteţi 
să vă aerisiţi garajul fără a trebui să deschideţi 
uşa în totalitate.

Deschidere mai rapidă a uşii
Datorită vitezei de deschidere cu 50 %  
mai mari a uşilor secţionale ajungeţi mai repede 
din stradă în garajul dumneavoastră.

Interogarea confortabilă  
a poziţiei uşii

Cu transmiţătorul radio HS 5 BS - ca dotare  
de serie - puteţi verifica în orice moment dacă 
poarta de intrare în curte este închisă.

* Condiţiile de garanţie detaliate  
se găsesc la: www.hoermann.com

** la 5 cicluri de închidere-deschidere  
a uşii şi un preţ pentru consumul  
de energie electrică de 0,25 Euro/kWh

Consum redus de energie electrică  
de numai cca. 3 € pe an**
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Sistem de acţionare pentru uşi de garaj ProMatic/ 
cu ProMatic Akku
Funcţionare fiabilă la un preţ atractiv

Sistemele de acţionare ProMatic pentru uşi de garaj sunt dotate cu tehnologia performantă 
Hörmann - la fel ca toate sistemele de acţionare premium Hörmann. Acest lucru garantează 
o funcţionare fiabilă la un preţ atractiv.
Nu trebuie să renunţaţi la confortul oferit de un sistem de acţionare nici în garajele lipsite de 
curent. ProMatic Akku face totul posibil. Acesta este uşor de transportat şi poate fi încărcat 
în câteva ore, fiind deosebit de practic şi datorită modulului solar opţional.

ProMatic şi ProMatic Akku
dotare din serie cu 
transmiţătorul radio HSE 2 BS de 
culoare neagră cu tipar de 
structură, cu capace din plastic
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* Condiţiile de garanţie detaliate  
se găsesc la: www.hoermann.com

** la o medie de 4 cicluri de deschidere-
închidere a uşii / porţii pe zi şi la o 
temperatură ambientală de 20° Celsius

*** în funcţie de gradul de încărcare

Modul solar (opţional)
Accesoriul complementar şi practic  
al ProMatic Akku preia sarcina  
reîncărcării acumulatorului.

Se livrează inclusiv materialele de montaj,  
un cablu de alimentare de 10 m lungime şi un 
regulator de încărcare, dimensiuni 330 × 580 mm.

Încărcare simplă în timpul nopţii
Mulţumită mânerului practic şi a greutăţii  
reduse puteţi duce acumulatorul uşor  
la încărcat. Cu modulul solar încărcarea  
este şi mai confortabilă.

ProMatic Akku
Soluţia confortabilă pentru garajele care  
nu dispun de racordare la reţeaua electrică. 
Puteţi să încărcaţi acumulatorul simplu,  
prin conectarea încărcătorului furnizat  
la o priză, similar cu procesul de încărcare  
a telefoanelor mobile.

ProMatic
Forţă de tracţiune şi de apăsare: 600 N
Forţă maximă: 750 N
Viteza de deschidere a uşii: max. 14 cm/s
Lăţimea uşii: până la 5000 mm  
(suprafaţă a uşii de maxim 11 m²)

ProMatic Akku
Pentru garaje fără alimentare  
de la reţeaua electrică
Cu frecvenţa radio 868 MHz  
(fără interogarea poziţiei uşii)
Forţă de tracţiune şi de apăsare: 350 N
Forţă maximă: 400 N
Viteza de deschidere a uşii: max. 13 cm/s
Lăţimea uşii: până la 3000 mm  
(suprafaţă a uşii de maxim 8 m²)

Acumulator
Durată de utilizare: circa 40 zile**
Timp de încărcare: 5 – 10 ore***
Greutate: 8,8 kg
Dimensiuni: 330 × 220 × 115 mm

Interogarea opţională  
a poziţiei uşii
Cu transmiţătorul radio opţional HS 5 BS puteţi 
verifica în orice moment dacă uşa garajului este 
închisă (nu este valabil pentru ProMatic Akku).

Deschidere intermediară
Prin cea de-a doua înălţime de deschidere,  
care se poate programa în mod individual,  
puteţi să vă aerisiţi garajul fără a trebui  
să deschideţi uşa în totalitate (nu este valabil 
pentru ProMatic Akku).
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Tijă de acţionare Hörmann
Siguranţă zi şi noapte graţie încuierii automate a uşii

Tijă de ghidare extrem de plată
Graţie tijei ghidare plate [2] de doar 30 mm, 
sistemele de acţionare Hörmann se potrivesc 
pentru orice uşă de garaj obişnuită, fiind de aceea 
ideale şi pentru o eventuală echipare ulterioară, 
suplimentară a uşii.

Deblocare de urgenţă din interior
În cazul unei pene de curent, uşa se poate 
deschide comod, din interior [ 3 ].

Element de legătură  
la uşă universal
Elementul de legătură universal [ 4 ] se potriveşte 
la toate uşile basculante şi secţionale obişnuite 
de pe piaţă.

Curea dinţată  
ce nu necesită întreţinere
Cureaua dinţată [ 5 ] din kevlar ranforsat cu fibre 
de aramidă este deosebit de rezistentă la rupere 
şi silenţioasă. Nu este nevoie să o gresaţi  
sau să o ungeţi - un atu important faţă  
de sistemele de acţionare cu lanţ sau cu arbore.

Întindere automată a curelei
Mecanismul puternic cu arcuri [ 6 ] tensionează 
cureaua dinţată în mod automat, asigurându-i 
astfel o funcţionare uniformă şi silenţioasă.

Încuiere automată a uşii  
în tija de acţionare
Dacă uşa garajului este închisă, mecanismul arestor  
de siguranţă [ 1 ] se blochează automat în opritorul şinei  
de ghidare. Uşa se blochează imediat şi nu mai poate  
fi deschisă forţat nici cu ajutorul unei pârghii. Acest lucru  
se realizează mecanic, motiv pentru care funcţionează  
şi atunci când curentul este oprit!

Urmăriţi filmul de scurt metraj de pe 
www.hoermann.com/en/videos

[ 1 ][ 2 ]

[ 3 ] [ 4 ]

[ 5 ]

Numai la Hörmann
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Unitate compactă
La Hörmann uşa, sistemul de acţionare şi tija 
formează o unitate compactă, bine legată.  
Alte unităţi de comandă şi control sau cabluri  
de legătură mobile nu sunt necesare.

Instalare simplă
Sistemele de acţionare Hörmann se montează 
simplu şi rapid. Cu agăţătoarele variabile fixaţi şina 
de ghidare individual: fie pe plafon, fie direct  
pe profilul de legătură consolidat al uşii secţionale 
Hörmann (până la o lăţime a uşii de 3000 mm).  
Un avantaj suplimentar: chiar şi la tijele lungi este 
suficientă o singură agăţătoare.

Montaj centrat
Datorită montării centrate a tijei de acţionare  
pe blatul uşii, forţele de tracţiune acţionează uniform 
asupra uşii. În acest mod se previne o teşire  
a muchiilor şi se reduce uzura care apare frecvent  
la sistemele de acţionare montate pe o parte.

Montare simplă
La uşile secţionale Hörmann cu o lăţime de până  
la 3000 mm, tija de acţionare se poate monta pe profilul  
de legătură al uşii.

Feronerie specială pentru uşi batante
Graţie montajului uşor feroneria opţională înlesneşte  
dotarea ulterioară a uşii cu alte accesorii.

Dotare standard la toate sistemele  
de acţionare ale uşilor de garaj Hörmann

[ 6 ]
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Motive bune în favoarea Hörmann
Caracteristici calitativ superioare ale sistemelor  
de acţionare ale porţilor de intrare în curte

sigur Fiabil21
Sistem de decuplare automată
Sistemele de acţionare Hörmann pentru porţile  
de intrare sunt sigure în orice fază a procesului  
de închidere-deschidere. Poarta se opreşte 
imediat în cazul apariţiei bruşte a obstacolelor.  
O siguranţă sporită o oferă barierele fotoelectrice, 
care detectează fără atingere persoanele  
sau obiectele. Acestea se pot integra simplu  
şi elegant în coloanele de siguranţă (vezi pag. 37) 
şi se pot amplasa la intrare. În acest mod 
asiguraţi zona de deplasare a porţii batante, 
respectiv a porţii culisante.

Demaraj progresiv şi oprire controlată
Sistemele de acţionare Hörmann pentru porţi  
de intrare asigură o mişcare silenţioasă şi sigură  
a porţii dumneavoastră. La deschidere mişcarea 
începe fără smucituri, iar la închidere poarta  
este frânată lin. Acest lucru menajează poarta, 
sistemul de acţionare ... şi nervii vecinilor.
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Siguranţă certificată
Sistemele de acţionare Hörmann pentru porţi 
de intrare sunt sigure în orice fază a procesului 
de închidere-deschidere. Forţele de acţionare 
au fost deja testate şi certificate TÜV,  
conform standardului SR EN 13241-1 pentru 
toate situaţiile de montaj uzuale şi porţile  
de dimensiuni obişnuite.

Robust Certificate3 4
Calitate superioară
Pentru a rezista solicitărilor mecanice, 
sistemele de acţionare Hörmann pentru porţi 
de intrare în curte sunt convingător de robuste 
şi de înaltă calitate. Materialul rezistent  
la intemperii şi durabil garantează o funcţionare 
permanentă. Pentru regiunile cu temperaturi 
deosebit de joase RotaMatic este disponibil  
şi cu sistem de încălzire integrat.
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Sistem de acţionare electric 
RotaMatic / RotaMatic Akku
Sistem de acţionare suplu, cu un aspect elegant

Dotare din serie cu transmiţătorul 
radio HS 5 BS de culoare neagră  
cu tipar de structură, cu capace  
din crom

Prin aspectul lui modern şi suplu, sistemul de acţionare RotaMatic pentru porţi batante  
se potriveşte perfect cu frumoasa dumneavoastră poartă. Exemplare precum designul  
sunt şi funcţionalitatea şi siguranţa acestuia. Nu trebuie să renunţaţi la confortul oferit  
de un sistem de acţionare nici atunci când vă lipseşte racordul direct la reţeaua electrică. 
RotaMatic Akku face totul posibil.
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Interogarea confortabilă  
a poziţiei uşii
Cu transmiţătorul radio opţional HS 5 BS 
puteţi verifica în orice moment dacă poarta 
de intrare în curte este închisă. (nu este 
valabil pentru RotaMatic Akku).

RotaMatic Akku
Porţile de intrare în curte fără conectare  
la reţeaua electrică pot fi acţionate  
cu RotaMatic Akku.
Acumulatorul poate fi transportat  
cu uşurinţă şi încărcat în doar câteva ore, 
de exemplu în timpul nopţii.

Încuietoare electrică 
(opţional)
Presiunea vântului expune porţile batante 
la nişte forţe imense. O încuietoare 
electrică suplimentară împiedică eficient 
deschiderea accidentală a porţii.

Profil de amortizare 
(opţional)
Forţele sistemelor de acţionare RotaMatic 
cu profil opţional de amortizare sunt 
testate şi certificate TÜV pentru 
numeroase situaţii de montaj şi porţi  
de diverse dimensiuni.

Modul solar (opţional)
Iar cu ajutorul modulului solar sunteţi 
complet independent(ă) de reţeaua electrică.

Se livrează, inclusiv materialele de montaj, 
un cablu de alimentare de 10 m lungime  
şi un regulator de încărcare.
Dimensiuni: 330 × 580 mm

Accesorii opţionale
•	 Încuietoare electrică  

(recomandată de la o lăţime  
a canatului de 1500 mm)

•	Profil de amortizare

•	Acumulator de urgenţă HNA

•	Set SK (barieră fotoelectrică cu sens 
unic şi lampă de semnalizare)

•	Dispozitiv de deblocare de urgenţă 
HSK 3, cu încuietoare

•	 Încălzire integrată pentru regiuni  
mai reci (până la –35°C)

•	 Variante de feronerie pentru situaţii  
de montaj speciale

RotaMatic
Lăţimea canatului porţii: maxim 2500 mm
Înălţimea canatului porţii: maxim 2000 mm
Greutate: maxim 220 kg

RotaMatic P
Lăţimea canatului porţii: maxim 2500 mm
Înălţimea canatului porţii: maxim 2000 mm
Greutate: maxim 400 kg

RotaMatic PL
Lăţimea canatului porţii: maxim 4000 mm
Înălţimea canatului porţii: maxim 2000 mm
Greutate: maxim 400 kg

RotaMatic Akku
Cu frecvenţa radio 868 MHz  
(fără interogarea poziţiei uşii)
Lăţimea canatului porţii: maxim 2500 mm
Înălţimea canatului porţii: maxim 2000 mm
Greutate: maxim 120 kg

Acumulator
Integrat într-un dulap de comandă prevăzut 
cu încuietoare
Durată de utilizare: circa 30 de zile**
Timp de încărcare: 5-10 ore***
Greutate: 8,8 kg
Dimensiuni: 320 × 220 × 115 mm

* Condiţiile de garanţie detaliate se găsesc la:  
www.hoermann.com

** la o medie de 4 cicluri de deschidere-închidere  
a uşii / porţii pe zi şi la o temperatură ambientală 
de 20° Celsius

*** în funcţie de gradul de încărcare
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Sistem de acţionare, montat în pardoseală,  
pentru porţi batante DTU 250
Sistemul de acţionare aproape invizibil pentru uşi şi porţi cu un aspect estetic

DTU 250
Lăţimea canatului porţii: maxim 2500 mm
Înălţimea canatului porţii: maxim 2500 mm
Greutate: maxim 500 kg

Pentru acest sistem de acţionare,  
sistemul radio trebuie comandat separat. 
Pentru aceasta sunt necesare clarificări 
de ordin tehnic. Discutaţi cu partenerul 
dumneavoastră Hörmann.

Sistemul de acţionare DTU 250 cu montare în pardoseală 
înseamnă o soluţie aproape invizibilă şi o economie de 
spaţiu la utilizarea în mediul privat. Montarea în pardoseală 
se recomandă în mod special pentru uşile şi porţile cu un 
aspect elegant şi pretenţios din punct de vedere estetic.
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Sistem de acţionare electric DTH 700
Sistem de acţionare deosebit de robust şi de performant

DTH 700
Lăţimea canatului porţii: maxim 7000 mm
Înălţimea canatului porţii: maxim 2500 mm
Greutate: maxim 1000 kg

Pentru acest sistem de acţionare,  
sistemul radio trebuie comandat separat. 
Pentru aceasta sunt necesare clarificări 
de ordin tehnic. Discutaţi cu partenerul 
dumneavoastră Hörmann.

Prin DTH 700, firma Hörmann oferă o variantă 
deosebit de performantă şi de robustă. Această 
variantă este destinată atât utilizării în domeniul privat, 
cât şi în cel industrial.
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Sistem de acţionare LineaMatic  
pentru porţi culisante
Sistem de acţionare compact şi fiabil

LineaMatic
Lăţimea canatului porţii: maxim 6000 mm
Înălţimea canatului porţii: maxim 2000 mm
Greutate: maxim 300 kg
autoportant: max. 250 kg

LineaMatic P
Lăţimea canatului porţii: maxim 8000 mm
Înălţimea canatului porţii: maxim 2000 mm
Greutate: maxim 500 kg
autoportant: max. 400 kg

LineaMatic H
Lăţimea canatului porţii: maxim 10000 mm
Înălţimea canatului porţii: maxim 3000 mm
Greutate: maxim 800 kg
autoportant: max. 600 kg

Pentru sistemul de acţionare 
LineaMatic H, sistemul radio trebuie 
comandat separat. Pentru aceasta  
sunt necesare clarificări de ordin  
tehnic. Discutaţi cu partenerul 
dumneavoastră Hörmann.

Dotare din serie cu 
transmiţătorul radio 
HS 5 BS de culoare 
neagră cu tipar  
de structură,  
cu capace din crom

Interogarea confortabilă  
a poziţiei uşii
Cu transmiţătorul radio HS 5 BS - ca dotare  
de serie - puteţi verifica în orice moment dacă 
poarta de intrare în curte este închisă.

Punctele forte ale sistemului de acţionare LineaMatic pentru 
porţi culisante sunt carcasa compactă, montajul reglabil  
pe înălţime, construcţia din zinc turnat sub presiune  
şi material plastic întărit cu fibră de sticlă, precum  
şi elementele electronice fiabile ale sistemului.
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STA 400
Lăţimea canatului porţii: maxim 17000 mm
Înălţimea canatului porţii: maxim 3000 mm
Greutate: maxim 2500 kg
autoportant: max. 1800 kg

Pentru acest sistem de acţionare,  
sistemul radio trebuie comandat separat. 
Pentru aceasta sunt necesare clarificări 
de ordin tehnic. Discutaţi cu partenerul 
dumneavoastră Hörmann.

Sistem de acţionare electrică – poartă culisantă STA 400
Pentru porţi mari, grele

Noul sistem de acţionare pentru porţi culisante STA 400 
se potriveşte mai ales la porţile mari. Tabloul de comandă 
potrivit, cu convertizor de frecvenţă B 460 FU, garantează 
o cursă a uşii precisă şi o oprire lină.
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Tehnică inovativă pentru casa dvs.
Accesorii inteligente pentru un confort sporit

Operare simplă şi comodă a uşii de garaj şi a porţii de intrare în curte. Cu transmiţătorul 
nostru radio elegant puteţi deschide comod, de ex. din maşină poarta, aşa cum v-aţi 
obişnuit la comanda televizorului. Sau puteţi plasa direct în faţa garajului sau în garaj  
un element staţionar de comandă. Cu aplicaţia BiSecur puteţi comanda sistemul  
de acţionare de pe smartphone sau tabletă, de pe canapea sau de oriunde, prin internet.
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Sistemul modern  
de comandă prin radio 
pentru sistemele  
de acţionare pentru  
uşi de garaj şi porţi  
de intrare în curte
Rezistenţă la perturbaţii
Semnal radio sensibil la perturbări,  
cu raza de acţiune stabilă

Codificare pe 128 de biţi
Profitaţi de cel mai înalt grad  
de siguranţă, exact  
ca la tranzacţionările bancare online.

Rezistent la şocuri mecanice
Transmiţătorul radio este foarte robust 
datorită antenei montate fix.

Compatibilitate  
cu versiunile anterioare
Noile elemente de comandă BiSecur 
sunt adecvate de asemenea  
pentru utilizarea tuturor sistemelor  
de acţionare Hörmann cu frecvenţa 
radio 868 MHz (anul de fabricaţie  
2003 – 06/2012). (Nu este posibilă 
interogarea poziţiei uşii).

Transmitere simplă a codului
Codul individual al transmiţătorului 
dumneavoastră poate fi transferat  
cu uşurinţă unui al doilea transmiţător.

Prin Hörmann Gateway şi aplicaţia BiSecur puteţi comanda sistemele de acţionare simplu,  
de pe canapea sau de oriunde, prin internet.

Amprenta dvs. este suficientă, uşa se deschide, nu este nevoie să căutaţi cheia.

Transmiterea simplă a codului radio  
pe un alt transmiţător radio.

Un mod frumos de a comanda sistemul de acţionare uşă. Transmiţătorul radio  
elegant marca Hörmann îmbină funcţia şi designul.
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Accesoriu mobil pentru sistemul radio
Pentru orice situaţie

[ 1 ]

[ 3 ]

[ 6 ]

[ 8 ]

[ 4 ]

[ 7 ]

[ 9 ]

[ 5 ]

[ 2 ]

Transmiţător radio
HS 5 BS
4 canale plus tasta  
de interogare
[ 1 ] Negru sau alb lucios
[ 2 ] Negru cu tipar structurat 

 NOU

Transmiţător radio
HSE 2 BS
2 canale, inclusiv ochet  
de breloc pentru chei
[ 6 ] Negru sau alb lucios
[ 7 ] verde, mov, galben,  
roşu, portocaliu lucios
(începând cu fig. din stânga)

[ 8 ] Negru cu tipar structurat, 
cu capace cromate  
sau plastic  NOU
[ 9 ] decor argintiu, carbon,  
lemn de rădăcină deschis,  
lemn deschis, lemn închis,  
lemn de rădăcină închis
(începând cu fig. din stânga)

Transmiţător radio
HS 4 BS
4 canale,  
[ 3 ] negru lucios

Transmiţător radio
HS 1 BS
1 canal,  
[ 4 ] negru lucios

Transmiţător radio
HSE 1 BS  NOU
1 canal,  
inclusiv ochet pentru breloc,
[ 5 ] Negru lucios
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Suport telecomandă, 
inclusiv clemă pentru 
montarea la apărătoarea 
de soare
pentru montare pe perete sau fixare  
pe parasolarul din autovehiculul  
dvs., transparent, disponibil  
în 2 execuţii pentru:
HS 5 BS, HS 4 BS, HS 1 BS  
respectiv HSE 2 BS, HSE 1 BS

NOU

Transmiţătorul radio
HSD 2-A BS
Aspect de aluminiu,  
cu 2 canale, se poate utiliza  
şi ca breloc

HSD 2-C BS
Cromat, cu luciu foarte puternic,  
cu 2 canale,se poate utiliza  
şi ca breloc

Transmiţător radio
HSP 4 BS
4 canale, cu blocarea transmisiei, 
inclusiv inel pentru chei

Transmiţător radio
HSZ 1 BS
Un canal,  
pentru montarea în aprinzătorul  
de ţigări al autoturismului

HSZ 2 BS
2 canale,  
pentru montarea în aprinzătorul  
de ţigări al autoturismului

Transmiţătorul radio HSZ
Alternativa sistemelor Homelink: 
integrat discret într-un loc fix în 
interiorul maşinii dumneavoastră. 
Montat în aprinzătorul de ţigări al 
autoturismului, transmiţătorul HSZ este 
uşor accesibil şi simplu de manevrat.
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Accesoriu radio staţionar
Pentru utilizarea în spaţii interioare şi exterioare

Tastatură cu coduri radio
FCT 3 BS
pentru 3 funcţii sau 
echipamente, cu taste 
iluminate

Tastatură cu coduri radio
FCT 10 BS
pentru 10 funcţii  
sau echipamente,  
cu taste iluminate  
şi capac de protecţie

Dispozitiv radio de citire  
a amprentelor digitale
FFL 12 BS
pentru 2 funcţii  
sau echipamente şi până  
la 12 amprente digitale

Buton radio interior
FIT 2
Pentru 2 sisteme  
de acţionare sau funcţii  
de acţionare
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Tastatură cod radio
Deschideţi uşa garajului pur şi simplu prin 
introducerea unui cod numeric. Nu trebuie  
să luaţi cu dumneavoastră un transmiţător radio.

Transmiţător radio sub tencuială
pentru două funcţii, se montează  
cu un buton obişnuit de montat  
sub tencuială, din comerţ, pentru 
montare centrală în hol/living,  
cu contact vizual la uşa garajului

HSU 2: pentru toate întrerupătoarele 
de 55 mm Ø din comerţ, cu racordare 
la reţeaua de curent a casei
FUS 2: inclusiv baterie de 9 V /  
posibilitate de racordare la tensiune 
până la 24 V (fără imagine)

cu frecvenţa radio 868 MHz

Receptor 
 HER 1
Pentru utilizarea unui sistem 
suplimentar de iluminat exterior  
sau a unei uşi de garaj (articol  
de la un alt producător) cu un 
accesoriu de transmisie prin radio 
marca Hörmann aveţi nevoie  
de un receptor (cu 1, 2 sau 4 canale).

BiSecur Gateway*  NOU
Unitatea centrală de comandă  
pentru receptoarele şi sistemele  
dvs. de acţionare permit o operare 
pentru până la 10 utilizatori. În total, 
fiecare utilizator poate efectua până 
la 16 funcţii.

Receptorul radio ESE*  NOU
Cu receptorul radio ESE la sistemele 
de acţionare SupraMatic** comenzile 
„DESCHIS – Stop – ÎNCHIS”  
pot fi atribuite unor taste individuale.  
Astfel uşa de garaj se deplasează în 
direcţia dorită.

Hörmann Gateway şi aplicaţia 
BiSecur  NOU
Cu ajutorul aplicaţiei puteţi comanda comod,  
cu smartphone-ul sau cu tableta, sistemele  
de acţionare ale uşilor de garaj şi ale porţilor  
de intrare în curte, uşa de intrare în locuinţă  
dar şi alte dispozitive.
Suplimentar, pot fi afişate poziţia uşii de garaj şi 
a porţii de intrare în curte precum şi dacă  
uşa de intrare în locuinţă*** este încuiată sau nu.* Informaţii suplimentare se găsesc în broşura 

BiSecur Gateway.
** SupraMatic începând cu anul 2014,  

versiunea serie CI
*** cu dotare specială

La Hörmann se potriveşte totul. Prin intermediul aceleiaşi 
telecomenzi puteţi deschide atât uşa de garaj, cât şi sistemul 
de acţionare Hörmann pentru poarta de intrare în curte.

100% compatibill

31



Accesorii confortabile, staţionare
Pentru spaţii exterioare

Tastatură cu cod
CTR 1d / CTR 3d
pentru una/trei funcţii,  
cu capac rabatabil.

Tastatură cu cod
CTR 1b / CTR 3b
pentru una/trei funcţii,  
cu taste luminoase  
şi cu tastatură cu membrană 
rezistentă la intemperii

Tastatură cu cod
CTV 1 / CTV 3
pentru 1, respectiv 3 funcţii, 
deosebit de robustă,  
cu protecţie contra vandalizării

Cititor de amprente digitale 
FL 12 / FL 100
pentru 2 funcţii, deschiderea 
uşii prin amprentă digitală, 
memorare pentru 12 până  
la 100 de amprente digitale

Transponder
TTR 100 / TTR 1000
Pentru o funcţie, cu 2 chei  
(chei suplimentare la cerere), 
respectiv cu până la 12, 100, 
respectiv 1000 de chei.

32



Coloană STS 1
Coloana STS este disponibilă cu unul  
sau două adaptoare pentru dispozitive  
de comandă şi control, care se solicită 
separat. De exemplu, pot fi montate 
transpondere, tastaturi cu cod, cititoare  
de amprentă sau comutatoare cu cheie. 
Coloana este din aluminiu alb (RAL 9006), 
capacul şi piciorul sunt gri petrol 
(RAL 7015). Pentru utilizarea în aer liber, 
coloana este protejată conform IP 44.

Înălţimea: 1250 mm, diametrul  
piciorului 300 mm

Imaginea ilustrează coloana cu butonul  
cu cheie STUP 40 (opţional).

Buton interior
IT 1b
Cu ajutorul tastei mari, iluminate  
a butonului interior IT 1b puteţi 
deschide comod uşa  
(pentru ProMatic şi SupraMatic).

Buton interior
IT 3b
În afara tastei mari, iluminate, pentru 
deschiderea confortabilă a uşii, butonul 
interior IT 3b mai dispune de încă două 
taste suplimentare. Cu ele controlaţi 
lampa sistemului de acţionare şi opriţi 
complet transmisia radio a sistemului, 
de exemplu în timpul concediului 
(pentru SupraMatic).

Buton interior
PB 3
Cu buton iluminat, cu impuls, pentru 
deschiderea şi închiderea uşii, buton 
pentru iluminatul uşii garajului  
şi buton pentru deconectarea 
sistemului de transmisie prin radio 
(pentru SupraMatic).

Buton interior
IT 1
cu tastă pentru impuls pentru 
deschiderea şi închiderea uşii  
(pentru ProMatic, SupraMatic  
şi ProMatic Akku).

Întrerupător cu cheie
STUP 40 / STAP 40
în variantă de montaj sub sau  
pe tencuială, inclusiv 3 chei.

Întrerupător cu cheie
ESU 40 / ESA 40
în variantă de montaj sub sau  
pe tencuială, inclusiv 3 chei.
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Totul pentru cazuri de urgenţă
Idei inovative pentru confort şi siguranţă

Produsele Hörmann sunt întotdeauna „gândite în avans”. Numeroase detalii utile înlesnesc 
manevrarea uşii şi sporesc siguranţa dumneavoastră. Cu ajutorul barierelor fotoelectrice 
asiguraţi efectiv uşa de garaj sau poarta de intrare în curte, fapt deosebit de apreciat  
de familiile cu copii. Iar mulţumită acumulatorului de rezervă puteţi deschide uşa chiar  
şi în timpul unei pene de curent.

34



Acumulator de rezervă HNA pentru 
sisteme de acţionare pentru uşi de garaj
Prin sursa de alimentare în caz de necesitate veţi fi acoperiţi 
în cazul unor pene de curent până la 18 ore şi până la maxim 
5 cicluri ale uşii. Acumulatorul de urgenţă se reîncarcă singur 
în timpul funcţionării normale. Toate sistemele de acţionare 
Hörmann pentru uşi de garaj pot fi dotate cu acumulator  
de urgenţă.

Acumulator de rezervă HNA Outdoor 
pentru sistemele de acţionare ale porţii 
de intrare în curte
Sistemul de acţionare a porţilor batante RotaMatic  
şi sistemele de acţionare a porţilor culisante LineaMatic  
pot fi echipate şi cu un sistem de alimentare de rezervă 
pentru funcţionarea şi în timpul penelor de curent. Prinderea 
acumulatorului este universală, pe perete sau pe pardoseală.

Deblocare de urgenţă suplimentară
La garajele fără o a doua intrare vă mai oferim şi următoarele 
posibilităţi de deschidere din exterior a uşii de garaj  
în caz de urgenţă (ex. pană de curent):

Uşi secţionale fără mâner. Alegeţi între încuietoarea  
de urgenţă deblocabilă, cu butuc rotund, (neintegrabilă  
în instalaţia de încuiere) şi mânerul de deblocare de urgenţă 
cu 8 modele disponibile, cu butuc (integrabil în instalaţia  
de încuiere).

Uşi basculante şi secţionale cu mâner
Deblocare de urgenţă (fără imagine)

Barieră fotoelectrică
Sistemele fiabile de bariere luminoase cu sens unic  
de la Hörmann opresc poarta imediat ce raza de lumină  
este întreruptă. Acestea se montează direct la poartă  
sau pot fi integrate în coloanele STL.

Semnalizator luminos
Un semnal optic în timpul funcţionării uşii înseamnă  
un plus de siguranţă zi şi noapte.
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Accesorii pentru iluminat şi siguranţă
Tehnologie pentru porţi

Seturile de coloane Hörmann din aluminiu eloxat, rezistent la intemperii, vă oferă mai multă 
luminozitate şi un plus de siguranţă. Cu aplicaţiile variabile pentru bariere fotoelectrice  
şi module luminoase cu leduri puteţi echipa individual coloanele.
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Coloană luminoasă SLS
Coloana SLS cu modul luminos cu leduri 
este disponibilă în variantele de înălţime  
de 550 mm şi de 1080 mm. Pentru  
o iluminare şi mai bună a drumului de acces 
coloana de 1080 mm poate fi livrată  
şi cu două module luminoase cu leduri.

SLS-K
cu modul luminos cu leduri
Înălţime 550 mm

SLS-L
cu modul luminos cu leduri dublu
Înălţime 1080 mm

SLS-L
cu modul luminos cu leduri şi obturator 
aspectuos de lumină
Înălţime 1080 mm

Clasă de eficienţă energetică: A

Coloană de siguranţă STL
Modelul de bază înalt de 550 mm este dotat 
cu un locaş pentru integrarea unei bariere 
fotoelectrice. Opţional coloana poate  
fi livrată şi cu două bariere fotoelectrice, 
sau cu o barieră fotoelectrică şi un modul 
luminos cu leduri.

STL
cu barieră fotoelectrică opţională

STL
cu două bariere fotoelectrice opţionale

STL
cu barieră fotoelectrică opţională şi modul 
luminos cu leduri

Module de iluminat  
cu leduri
La modulele luminoase puteţi alege 
între lumina albă caldă sau cea neutră.  
Un accent vizual deosebit puteţi pune 
cu ajutorul obturatorului opţional  
din aluminiu.

Iluminat cu LED-uri  
pentru uşi
Bagheta luminoasă cu LED-uri,  
cu o lumină de un alb natural va pune 
în valoare uşa alăturată. Sistemul  
de prindere poate fi scurtat individual, 
potrivindu-se astfel la orice lăţime  
a uşii. Dumneavoastră decideţi dacă 
montaţi o baghetă luminoasă cu leduri 
la buiandrug (imaginea de sus)  
sau la muchia blatului superior.

Distanţa între LED-uri: 125 mm.

Clasă de eficienţă energetică: A

Mască 
estetică

lumină albă 
caldă

lumină albă 
neutră

Pentru o zonă de intrare  
luminoasă şi sigură
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Dimensiuni şi date de montaj
SupraMatic, ProMatic

● = Standard
○ = opţional cu transmiţător radio HS 5 BS

SupraMatic E SupraMatic P ProMatic ProMatic Akku

Descrierea produsului

Convenabil pentru / locuri de parcare ● / max. 12 ● / max. 25 ● / max. 6 ● / max. 2

Cicluri (deschis / închis) pe zi max. 25 max. 50 max. 12 max. 4

Se pretează pentru domeniul comercial – – – –

Uşi cu uşi pietonale înglobate / uşi din lemn – / ● ● * / ● – / ●
Uşi din lemn cu o 

lăţime de max. 
3,5 m şi suprafaţa 

blatului de 9 m²

– / –

Lăţime uşă până la max. 5500 6000 ** 5000 3000

Suprafaţa blatului până la max. 13,75 m² 15,00 m² 11 m² 8 m²

Date despre sistemul 
de acţionare

Motor Motoreductor de curent continuu 24 V

Conectare la reţea
230 V – 240 V tensiune alternativă

230 V – 240 V 
tensiune 

alternativă
vezi datele  
de montaj

Putere absorbită 0,2 kW 0,2 kW

Forţă de tracţiune şi de apăsare 650 N 750 N 600 N 350 N

forţă maximă pe perioadă scurtă 800 N 1000 N 750 N 400 N

Viteza de deschidere cca. 22 cm/s cca. 22 cm/s cca. 14 cm/s cca. 13 cm/s

Standby < 1 Watt < 1 Watt < 7 Watt < 0,1 Watt

Carcasă Aluminiu şi material plastic,  
placă de bază din oţel galvanizat

Material plastic,  
placă de bază din oţel galvanizat

Temperaturi de la −20 °C  
până la +60 °C

de la −15 °C  
până la +45 °C

Categorie de protejare numai pentru încăperi uscate

Sistem electronic 
mecanism de comandă

Comandă cu impuls ● ● ● ●

Sistemul de limitare a forţelor ● ● ● ●

Demaraj progresiv şi oprire controlată reglabile ● ● ● ●

Mesaj afişat Afişaj dublu cu 7 segmente LED LED

Iluminatul sistemului de acţionare  
şi deschiderea parţială se pot regla

● ● – / ● –

Închidere automată reglabilă ● ● ● –

Timp de menţinere în poziţia „deschis”  
după activare

30 – 180 sec. 30 – 180 sec. 30 sec. –

Dotări Transmiţător radio (868 MHz) Transmiţător radio cu 5 buton
HS 5 BS (negru, cu tipar  

de structură)

transmiţătorul radio HSE 2 BS  
cu 2 taste (de culoare neagră cu tipar  
de structură, cu capace din plastic)

Receptor integrat (868 MHz) Receptor bidirecţional BS  
cu 3 canale

Receptor BS
Receptor cu 2 canale BS

Interogarea poziţiei porţii ● ○ –

Taste de deservire lângă display, pe carcasa  
sistemului de acţionare

Taste de deservire în carcasa 
sistemului de acţionare

Barieră fotoelectrică – ● / EL 101 – –

Funcţie de deschidere rapidă ● ● – –

Deblocare rapidă din interior ● ● ● ●

Cablu de racordare cu ştecher euro ● ● ● –

Iluminatul garajului integrat, reglabil / reglat  
în prealabil

● / 1 minut ● / cu iluminare 
de 2 minute

● / cu iluminare 
de 30 de secunde

Echipament de siguranţă prin blocare  
cu rezistenţă la efracţie.

● ● ● ●

feronerie universală pentru uşi basculante  
şi secţionale

● ● ● ●

* Pentru uşile pietonale înglobate este necesară o barieră fotoelectrică.

** > 5500 mm numai împreună cu o tijă FS 60 şi o consolă de montare
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Cursă

Lungime totală a sistemului de acţionare

Lungimea tijei de ghidare

Tip de tijă Lungime totală Lungimea tijei  
de ghidare

Cursă

Tijă scurtă 3200 2975 2475

Tijă mijlocie 3450 3225 2725

Tijă lungă 4125 3900 3400

Utilizare a tijelor la uşi de garaj Hörmann Înălţime

Uşi basculante Berry (N 80 şi DF 98)
Uşi secţionale de garaj cu şine N
Uşi secţionale de garaj cu şine Z, L, H

până la 2500
până la 2250
până la 2125

Uşi basculante Berry (N 80 şi DF 98)
Uşi secţionale de garaj cu şine N
Uşi secţionale de garaj cu şine Z, L, H

până la 2750
până la 2500
până la 2375

Uşi secţionale de garaj cu şine N, Z, L, H până la 3000

La alte tipuri de uşi ţineţi seama de cursa uşii!
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[ 1 ] Spaţiu liber necesar la uşile 
basculante Berry

N 80 0

N 80, model 905, model 941 
sau cu umplutură din lemn

15

DF 98, DF 95, DF 80 65

[ 2 ] Spaţiu liber necesar la uşile 
secţionale de garaj cu tehnica arcului 
de torsiune

cu şină N
înălţime până la tavan =  
dimensiunea standard  
a uşii + 210

0

cu şină H 0

[ 3 ] Spaţiu liber necesar la uşile 
secţionale de garaj cu tehnica arcului 
de torsiune

cu şină L
înălţime până la tavan =  
dimensiunea standard  
a uşii + 115

15

[4 ] Spaţiu liber necesar la uşile 
secţionale de garaj cu tehnica arcului 
de tracţiune

cu şină Z
înălţime până la tavan =  
dimensiunea standard  
a uşii + 115

15

Spaţiu liber pentru alte tipuri de uşi

distanţa dintre punctul  
cel mai înalt de deplasare  
a uşii şi tavan

30

Toate dimensiunile sunt dimensiuni minime.
Dimensiuni în mm

[ 1 ] [ 2 ] [ 4 ][ 3 ]
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Dimensiuni şi date de montaj
Sisteme de acţionare pentru porţi batante RotaMatic

RotaMatic RotaMatic P RotaMatic PL RotaMatic Akku

Descrierea produsului

Convenabil pentru / locuri de parcare ● / max. 6 ● / max. 12 ● / max. 12 ● / max. 2

Cicluri (deschis/închis) pe zi max. 12 max. 25 max. 25 max. 5

Se pretează pentru domeniul comercial – ● ● –

Înălţime poartă până la max. 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm

Lăţime canat max. 1000 – 2500 mm 1000 – 2500 mm 1500 – 4000 mm 1000 – 2500 mm

Greutate canat până la max. 220 kg 400 kg 400 kg 120 kg

Date despre sistemul 
de acţionare

Motor Motoreductor de curent continuu 24 V

Conectare la reţea 230 V – 240 V tensiune alternativă, 50 Hz vezi datele  
de montaj

Forţă de tracţiune şi de apăsare 2000 N 2500 N 2500 N 1000 N

forţă maximă pe perioadă scurtă 2200 N 2700 N 2700 N 1100 N

Standby < 7 Watt < 0,1 Watt

Carcasă Aluminiu / 
material plastic 

ranforsat  
cu fibră de sticlă 

rezistent  
la intemperii

Zinc turnat  
sub presiune / 

material plastic 
ranforsat cu fibră 

de sticlă 
rezistent  

la intemperii

Zinc turnat  
sub presiune / 

material plastic 
ranforsat  

cu fibră de sticlă 
rezistent  

la intemperii

Aluminiu / 
material plastic 

ranforsat  
cu fibră de sticlă 

rezistent  
la intemperii

Temperaturi de la −20 °C până la +60 °C de la −15 °C 
până la +45 °C

Categorie de protejare IP 44

Sistem electronic 
mecanism de comandă

Categoria de protejare (carcasă separată a 
tabloului de comandă)

IP 65 IP 65 IP 65 IP 65

Comandă cu impuls ● ● ● ●

Sistemul de limitare a forţelor ● ● ● ●

Demaraj progresiv şi oprire controlată ● ● ● ●

Închidere automată reglabilă ● ● ● ●

Număr echipamente de siguranţă conectabile 2 2 2 1

Poziţia finală Poartă închisă se poate regla prin intermediul unui întrerupător de sfârşit  
de cursă sau al unui limitator de cursă

Poartă deschisă se poate programa (nu este necesar un limitator de cursă!)

Dotări Transmiţător radio (868 MHz)

Transmiţător radio cu 5 butoane
HS 5 BS (negri, cu tipar de structură)

transmiţătorul 
radio HSE 2 BS 

cu 2 taste  
(de culoare 

neagră cu tipar 
de structură,  

cu capace  
din plastic)

Receptor (868 MHz)

Receptor bidirecţional cu 3 canale ESE BS

Receptor  
cu cod fix pentru 

funcţia impuls  
şi deschidere 

parţială.

Interogarea poziţiei porţii ● –

Cablu de conectare la reţeaua electrică 230 V, NYY 3 × 1,5 mm² (asigurat de client)

Cablul motorului Cablu de racordare de până la 10 m
NYY 5 × 1,5 mm² (asigurat de client)

Cablu suplimentar al sistemului de comandă Toate cablurile în pământ NYY, de ex. 5 × 1,5 mm²

Cablul încuietorii electrice NYY 3 × 1,5 mm² (asigurat de client) în pământ
H07RN-F 2 × 1 mm² pe blatul uşii

Trageţi toate cablurile separat!

● = Standard
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B = 100 – 180

A = min. 100

e = 0 – (–30)

A = min. 100
e = 0 – 150 (P) 
e = 0 – 210 (PL)

B = 100 – 180

X

X + CURSA

40 Min. 5070

B = 100 – 180

A = min. 100

e = 0 – (-30)

Pentru o mişcare optimă a porţii diferenţa  
dintre valoarea A şi valoarea B trebuie  
să fie de maxim 40 mm.

e   =distanţa dintre punctul de rotire 
a porţii şi placa de montaj

Dimensiuni X X + CURSĂ

RotaMatic / RotaMatic P 720 1120

RotaMatic PL 820 1320

RotaMatic

Toate dimensiunile sunt dimensiuni minime.
Dimensiuni în mm

Toate imaginile şi datele furnizate 
sunt cu feronerie standard.  
La cerere sunt disponibile şi alte 
dotări sau variante.

Pentru distribuitorii Hörmann
Programul de proiectare pentru sistemele de acţionare a porţilor batante
Prin programul de proiectare Hörmann vă ajută la proiectarea  
şi montarea sistemului de acţionare a porţii batante.
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Dimensiuni şi date de montaj
Sisteme de acţionare pentru porţi batante DTH 700, DTU 250

DTH 700 DTU 250

Descrierea produsului

Convenabil pentru / locuri de parcare ● / max. 12 ● / max. 12

Cicluri pe zi (deschidere/închidere) max. 25 max. 25

Se pretează pentru domeniul comercial ● –

Înălţime poartă până la max. 2500 mm 2500 mm

Lăţime canat max. 7000 mm 2500 mm

Greutate canat până la max. 1000 kg 500 kg

Unghi de deschidere max. Standard – 110°

cu set de montaj special – 140°

Informaţii suplimentare Sunt necesare limitatoare  
de cursă şi un electrolacăt!

La porţile cu suprafaţă parţial 
ventilată este necesar  

un electrolacăt!

Date despre sistemul 
de acţionare

Motor Electrohidraulic Electromecanic

Conectare la reţea 230 V – 240 V tensiune alternativă, 50 Hz

Forţă de tracţiune şi de apăsare 3000 N 2500 N

forţă maximă pe perioadă scurtă 3500 N 3000 N

Standby < 10 Watt < 10 Watt

Carcasă Carcasă rezistentă la intemperii  
din aluminiu

Cuvă din oţel rezistentă la intemperii 
cu placă de acoperire  

din oţel inoxidabil

Temperaturi de la −20 °C până la +60 °C

Categorie de protejare IP 55 IP 67

Sistem electronic 
mecanism de comandă

Categoria de protejare  
(carcasă separată a tabloului de comandă)

IP 55 IP 67

Mesaj afişat ● / două afişaje cu 7 segmente ● / două afişaje cu 7 segmente

Sistem de limitare a forţelor (reglabil) ● ●

Oprire controlată (reglabilă) ● ●

Închidere automată reglabilă ● ●

Dotări Transmiţător radio (868 MHz)
Fără telecomandă

Receptor (868 MHz)

Cablu de conectare la reţeaua electrică 230 V, NYY 3 × 1,5 mm²  
(asigurat de client)

230 V, NYY 3 × 1,5 mm²  
(asigurat de client)

Cablul motorului 230 V, NYY 5 × 1,5 mm²  
(asigurat de client)

230 V, NYY 5 × 1,5 mm²  
(asigurat de client)

Cablu suplimentar al sistemului de comandă Toate cablurile în pământ NYY,  
de ex. 5 × 1,5 mm ²

Toate cablurile în pământ NYY,  
de ex. 5 × 1,5 mm ²

Cablul încuietorii electrice NYY 3 × 1,5 mm ² în pământ
H07RN-F 2 × 1 mm² pe blatul uşii

NYY 3 × 1,5 mm ² în pământ
H07RN-F 2 × 1 mm² pe blatul uşii

Trageţi toate cablurile separat!

● = Standard
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A

B

X + 
CURSA

e

85

X

120

e = distanţa dintre punctul de rotire 
a porţii şi placa de montaj

Unghi  
de deschidere

A B e

90° 130 130 80

115° 100 120 50

125° 90 120 40

Dimensiuni X X + CURSĂ

700 960

±0

~315

~440

58156

65

minim

156

Canal apă

minim

200
Dimensiuni fundaţie
cca. 315 × 440 × 200

DTH 700

DTU 250

Toate dimensiunile sunt dimensiuni minime.
Dimensiuni în mm

Sugestie: Pentru a respecta cerinţele 
SR EN 13241 vă recomandăm utilizarea unui 
sistem de siguranţă a muchiei de închidere.

Sugestie: Pentru a respecta cerinţele 
SR EN 13241 vă recomandăm utilizarea unui 
sistem de siguranţă a muchiei de închidere.
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Dimensiuni şi date de montaj
Sisteme de acţionare LineaMatic şi STA 400 pentru porţi culisante

LineaMatic LineaMatic P LineaMatic H STA 400

Descrierea produsului

Convenabil pentru / locuri de parcare ● / max. 6 ● / max. 12 ● / max. 12 ● / > 25

Cicluri (deschis/închis) pe zi max. 12 max. 25 max. 25 max. 50

Se pretează pentru domeniul comercial – – ● ●

Înălţime poartă până la max. 2000 mm 2000 mm 2000 mm 3000 mm

Lăţime uşă până la max. 6000 mm 8000 mm 10000 mm 17000 mm

Greutate poartă  
până la max.:

la porţi cu ghidare  
pe pardoseală

300 kg 500 kg 800 kg 2500 kg

la porţi autoportante 250 kg 400 kg 600 kg 1800 kg

Date despre sistemul 
de acţionare

Motor Motoreductor de curent continuu 24 V Motoreductor de 
curent alternativ

Conectare la reţea 230 V – 240 V tensiune alternativă

Forţă de tracţiune şi de apăsare 650 N 1000 N 1200 N 2000 N

forţă maximă pe perioadă scurtă 800 N 1200 N 1400 N 2300 N

Standby < 7 Watt < 7 Watt

Carcasă Turnare zinc/ material sintetic  
rezistent la intemperii.

material sintetic 
rezistent  

la intemperii.

Temperaturi de la −20 °C până la +60 °C de la −20 °C 
până la +60 °C

Categorie de protejare IP 44 IP 65

Sistem electronic 
mecanism de comandă

Mecanism de comandă integrat în carcasa 
sistemului de acţionare

● ● ● ●

Sistem de limitare a forţelor (reglabil) ● ● ● ●

Demaraj progresiv şi oprire controlată (reglabile) ● ● ● ●

Întrerupător magnetic de sfârşit de cursă ● ● ●

traductor de poziţie poartă ●

închidere automată integrată ● ● ● ●

Trecerea persoanelor poate fi programată ● ● ● ●

Număr echipamente de siguranţă conectabile 3 3 3 3

Dotări Transmiţător radio (868 MHz) Transmiţător radio cu 5 butoane
HS 5 BS (negri, cu tipar de structură)

Fără telecomandă!
Receptor (868 MHz) Receptor bidirecţional  

cu 3 canale ESE BS

Interogarea poziţiei porţii ● – –

Barieră luminoasă (numai pentru modelul SK) Barieră luminoasă cu un singur sens EL 301

Lampă de semnalizare (numai la modelul SK) Lampă de avertizare cu LED-uri SLK, galben
pentru montaj în pardoseală şi în perete

–

Cablu de conectare la reţeaua electrică 230 V, NYY 3 × 1,5 mm²  
(asigurat de client)

230 V, NYY 
3 × 1,5 mm² 
(asigurat de client)

Cablu de comandă suplimentar Toate cablurile în pământ NYY,  
de ex. 5 × 1,5 mm ²

Toate cablurile  
în pământ NYY,  
de ex. 5 × 1,5 mm²

Dimensiuni fundaţie min. 440 × 300 × 800 mm  
(rezistent la îngheţ)

710 × 410 × 800 mm 
(rezistent la îngheţ)

Alimentare Pentru poziţia tubulaturii gol vezi imaginea

Trageţi toate cablurile separat!

● = Standard
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minim 122

0 – 42

±0

440800

300

200*

* la utilizarea unui sistem de siguranţă  
a muchiei de închidere

LineaMatic

±0

200*710800

410

* la utilizarea unui sistem de siguranţă  
a muchiei de închidere

STA 400

125

125

12,5 – 50

Toate dimensiunile sunt dimensiuni minime.
Dimensiuni în mm

Sugestie: Pentru a respecta cerinţele 
SR EN 13241 vă recomandăm utilizarea unui 
sistem de siguranţă a muchiei de închidere.
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Uşi din oţel

Uşi de garaj şi sisteme de acţionare

Bucuraţi-vă de calitatea Hörmann
Pentru orice domeniu de utilizare, pentru construcţii noi şi modernizare

Cu firma Hörmann puteţi planifica totul 
optim. Soluţiile adaptate cu atenţie  
vă oferă produse de top în orice domeniu 
cu un grad înalt de funcţionalitate.

Uşi de garaj

Adaptate optim la arhitectura casei dumneavoastră:  
uşi basculante sau uşi secţionale din oţel sau lemn.

Sisteme de acţionare pentru porţi

Bucuraţi-vă de cel mai înalt grad de confort şi siguranţă  
prin rezistenţa la efracţie: sistemele de acţionare Hörmann 
pentru uşi de garaj şi porţi de intrare în curte.

Uşi de intrare în locuinţe

În programul nostru cuprinzător de uşi de intrare în locuinţe 
veţi găsi modelul potrivit dorinţelor dumneavoastră, pentru 
orice necesitate şi exigenţă.

Uşi din oţel

Uşi solide pentru tot cuprinsul casei dumneavoastră,  
de la pivniţă până la pod.

Tocuri

Alegeţi din programul cuprinzător pentru construcţii noi, 
extinderi şi modernizări.

www.hoermann.com

Uşă de intrare în locuinţă ThermoPro
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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: Calitate fără compromisuri

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 LLC, Burgettstown PA, SUA
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