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Susukami vartai ir susukamos grotos 
 Tvirti ir patikimi, skirti intensyviai kasdieninei eksploatacijai 

Sertifikuoti pagal Europos normą EN 13241-1
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Susukamų vartų gamybos kokybės kriterijai 
Dėka gamybinės patirties ir kompetencijos

Gaminių tobulinimas
Nauji gaminiai, detalių 
patobulinimai ir pagerinimai -
tai nuolatinis Hörmann
aukštos kvalifikacijos tobulinimo 
komandos darbas. 
Taip atsiranda patentuoti
gaminiai, kurie klientui 
siūlo ypatingus privalumus.

Aukštos specializacijos gamyba
Mūsų gamybos įrenginiai pagrįsti mūsų pačių idėjomis. Mūsų 
gamybos technologija, diegiama pagal naujausiais technikos 
pasiekimus, pramoninių vartų srityje išlieka visada aukščiausiame 
lygyje.

Komponentai iš vienų rankų
Visus svarbiausius vartų komponentus, tokius kaip profiliai, 
kreipiančiosios, konsolės ir sutvirtinimai Hörmann konstruojami 
pačių, o ne superkami. Kiekvieniems vartams visos montavimo 
dalys ir komplektacijos ypatumai parenkami pagal užsakymą. 
Hörmann kokybės sistema!

Puikios techninės žinios   
�006-aisiais Hörmann 
bendrovei buvo skirtas 
apdovanojimas už plienines 
naujoves. Pirmą kartą pavyko 
ploną valcuotą plieninę skardą 
perdirbti ir pritaikyti dvisieniams 
susukamų vartų profiliams. 
Hörmann ateities technologijas 
kuria jau šiandien. 
Daugiau informacijos šia tema 
rasite adresu: www.Stahl- 
Innovationspreis.de
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Kvalifikuoti darbuotojai
Hörmann kvalifikuoti ir 
atsakingi darbuotojai yra
aukštos gaminių kokybės 
pagrindas. Pradedant gamyba, 
kokybės kontrole ir baigiant 
gaminio perdavimu užsakovui. 

Patyrę įgyvendinant 
ypatingus sprendimus 
Hörmann susukamų vartų 
gamybos specializacija viršija 
normalius standartus.
Specialių sprendimų
įgyvendinimas yra viena iš 
mūsų kvalifikuotos komandos 
kasdieninio darbo užduočių. 

DIN EN  ISO 9001

Hörmann visuomet orientuojasi į kokybę - projektuojant,

gaminant ir komplektuojant produkciją. Šie aukšti reikalavimai 

suteikia Jums saugumo Jūsų apsisprendime.
Sertifikuota kokybė pagal DIN ISO 9001

Aukštos kokybės 
padengimas dažų sluoksniu 
Hörmann siūlo Jums daugiau 
nei 1000 spalvų iš RAL ir NCS 
palečių. Visi padengimai 
tikrinami Hörmann ištobulinto 
ir tikrovę atitinkančio paviršių 
kokybės ir atsparumo 
nusidėvėjimui matavimo 
metodu. 

Išbandytas apipurškimo 
putomis procesas
Visi dviesieniai profiliai
kompiuterizuotai 
apipurškiamas putomis.
Rezultatas: didelis stabilumas
ir šilumos izoliacija.
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Hörmann susukami vartai ir susukamos grotos
Ekonomiška, tvirta ir patikima

Daugelyje atvejų - neabejotinai
geriausias sprendimas

Didelėms angarų angoms:
Mes Jums siūlome susukamus 
vartus iki 11,75 m pločio ir 
9 m aukščio. Pagaminti pagal 
specialius išmatavimus  vartai 
gali būti dar aukštesni.
Idealu rampoms:
Kur manevruojama ankštoje 
patalpoje, reikalingi tvirti vartai,
kurie ir po lengvo susidūrimo 
dar veikia.
Išoriniai susukami vartai:
patalpoms, kuriose nėra 
vidinės atramos arba, kuriose 
privaloma apsauga nuo išorės. 
Kas paprastai vertinama kaip 
specialus sprendimas,
tarp Hörmann gaminių tai jau 
seniai yra standartas. 
Pavyzdžiui:
Sukama šoninė dalis taip pat 
ir su praėjimo durimis, kietu 
lauku, įžulnus uždarymo profilis, 
šoninės durys ir t.t.

Sertifikuotas saugumas 
Hörmann susukami vartai ir 
susukamos grotos gaminami 
pagal griežtus Europos 
normatyvus ir savaime 
suprantama kruopščiai 
tikrinami. 

Apgalvota sistema 
Hörmann vartai, pavara
ir valdymas - tai tiksliai vienų 
su kitais suderintų komponentų 
sistema, užtikrinanti didelį 
ekonomiškumą ir patikimą 
veikimą.
Tai naudinga!

Susidūrimo testas
Vartai neapgadinti!
Po lengvo susidūrimo, pvz.
manevruojant, susukamų vartų 
šarvas dažniausiai grįžta į savo 
pradinę padėtį. Šio testo metu 
krautuvas rėmėsi į 4800 mm 
pločio vartų vidurį, kol pasiekė 
vartų elastingumo ribą. 

Ypatinga montavimo pagalba
Nedidelė montuotojų komanda 
sumontuos vartus greitai 
ir saugiai. Nebereikia nei 
krano, nei keltuvo. Montavimo 
pagalba dirba visiškai 
nepriklausomai nuo elektros 
energijos tinklo!
Hörmann patentas!
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Susukami vartai ir 
susukamos grotos 
taupo vietą

Susukami vartai ir susukamos 
grotos beveik neužima vietos 
virš angos. Jie kompaktiškai 
susisuka už sąramos. Šonuose 
ir prie lubų neprarandama 
brangaus naudingo ploto. 
Pilnai galima naudotis
pokraniniu keliu. Krautuvai su 
aukštais keltuvais manevruoja 
netrukdomi, kėliklio 
platformas galima iškelti dar 
aukščiau, nebijant, kad įvyks 
susidūrimas.

Kompetentinga konsultacija
Patyrę savo srities konsultantai lydės Jus nuo objekto 
planavimo pradžios aiškinantis techninius aspektus 
iki statybos objekto pridavimo. Visa darbinė medžiaga yra ne 
tik išspausdinta, Visas naujienas bet kuriuo metu galima rasti 
interneto tinklalapyje www.hoermann.com

Hörmann susukami vartai ir susukamos grotos jų genialiai paprastos 

konstrukcijos dėka yra ypatingai ekonomiški. 

Tai vartai, kurie pasiteisina kasdieninėje eksploatacijoje.

Garantija, kad originalias Hörmann 
atsargines dalis vartams, pavaroms 
ir valdymo įrenginiams galėsite 
įsigyti dar 10-ties metų laikotarpyje.

Greitas servisas
Plačiai išvystyto mūsų serviso tinklo dėka mes visada 
esame šalia Jūsų. Tai didžiulis privalumas norint atlikti 
techninį aptarnavimą arba remonto darbus.

10 METU
garantija atsarginiu 

daliu pirkimui
’

’

˛
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Originalas 
iš galvanizuotai sodrinto »full hard«-plieno

Nauja profilių technika
Jos pagalba Hörmann patobulino 
Decotherm® susukamus vartus. 
Pagerino medžiagą ir profilio 
geometriją, paviršiaus apsaugą 
susisukimo proceso 
metu ir visų pirma jų išvaizda 
tapo dar patrauklesnė.

Galvanizuoto sodrinimo
dėka vartai tampa ypatingai
atsparūs atmosferos veiksnių 
poveikiui! Tai �,� karto 
efektyvesnė apsauga nuo 
atmosferos veiksnių nei cinkuotas 
plienas.

Specialaus »full hard« plieno
dėka vartai dar labiau atsparesni 
galimiems pažeidimams
transportavimo, montavimo
ar veikimo metu. 

Optimali profilio geometrija
su nauju, išlenktu išoriniu 
paviršiumi ir pagerinta šarnyrų 
technika užtikrina dar geresnį 
susisukimo procesą. 

Facetuota profilio vidinė pusė
To paties dizaino kaip ir mikroprofiliuota išorinė 
pusė. Tik Hörmann siūlo Jums tokį patrauklų 
dizainą.
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Paviršiaus apsaugos sistema 
Tokiu būdu vartai ilgą laiką puikiai atrodo 
Galvanizuotai sodrintas »full hard« plienas ir aukštos kokybės 
danga iš abiejų pusių užtikrina visų padengtų profilių veiksmingą 
apsaugą nuo atmosferos poveikio. Papildomas ir vėlgi abipusis 
padengimas apsauginiu laku su poliamido dalelėmis 
sumažina nusidėvėjimą ir vartai tyliau juda. 

Paviršius  viduje ir išorėje:
Pilkai baltos spalvos (pagal RAL 9002) 
arba natūralaus aliuminio spalvos (pagal RAL 9006).
Pagal pageidavimą galimos kitos spalvos pagal RAL arba NCS.
Žr. 20 puslapyje

Kompaktiškas susisukimas, kuriam reikia 
mažos sąramos
Specialaus profilio išlenkta vidine puse dėka 
susukamų vartų šarvas juda tiksliai ir beveik 
nedyla. Jis susisuka labai kompaktiškai ir dėl 
to reikalingas nedidelis sąramos aukštis. 

Su šiuo specialiu plienu ir atnaujinta profilių technika

Hörmann nustato kriterijus susukamų vartų gamyboje.

Modelių variantus ir pavarų komplektacijas rasite toliau sekančiuose puslapiuose

»full hard«plienas 

ypatingas susukamų vartų gamyboje visame pasaulyje

Padengimas 

Galvanizuotas sodrinimas

»full hard«plienas 

Galvanizuotas sodrinimas 

Poliuretanas (be freono)

Sukibikliai
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Decotherm®

Susukamų vartų šarvas 
nedažytas

Šviesa, forma ir spalva
Jūsų architektūrai

Langų variantai individualiam 
vartų išvaizdos planavimui
Jūsų Decotherm® susukami 
vartai gali būti su klasikiniais 
keturkampio formos langais 
arba Jūs galite trikampio 
formos langų pagalba 
sukurti visiškai naują vartų 
dizainą.  

Dvisieniai langų elementai yra 
iš permatomo, smūgiams 
atsparaus polikarbonato 
dvigubo stiklo su aukštos 
kokybės rėmeliais. 
(pagal RAL 9006).

Šių rėmelių privalumas:
Poliuretano putos yra 
nebematomos, mažiau 
triukšmo, mažiau nusidėvėjimo.
Hörmann Jums siūlo didžiulį 
spalvinės gamos pasirinkimą 
iš RAL ir NCS palečių.

Stačiakampis Logistikos išdėstymas 

Trikampis Rombas

Vėdinimo grotos
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Susukamų vartų šarvas (RAL 9002) Susukamų vartų šarvas (RAL 9006)

 Garso izoliacija  1) 

 R , w, B = ca. 19 dB  (susukami vartai classic su ZAK®-sistema)

 Vėjo atsparumo klasė    2) 

 Klasė 2 (vartų plotis iki 8000 mm), 
 aukštesnė vėjo atsparumo klasė pagal užklausimą

 Atsparumas ugniai   3) 

 Susukamų vartų šarvo medžiagos klasė B2    
 (normaliai užsiliepsnojanti)

 Susukamų vartų šarvo svoris   

 apie 10 kg/m�

 Galimi vartų tipai    

 Susukami vartai classic 
 Susukami vartai basic

 1)   DIN 52210, DALIS �;  2)   DIN EN 12424;  3)   DIN 4102

 Saugumo požymiai ir savybės pagal EN 13241-1,    
 žr. 30-33 puslapiuose

Techniniai duomenys

Originalas
Be 

freono
ekologiška
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HR 116 Stiprūs didelėse angose 
Dvisieniai izoliuojantys šilumą 

Du modeliai iš aliuminio 

1. Aliuminis su stucco reljefu Šis paviršiaus apdorojimo būdas 
padaro susukamų vartų šarvą atsparesniu atmosferos veiksnių 
poveikiui. Nepastebimi net nedideli įbrėžimai. 

2. Aliuminis su danga Ši aukštos kokybės danga iš abiejų 
pusių yra ilgalaikė apsauga nuo atmosferos poveikio. 
Šią apsaugą dar papildomai sustiprina iš abiejų pusių 
apsauginis lakas su poliamido dalelėmis. Tai taip pat 
sumažina vartų susidėvėjimą ir judėjimo triukšmą
Paviršius  viduje ir išorėje:
Pilkai baltos spalvos (pagal RAL 9002) 
arba natūralaus aliuminio spalvos (pagal RAL 9006).
Pagal pageidavimą galimos kitos spalvos 
pagal RAL arba NCS. 
Žr. 20 puslapyje

Susukamų vartų šarvas 
(RAL 9002)

Tvirtas plieninis modelis 
Šio modelio vartai iš 0,7 mm 
stiprios, cinkuotos plieninės 
skardos yra tvirti ir labai stabilūs.  
Todėl plieninis profilis HR 116 
rekomenduojamas, kai 
planuojamas labai intensyvus 
kasdieninis vartų judėjimas. 
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Susukamų vartų šarvas 
(RAL 9002)

Susukamų vartų šarvas 
(cinkuotas plienas)
Su vėdinimo grotomis
Vėdinimo skersinis pjūvis
apie 22 cm2  kiekvienoms grotoms  

Susukamų vartų šarvas 
(valcuotas aliuminis su stucco reljefu) 
su stačiakampio formos langais
Langai yra iš permatomo ir smūgiams 
atsparaus polikarbonato dvigubu stiklo.

 Garso izoliacija  1) 

 R, w, B = ca. 19 dB  (Susukami vartai classic HR 116    
 su ZAK®-sistema)

 Vėjo atsparumo klasė    2) 

  Klasė 2 (vartų plotis iki 9500 mm), 
aukštesnė vėjo atsparumo klasė arba platesni vartai pagal 
užklausimą  

 Atsparumas ugniai   3) 

 Susukamų vartų šarvo medžiagos klasė B2    
 (normaliai užsiliepsnojanti)

 Susukamų vartų šarvo svoris   

  ca. 19 kg/m� (plienas) 
ca. 10 kg/m� (aliuminis)

 Galimi vartų tipai   

 Susukami vartai classic

 1)   DIN 52210, DALIS �;  2)   DIN EN 12424;  3)   DIN 4102

 Saugumo požymiai ir savybės pagal EN 13241-1,    
 žr. 30-33 puslapiuose

Techniniai duomenys

Be 
freono

ekologiška
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HR	120 Vienasienis profilis 
intensyviam kasdieniniam veikimui

Du modeliai iš aliuminio

1. Valcuotas aliuminis
Standartinis paviršius šaltoms patalpoms, 
kur išvaizda nėra labai svarbi.

2. Aliuminis su danga
Aukštos kokybės išorinė danga yra ilgalaikė apsauga nuo 
atmosferos poveikio, kad nepriekaištinga vartų išvaizda išliktų 
ir po daugelio metų.  Šią dangą dar papildomai sustiprina 
iš abiejų pusių apsauginis lakas su poliamido dalelėmis. Tai 
sumažina vartų susidėvėjimą ir judėjimo triukšmą.
Serijinės gamybos paviršius  :
Pilkai baltos spalvos (pagal RAL 9002) 
arba natūralaus aliuminio spalvos (pagal RAL 9006).
Iš vidaus apsauginis lakas pilkos spalvos (pagal RAL 7012).
Paviršius pagal pageidavimą:
Išorė pagal RAL arba NCS spalvų paletę, 
vidus su pilkos spalvos (pagal RAL 7012) apsauginiu laku.
Žr. 20 puslapyje

Susukamų vartų šarvas 
(RAL 9002)

Tvirtas plieninis modelis
Jeigu iš esmės viskas priklauso 
nuo tvirtumo, pasirenkami šie 
sunkūs plieniniai vartai iš cinkuotos 
medžiagos. 
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Susukamų vartų šarvas 
(RAL 9002) 
su vėdinimo profiliais
HR120 aero®

Vėdinimo skersinis pjūvis
apie 300 cm2 / lfd. m

Susukamų vartų šarvas 
(valcuotas aliuminis) 
su stačiakampio formos langais 
iš permatomo smūgiams atsparaus 
polikarbonato dvigubu stiklu.

 Vėjo atsparumo klasė  1) 

 HR 120 plienas:  klasė 2 (vartų plotis iki 7750 mm) 
  HR 120 aliuminis:  klasė 2 (vartų plotis 7000 mm) 
 aukštesnė vėjo atsparumo klasė    
 pagal užklausimą  

 Atsparumas ugniai 2  2) 

 Medžiagos klasė A2 (nedegi)

 Susukamų vartų šarvo svoris     

  apie 1� kg/m� (plienas) 
apie 6 kg/m� (aliuminis)

 Galimi vartų tipai   

 Susukami vartai classic 
 Susukami vartai basic 
 Rankiniu būdu susukami vartai

 1)   DIN EN 12424;  2)   DIN 4102

 Saugumo požymiai ir savybės pagal EN 13241-1,    
 žr. 30-33 puslapiuose

Techniniai duomenys

Klasikiniai	

šaltų angarų vartai
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30%

HR 120 aero® Profilis šviesai, 
orui ir saugumui 

Alternatyva požeminiams garažams ir pasažams
Šie visiškai plokšti vienasieniai vartai iš išgaubtų perforuotų profilių 
lenktų (skylutės skersmuo apie 3,2 mm) turi geras ventiliacines 
savybes bei apsaugo nuo nepageidaujamo žiūrėjimo. 
Smulkios ventiliacinės skylės sulaiko lapus, popierių bei kitus 
teršalus ir per jas neįmanoma įmesti šiukšlių.

Didelis saugumas
Dėl vartų profilių formos vaikai negali nei užlipti ant vartų, nei 
ant jų pasikabinti.  Taip veiksmingai užkertamas kelias vienam 
iš neįvertintų susižalojimo pavojų, antra vertus vartai taip pat 
apsaugomi nuo apgadinimų.

Atsparūs atmosferos poveikiui aliuminio profiliai 

1. Valcuotas aliuminis 
Standartas paprastam naudojimui.

2. Aliuminis su danga
Aukštos kokybės išorinė danga yra ilgalaikė apsauga 
nuo atmosferos poveikio. Šią dangą dar papildomai sustiprina 
apsauginis lakas iš abiejų pusių su poliamido dalelėmis. 
Tai sumažina vartų susidėvėjimą ir judėjimo triukšmą.
Paviršius pasirinktinai:
Išorinis pilkai baltos spalvos (pagal RAL 9002) 
arba natūralaus aliuminio spalvos (pagal RAL 9006).
Iš vidaus apsauginis lakas pilkos spalvos (pagal RAL 7012).

Vėdinimo 
skersinis pjūvis  
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Alternatyva

susukamoms	grotoms

Susukamų vartų šarvas 
(RAL 9002) HR120 aero®

Susukamų vartų šarvas 
(valcuotas aliuminis)
HR120 aero®

 Vėjo atsparumo klasė    1) 

  Klasė 2 (vartų plotis iki 5000 mm) 
aukštesnė vėjo atsparumo klasė pagal užklausimą

 Atsparumas ugniai   2) 

 Susukamų vartų medžiagos klasė A2 (nedegi)

 Susukamų vartų šarvo svoris   

  apie �,� kg/m�

 Laisvas vėdinimo skersinis pjūvis    

  apie 30% vartų paviršiaus

 Galimi vartų tipai   

 Susukami vartai classic 
 Susukami vartai basic 
 Rankiniu būdu susukami vartai

 1)   DIN EN 12424;  2)   DIN 4102

 Saugumo požymiai ir savybės pagal EN 13241-1,    
 žr. 30-33 puslapiuose

Techniniai duomenys
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HG-A, -V, -S, -E, -L Susukamų grotų varčia intensyviai 
ventiliacijai ir netrukdomam matomumui 

HG-A, standartinės  aliumininės varčios 
Nedidelėms angoms arba nedideliam atidarymų ciklų 
skaičiui per dieną, pavyzdžiui naktiniam uždarymui. 
Serijinės gamybos grotos ir korėtos jungtys yra iš 
valcuoto aliuminio. Pagal pageidavimą gali būti 
padengtos aukštos kokybės pilkai baltos spalvos 
(pagal RAL 9002) milteliniu sluoksniu, kita spalva 
pagal RAL, NCS paletes arba anuoduotos pagal 
DIN 17611 natūralaus aliuminio atspalvio (E6/EV1).

HG-V, tvirtos aliumininės varčios
Plačioms angoms arba didesniam ciklų skaičiui,
pvz. požeminiuose garažuose arba daugiaaukštėse 
parkavimo aikštelėse. Valcuotos aliuminio grotos 
su sustiprintomis korėtomis jungtimis iš valcuoto 
nerūdijančio plieno V2A. Lengvos ir tuo pačiu metu 
stabilios plačiose angose (žr. lentelę).

HG-S, tvirtas ir nebrangus plienas
Nebrangus modelis dideliems pločiams ir dideliam 
ciklų skaičiui. Grotos ir korėtos jungtys serijinėje 
gamyboje yra iš cinkuoto plieno. Pagal pageidavimą 
gali būti padengtos aukštos kokybės pilkai baltos 
spalvos (pagal RAL 9002) milteliniu sluoksniu, kita 
spalva pagal RAL, NCS paletes. 

HG-E, nerūdijantis plienas aukštesniems 
reikalavimams 
Grotos ir korėtos jungtys iš valcuoto nerūdijančio 
plieno. Ypatingai tauriai atrodantis poliruotas V2A 
modelis.

Susukamos grotos 
classic HG-A
Standartinės aliuminininės 

Susukamos grotos 
classic HG-S
Cinkuotas plienas

Susukamos grotos 
classic HG-E
Nerūdijantis plienas V2A
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Susukamos grotos 
basic HG-L
Aliuminis

Automatinio valdymo vartai turi apsaugos mechanizmą nuo įtraukimo ir apatinio 

uždarymo krašto savikontroliuojančius apsauginius elementus, kurie padeda 

išvengti sužalojimų ir vartų apgadinimų. Požeminiuose garažuose ir krautuvų 

judėjimo patalpose rekomenduojame  naudoti šviesos barjerą pravažiavimo 

Dydžiai 
Susukamos grotos classic HG-A
Plotis   iki   8000 mm 
Aukštis   iki   8000 mm 

Susukamos grotos classic HG-V
Plotis   iki   11��0 mm 
Aukštis   iki   8000 mm

Susukamos grotos classic HG-S
Plotis   iki   11��0 mm 
Aukštis   iki   8000 mm 

Susukamos grotos classic HG-E
Plotis   iki   11��0 mm 
Aukštis   iki   8000 mm 

Susukamos grotos basic HG-L
Plotis  iki   9000 mm 
Aukštis   iki   5500 mm
 
Varčios svoris   

apie  �,0 kg/m2   HG-A 
apie   8,0 kg/m2   HG-V 
apie   14,0 kg/m2   HG-S 
apie   14,0 kg/m2   HG-E 
apie    6,� kg/m2   HG-L  
 

 Saugumo požymiai ir savybės pagal  
 EN 13241-1,žr. 30-33 puslapiuose

Aliuminis, plienas arba 

nerūdijantis plienas 

Techniniai duomenys

HG-L, lengvas ir kompaktiškas aliuminis 
Elegantiškas ir vietą taupantis modelis,
ypatingai tinka naudojimui parduotuvių 
pasažuose. Grotos ir korėtos jungtys 
iš aliuminio su papildoma apsauga - 
skersiniais strypais. Pagal pageidavimą 
spalvos pagal RAL, NCS arba pagal 
DIN 17611 anoduoto natūralaus aliuminio 
atspalvio (E6/EV1). 



�0�0 �1

Spalvoti vartai akcentuoja 
ir pabrėžia Jūsų bendrą dizainą

Su danga yra gaminami:
Susukamų vartų šarvas be uždarymo profilio, 
Susukamų grotų visos grotos su uždarymo profiliu.

Pavaizduotos spalvos dėl spausdinimo kokybės gali būti netikslios.

Modernios architektūros pramonės objektams ir patalpoms vis 
dažniau kaip dizaino elementai naudojami spalvoti vartai. 
Jie didžiąja dalimi - jau vien dėl susukamų vartų dydžio 
– pabrėžia fasado išvaizdą. 
Dėl to Hörmann Jums siūlo daugiau nei 1000 spalvų susukamus 
vartus ir susukamas grotas pagal RAL ir NCS spalvų paletes.

7 populiariausi atspalviai pagal 
RAL- spalvų paletę. Išnaudokite 
kainos privalumą ! 
*Ne Decotherm®

Galimos daugiau nei 1000 spalvų.

RAL 9002
RAL 9006

RAL 3000
RAL 5009
RAL 5010
RAL 6002
RAL 7032*
RAL 8028
RAL 9007

Standartinės spalvos 

Pagrindinės spalvos  Specialios spalvos 
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Taip pat ir 

Jūsų pastato spalvos 
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Susukami	vartai/susukamos	
grotos	classic Patikrinta vartų technika

Kokybė iki smulkmenų

Priešvėjinis tvirtinimo 
kablys su šarnyru
Tvirtinimo kablio šarnyrų 
technikos dėka susukami 
vartai gali pasipriešinti dar 
didesnei vėjo apkrovai.

Kreipiančiosios 
Hörmann patobulinimas:
Labai stabilu, iš 2 mm 
cinkuoto plieno. Sandarinimo 
šepečiai užtikrinamas tylus 
vatų judėjimas  ir didelis 
sandarumas.

Keterinė technika  įvairiam 
užpildui 
Tik pas Hörmann!
Kintamos 30 mm pakopos,
montavimui ir servisui patogūs
varžtų sujungimai su puikiu 
sandarinimu. Optiškai ir 
termiškai nepriekaištingas 
sprendimas.

Privirinamos keterinės 
grindys plieninei statybai
Keterinės grindys privirinamos 
tiesiai prie plieninio korpuso.
Plieniniuose angaruose 
privirinamos keterinės grindys 
idealiai papildo keterinę 
techniką.

Standus uždarymo profilis 
Stabilus aliumininis profilis,
sustiprinantis susukamų 
vartų šarvą. Atsparus 
atmosferos poveikiui,
elastingas sintetinės 
medžiagos žarnos 
sandarinimas apsaugo 
nuo purvo ir lietaus 
prasiskverbimo bei tuo pačiu 
sulygina nežymius grindų 
nelygumus ir vartai tyliau 
juda į galutinę padėtį. 
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Reguliuojamo aukščio konsolės
Pilnai cinkuota plieninė konstrukcija su
montavimo plokšte. Jos aukštis yra 
reguliuojamas ir dėl to montavimo metu 
labai lengva prisitaikyti  prie įmontavimo 
situacijų. 

Hörmann ZAK® sistema
Priverstinio paleidimo konsolė
visiems susukamiems vartams classic 
su integruota pavara. Išsamiau apie 
patentuotą ZAK® sistemą 25 puslapyje.

Tvirta	ir	

patikima



�4

Ypatinga montavimo pagalba - patentuota ir tik iš Hörmann
Be krano ar keltuvo nedidelė Hörmann montuotojų komanda 
gali greitai ir saugiai sumontuoti susukamus vartus ir susukamas 
grotas. Integruoto aprūpinimo elektros energija dėka dirbama 
nepriklausomai nuo elektros energijos tinklo statybos vietoje.
Vartų montavimą galima pradėti jau net pačioje statybų pradžioje, 
kadangi ir grindų savybės nėra svarbios. Tokiu būdu lengviau 
planuoti montavimo terminus. 

Lengvai montuojami 
ir saugiai supakuoti
Susukamų vartų šarvas ir susukamos 
grotos jau iš anksto paruoštos 
montavimui ir susuktos ant veleno; 
visi komponentai saugiai supakuoti
ant specialių padėklų saugiam 
transportavimui. Apsauga 
nuo nuslydimo palengvina 
transportavimą iki montavimo 
objekto.  

 Montavimo savybės:
• Integruota pavara ir  
 standartinė konsolė
• Vartų svoris maks. 600 kg
• Vartų aukštis maks. 5000 mm

Specialios komplektacijos individualiems poreikiams

ir paprastam montavimui.

Susukami	vartai/
susukamos	grotos	classic

WPS®  
(Apsaugos nuo vėjo sistema)
WPS® didina vartų 
atsparumą vėjo poveikiui 
ir atidarymo metu sukasi 
už sąramos. Antra ir aukštesnė 
vėjo atsparumo klasė taip pat ir 
didesniems vartams
 nesukelia jokių problemų. 
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Hörmann ZAK® sistemos 
Vartai užsidaro sandariau ir jie tausojami 

Su Hörmann ZAK® sistema
Po vieną ZAK® pavarą 
kiekvienoje pusėje stumia 
ratuką tiksliai 
• Atsidarant - nuo sąramos
• Užsidarant - link sąramos 

Susukamų vatų šarvas visada 
juda vertikaliai, be traukimo 
skersai į kreipiamąsias.

Be paleidimo sistemos
Susivyniojimo velenas nekeičia 
savo pozicijos. Tai nulemia 
traukimą skersai ir sukelia 
tokius padarinius:
• Daugiau dilimo ir trinties 
• Didesnis triukšmas vartams
 judant 
• Poreikis žymiai didesnei
 sąramai 

ZAK® sistema
ZAK® sistema nustumia ratuką
konsolėse ir vartų šarvas juda 
tiksliai, kad jis visuomet vertikaliai patektų 
į kreipiamąsias. 

ZAK® sistemos privalumai
•   Plyšys tarp susukamų vartų šarvo ir 
 sąramos uždaromas ir vartai tampa dar
 sandaresni 
•  Mažiau nusidėvi susukamų vartų šarvas ir
 vartai dar ilgiau gerai atrodo 
• Žymiai mažesnis triukšmas judant vartams 

ZAK® sistema integruotoms pavaroms
•   Serijinės gamybos susukamoms grotoms 
• Specialios kompektacijos susukamiems
 vartams 
• Reikia 80 mm mažesnio ploto sąramai 

ZAK® XL sistema dideliems vartams su
grandinine pavara 
•   ZAK®-XL pakeičia prispaudimo veleną,
 reikia 180 mm mažesnio ploto sąramai.
 

Su paleidimo sistema
be priverstinės kreipiamosios
Vartams judant nenukreiptas 
ratukas švytuoja. Tai gali sukelti 
susidūrimą su sąrama. 

Esant vėjo apkrovai dideli segmentų 
formos plyšiai ir prastas sandarumas.

Segmentų formos plyšiai dėl traukimo 
skersai netgi nesant vėjo apkrovai.

Nedidelis traukimas skersai, maži 
stačiakampio formos plyšiai sąramos 
srityje: šiek tiek geresnis sandarumas.

Esant vėjo apkrovai susukimo velenas 
išsilenkia: blogas sandarumas.

Be traukimo skersai jokių plyšių 
sąramos srityje: geras sandarumas.

Susukimo velenas atlaiko dalį 
vėjo apkrovos. Dėl to vartai išlieka 
sandaresni. 

ZAK®-XL	NAUJIENA	
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Konsolė 400
Iš cinkuotos plieninės skardos,
sumažina vietos poreikį iš šono
pavaros montavimo pusėje. 

Diržo sistema 
Iš specialaus pluošto 
medžiagos, sujungia 
vartų šarvą su cinkuotu, 
aštuoniabriauniu  susukimo 
velenu. Taip apseinama
be vartų profilių ten, kur jų 
nereikia. Tai naujoviškas 
vartų montavimas!

Kreipiančioji FS 73
bazinis modelis 
Tvirta konstrukcija iš cinkuoto 
plieno montuojama ant statinio 
korpuso. Taip sutaupoma 
vietos ir montavimo laiko !

Konsolė 400
Iš cinkuotos plieninės skardos,
sumažina vietos poreikį iš šono
pavaros montavimo pusėje. 

Kreipiančioji FS 70
Elegantiška konstrukcija
iš valcuoto aliuminio ir juodos 
spalvos slydimo profilio. Dėl 
savo nedidelio 40 mm statybos 
aukščio ją nesunku įkomponuoti 
į aplinkos dizainą. 

Susukami	vartai	basic
Idealiai tinka logistikos centrams

Susukamos	grotos	basic
Idealiai tinka kaip pakrovimo vietos užtvaros
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Reikia nedaug vietos

Paprastas ir greitas montavimas 

Įtikinama kaina
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Nebrangus uždarymas 
nedidelėms angoms

Lengva naudotis 
Rekomenduojama paprastai įrengtoms patalpoms be 
elektros energijos prijungimo ir tik tuomet, kai vartai santykinai 
retai atidarinėjami. Pavyzdžiui, nedideliuose atsarginių dalių 
sandėliuose, mažmeninės prekybos gėrimų sandėliuose arba 
įrankių sandėliuose žemės ūkyje, taip pat nedidelėse šaltose 
patalpose. Vartams, kurių aukštis nuo 1800 mm mes tiekiame 
serijinėje komplektacijose rankinį strypą atidarytų vartų 
pakėlimui. 

Nuo įsilaužimų apsaugantis užraktas 
Rankiniu būdu susukami vartai HR 120 serijinėje 
kompektacijoje turi skersinę skląstį su spyna su dvigubu 
liežuvėliu (kartu su 2 raktais). Vartų aptarnavimas pasirinktinai 
iš vidaus arba iš išorės, arba tik iš vidaus. 

Spiralinės spyruoklės subalansuoja 
susukamų vartų šarvo svorį ir 
užtikrina lengvą naudojimąsi 
vartais. 

Atraminės spyruoklės švelniau 
išlygina susukamų vartų šarvą 
viršutinėje galutinėje padėtyje ir 
tausoja vartus.

Rankiniu būdu 
susukami	vartai



29

Iš išorės uždaromas grindų profilis
Su pusinio cilindro profiliu, užsirakina 
iš vidaus be rakto. Rakinasi įleistos 
kriauklės formos rankenos pagalba, viduje 
kryžminės rankenos pagalba. Tinka visų 
dydžių vartams.

Iš vidaus uždaromas grindų profilis
Su pusinio cilindro profiliu, rakinamas raktu. 
Vartams, kurių plotis iki 4000 mm.

Iš vidaus uždaromas grindų profilis
Su miniatiūrine spyna, rakinamas 
sukamos rankenos pagalba. 
Vartams, kurių plotis virš 4000 mm.

Elektromagnetinis užraktas 
Valdomas serijinės gamybos 
rakto jungikliu. Automatinis užrakinimas
pozicijoje »vartų uždarymas«, galimas 
prijungimas prie centrinio valdymo.

Stumiama skląstis
Montuojama pasirinktinai dešinėje arba 
kairėje pusėje prie kreipiančiosios.
Užrakinimas gali būti užtikrinamas
pakabinamos spynos pagalba. Netinka 
išoriniams susukamiems vartams. 

Padidinkite savo pastato apsaugą nuo įsilaužimų apsaugančiais uždarymais.

Visuose modeliuose grindų profilis užsklendžiamas su kreipiančiosiomis.  

Signalas valdymo įrenginiui neleidžia pakelti vartų.

Atidaryti jėga -beprasmiška

Taip pat ir vartus su pavara 
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Saugus susukimo velenas 
Jo matmenys nustatyti tiksliai 
pagal DIN 18073 (Įlenkimas
mažesnis 500-dalio  atramos
pločio). Privirintas susukamų 
vartų classic vidinis apvalus 
skardinis diskas užkerta kelią
išorinės virinimo siūlės 
trūkimams. 

Sutvirtinimo medžiagos 
Saugiam pritvirtinimui prie 
statinio korpuso. Šios 
medžiagos yra parinktos 
atitinkamai pagal aprkovos 
dydį ir statinio tipą. 
Išoriniams susukamiems 
vartams Hörmann tiekia 
konsolių sutvirtinimą, kaip ir 
reikalaujama, iš nerūdijančio 
plieno V4A.

Integruotas užfiksuojantis 
mechanizmas integruotose 
pavarose 
Jis užtikrina ypatingai gerą 
izoliaciją, didelius rezervinius 
pajėgumus ir patikimai užkerta 
kelią susukamų vartų šarvo 
kritimui. 

Atskiras užfiksuojantis 
mechanizmas grandininėse 
pavarose
Jis yra toks pat pajėgus kaip ir 
integruotas užfiksuojantis 
mechanizmas ir reaguoja jau 
ir nežymiai viršijus apsukų 
skaičių. 

Distancijos įvorės 
Susukamų vartų classic
tvirtos distancijos įvorės ant 
veleno kakliuko užfiksuoja 
susukimo veleną simetriškai 
ašiai. Tokiu būdu jos negali 
išslysti iš guolių.

Hörmann susukamų vartų ir 
susukamų grotų saugumas yra sertifikuotas 

Apsauga nuo kritimo 
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Kreipiančiosios
Sintetinės medžiagos signalinės spalvos juostos 
apsaugo nuo įsipjovimų į kreipiančiosios kraštus.  

Saugumas pagal instrukciją 
Atkreipkite dėmesį tai, kad automatiniai
vartai privalo būti tikrinami kiekvienais 
metais. 

Hörmann susukami vartai ir susukamos grotos 
juda saugiai bet kurioje atsidarymo ir užsidarymo 
fazėje. Nepriklausomai nuo to, ar jie valdomi rankiniu 
būdu ar pavara. Vartai su impulsu valdomomis 
pavaromis turi apatinio krašto optoelektroninį kontrolės 
įtaisą, kuris užtikrina, kad užsidarant vartams nebūtų 
viršijama leistinos dinaminės jėgos riba. 
Hörmann vartai ir pavaros yra idealiai tarpusavyje
suderinti bei patikrinti ir atitinka TÜV reikalavimus.
Verta palyginti su kita siūloma produkcija!

Hörmann vartai patikrinti ir turi sertifikatą:

Saugumo įrenginiai 
Uždarymo krašto apsaugos įtaisas, apsauga nuo 
įtraukimo ir pravažiavimo kelio šviesos barjeras 
išbandomi prieš vartų judėjimą ir jo metu. Esant 
bent vieno įtaiso nesklandumams, vartų valdymas 
automatiškai persijungia į Totmann funkciją. 

Privaloma 
patikrinti 

kiekvienais 
metais

Saugumo požymiai pagal Europos normą 13241-1
Galioja nuo 2005 gegužės 1 d.

Apsauga nuo vartų kritimo 

Apsauga nuo pirštų privėrimo 

Apsauga nuo privėrimo Apatinio uždarymo krašto apsauga

Hörmann vartai atitinka ir yra sertifikuoti pagal aukštus 
Europos normos 13241-1 keliamus reikalavimus. 
Reikalaukite ir kitų gamintojų sertifikatų.
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Šilumos izoliacija
Kietos poliuretano putos labai tvirtai sujungtos su 
naujais »full hard« plieniniais elementais užtikrina 
stabilumą ir šilumos izoliaciją.

Apgalvotos konstrukcijos su 
įtikinamomis savybėmis 

Garso izoliacija
Varčios ir sandarinimo technikos aplink visus vartus 
dėka  sumažinamas garso prasiskverbimas iš išorės 
ir iš vidaus. 

Vėjo apkrova
Kabliai nuo vėjo, standūs uždarymo profiliai ir pasirinkta 
WPS® sistema užtikrina didelį vartų stabilumą. 

Decotherm® WPS® (Apsaugos nuo vėjo sistema) tipas 1

Šilumos izoliacija / garso izoliacija Atsparumas vėjui
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Sandarumas
Visi dvisieniai susukami vartai classic yra užsandarinti 
iš visų pusių: prie grindų šalčiui atspariu dviejų kamerų 
guminiu sandarinimo profiliu, prie sąramos flokiruotu 
specialiu sandarinimu ir kreipiančiosiose šerelių 
sandarinimais.

Nuolat kurdama naujas, bei tobulindama esamas 
konstrukcijas Hörmann firma yra pirmaujanti susukamų 
vartų gamybos srityje. Europos normos nustatytos 
savybės papildo šį tobulinimo procesą. 
Verta palyginti su kita siūloma produkcija! 

Sąramos sandarinimas Šerelių sandarinimas 

Konstrukcijos ir techninės savybės pagal Europos normą 13241-1
Galioja nuo 2005 gegužės 1 d.

Šilumos izoliacija

Garso izoliacija

Sandarumas

Vėjo apkrova

Sandarumas
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Specialiems sprendimams 
reikia specialisto 

Sąraminiai profiliai ir nejudri 
sritis
Sąraminiai profiliai išlygina 
sąramos ir angos pločio 
nelygumus, kas yra labai 
svarbu remonto metu. Apatinė 
nejudri sritis su durimis 
pasirenkama tuomet, kai dėl 
staybinių priežasčių avarinio 
išėjimo angoje gali būti 
montuojami tik susukami vartai, 
kaip pvz.:"Frankfurto mugėje".

Šoninė dalis su šoninėmis durimis
Stabili šoninė dalis su šoninėmis durimis turi prasmę tada, 
kai žmonėms nėra numatyta jokio kito atskiro praėjimo.
Susisukanti šoninė dalis su šoninėmis durimis 
vienija šias naudingas funkcijas:
1. Maksimalus patalpos angos išnaudojimas 
2. Kai vartai uždaryti, išeinama per šonines duris
3. Kai vyksta žmonių judėjimas nereikia atidarinėti vartų 

Išoriniai susukami vartai
Išoriniai susukami vartai 
montuojami, kai  nėra vidinės 
atramos. Iš išorės saugomuose 
angaruose Jums nereikalingos,
brangiai kainuojančios apsaugos 
priemonės. Jei nėra stogo, 
Hörmann Jums siūlo susukamų 
vartų apdailą,
kurią galite rinktis iš cinkuotos 
plieninės skardos arba
iš nerūdijančio plieno skardos. 



35

Pavyzdiniai specialūs 
sprendimai
11 aliumininių susukamų vartų 
su susukamomis grotomis 
atlaisvina beveik 80 metrų 
dydžio plotą, kad galima būtų 
išvežti visą pievą iš naujos 
arenos „AufSchalke“, kad ji 
renginio metu būtų tausojama. 
Ši ypatinga situacija ir įrodo 
gamybinę patirtį bei 
didžiulę specialistų 
kompetenciją.  

Sprendimai ypatingoms montavimo situacijoms ir panaudojimo atvejams 

aukštos Hörmann specializacijos dėka jau senai yra tapę kasdienybe.

Jei Jūs turite neįprastų pageidavimų - Hörmann visada Jums padės.

Vartų kombinacijos
 Susukami vartai kombinuoti su 
lanksčiais greitai 
besidarinėjančiais vartais yra
visuomet puiki investicija.
Dienos metu dėl didelio 
greitaeigių vartų atsidarymo ir
užsidarymo greičio 
taupoma elektros energija, 
sureguliuojamas judėjimo 
srautas ir maksimaliai 
sumažinamas skersvėjis. 
O naktį susukami vartai atstoja 
nuo įsilaužimų apsaugantį 
uždarymą. 

Įžulnus uždarymo profilis
Hörmann susukamus vartus 
nesudėtinga sumontuoti ir 
tuo atveju, jei reljefas yra 
nuožulnus. Tuo atveju įžulnus 
uždarymo profilis užtikrina 
atitinkamą išlyginimą. Netgi 
esant pakopoms, šiuos vartus 
galima pritaikyti. 

Sertifikuoti ATEX
Hörmann tiekia susukamus 
vartus ir pavaras, kurie  gali 
būti skirti patalpoms, kuriose
yra sprogimų pavojus. 
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Tiksliai suderinta vienas su kitu:
Vartai, pavara ir valdymas 

Visapusė nauda tobulos 
koncepcijos dėka

Hörmann susukami vartai ir susukamos 
grotos orientuoti į vartotoją ir yra ekonomiški. 
Jie yra orientuoti į skirtingas veikimo eigas, 
taip pat ir į ilgalaikį ir patikimą veikimą. 

Visų vartų su integruota ir grandinine pavara 
automatika ir valdymo įrenginys yra lengvai 
montuojami ir paruošti įstatymui. 

Grandininė pavara
Galinga pavara skirta dideliems vartams.
Komplektuojama su kištukiniais sujungimais 
tinklo ir valdymo linijoms. Serijinės gamybos 
su atskiru integruotu užfiksuojančiu apsaugos 
mechanizmu. Žr. 30 puslapyje.

Integruota pavara 
Ideali pavara mažesniems ir vidutiniams 
susukamiems vartams ir susukamoms 
grotoms. Sukomplektuota su 
integruotu užfiksuojančiu apsaugos 
mechanizmu. Mes rekomenduojame: 
Susukamuose vartuose classic 
derinkite integruotą pavarą su 
daug privalumų turinčia Hörmann
ZAK® sistema. Žr. 25 puslapyje.

Vamzdinė pavara 
Tai sprendimas mažiems vartams su ypač
mažu montavimo plotu šonuose ir santykinai 
nedažnu vartų paleidimu per dieną. Serijinės 
gamybos su atskiru integruotu užfiksuojančiu 
apsaugos mechanizmu. Žr. 30 puslapyje.

Aptarnavimo / valdymo galimybės 

Traukimo jungiklis Didelis rankinis jungiklis /
grybo formos jungiklis

Indukcinė kilpa Radaro tipo judesio 
daviklis, infraraudonųjų 
spindulių judesio ir 
buvimo fiksavimo daviklis.

Nuotolinio valdymo 
įrenginiai

Signalinė lempa,
besisukanti lempa,
mirksinti lempa
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z		Valdymas montuojamas atskirai nuo 
 pavaros
z		Valdymo įrenginys ir vartų plokštės 

komponentai IP 65 apsaugos klasės 
(apsaugoti nuo tekančio vandens)

 Sujungimas CEE šakute 
 atitinka apsaugos klasę IP 44

z		Valdymo įrenginys montuojamas atskirai 
nuo pavaros

z		Valdymo įrenginys ir vartų plokštės 
komponentai IP 65 apsaugos klasės 
(apsaugoti nuo tekančio vandens)

 Sujungimas CEE šakute 
 atitinka apsaugos klasę IP 44
z		Meniu matomas iš išorės 
 integruotame dvigubame 7-ių segmentų
 ekrane, nenuimant korpuso dangtelio 
z		Varikliui nereikalingi jokie nustatymai,
 patogus valdymas skaitmeninio galutinio
 išjungiklio pagalba 
z		Meniu su techninio aptarnavimo, ciklų ir 
 veikimo valandų skaitikliais bei klaidų
 analize 
z		Pranešimų apie sutrikimus kompleksas
 montuojamas vietoje individualiai
 (akustinis, optinis arba pvz. pranešimas
 mobilaus ryšio telefonu)
z		Funkcijos sustabdymas miniatiūrinės 

spynos pagalba (perdaroma į pusinio 
cilindro profilį)

z		Dedama į pavarą 460 R
 vietoj to, kad pakeisti visą komplektą 

z		 Valdymo įrenginys montuojamas 
atskirai nuo pavaros

z		Atskiras mygtukas ant korpuso 
dangtelio antram angos aukščiui ir 
integruoti prijungimo gnybtai 

 tolimesnių komandų davikliams 
z		Valdymo įrenginys ir vartų plokštės 

komponentai IP 65 apsaugos klasės 
(apsaugoti nuo tekančio vandens)

 Sujungimas CEE šakute 
 atitinka apsaugos klasę IP 44
z		Meniu matomas iš išorės 
 integruotame dvigubame 7-ių segmentų
 ekrane,nenuimant korpuso dangtelio 
z		Varikliui nereikalingi jokie nustatymai,
 patogus valdymas skaitmeninio 
 galutinio išjungiklio pagalba 
z		Meniu su techninio aptarnavimo, 
 ciklų ir veikimo valandų skaitikliais bei 
 klaidų analize 
z		Pranešimų apie sutrikimus kompleksas
 montuojamas vietoje individualiai
 (akustinis, optinis arba pvz. pranešimas  
 mobilaus ryšio telefonu)
z		Funkcijos sustabdymas miniatiūrinės 

spynos pagalba (perdaroma į pusinio 
cilindro profilį) 

Totmann valdymo įrenginys 420R
 (400/230 V)

Valdymas impulsu 445R (400/230 V) Komfortabilus valdymo įrenginys 460R 
(400/230 V)

Atraminė kolona STI 1
Maksimaliai 2 pavarų
su papildomu korpusu 
montavimui 
Spalva: RAL 9006
(natūralaus aliuminio 
spalvos)
Išmatavimai:
�00 x 60 mm,
aukštis 166 0 mm

Pagrindinis jungiklis
Visiems valdymo įrenginiams.

Pusinio cilindro profilis 
Pasirinktinai valdymo įrenginiams
44�R ir 460R

Pramoninių vartų

valdymo įrenginiaiValdymo įrenginiai
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1 mygtuko 
imtuvas HEI 1
atskirame korpuse
su  �,0 m maitinimo  laidu,
3-jų gyslų 
Funkcija:   impulsas
Dažnis:   868,3 MHz
Apsaugos rūšis:  IP 65

1 mygtuko 
imtuvas su rele HER 1
su potencialiai laisvu kontaktu 
atskirame korpuse be maitinimo laido.
Funkcijos: impulsas, 3 minučių šviesa, įjungti/išjungti
Dažnis:   868,3 MHz
Apsaugos rūšis:  IP 65
Įtampa:   2 4 V DC/230 V AC
Kontaktų apkrova:  2 4 V DC : 2,5 A/ 50 W
 2 30 V AC : 2,5 A/500 W

2-jų mygtukų 
imtuvas HEI 2
atskirame korpuse su  �,0 m 
maitinimo  laidu, 4-ių gyslų 
Funkcija:   impulsas
arba atidarymas/uždarymas
(priklausomai nuo mygtuko)
Dažnis:   868,3 MHz
Apsaugos rūšis:  IP 65

4-ių mygtukų
imtuvas su rele HER 4
techniniai duomenys kaip HER 
1, tačiau su 4-iais potencialiai 
laisvais kontaktais. Todėl valdymu 
gali naudotis keturi vartotojai.

2-jų mygtukų
imtuvas su rele HER 2
techniniai duomenys kaip HER 1, tačiau su 
2-iem potencialiai laisvais kontaktais.
Todėl valdymu gali naudotis du vartotojai.
Atskira antena naudojimui išorėje nuo apgadinimų apsaugotame 
aliumininiame korpuse su 7,0 m maitinimo  laidu, 3-jų gyslų, 
Daliklis vidaus sričiai.

Rankiniai siųstuvai su impulsiniu valdymu

Imtuvai

Visi pavaizduoti 
siųstuvai 
montuojami 
valdymams 445R ir 
460R.

4-ių mygtukų 
rankinis 
siųstuvas HS 4

4-ių mygtukų 
rankinis 
minisiųstuvas 
HSM 4

2-jų mygtukų 
rankinis 
mikrosiųstuvas 
HSE 2
kartu su žiedu 
raktams suverti 

4-ių mygtukų
apsauginis rankinis 
siųstuvas HSS 4
kartu su rankinio 
siųstuvo laikikliu 
Papildoma funkcija: 
apsauga nuo 
rankinio siųstuvo kodo 
nukopijavimo 

16-kos
 mygtukų rankinis 
siųstuvas
HS 16
16-kai  funkcijų kaip 
priedas parduodamas 
krepšys. 

1 mygtuko- 
rankinis 
siųstuvas HS 1
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Mygtukų dėžutė DTNA 30
Atskiram abiejų judėjimo 
krypčių valdymui. 
Sustabdymo klavišas 
nuspaudus lieka 
įspaustas žemyn, kad 
įrenginiu negalėtų naudotis 
pašaliniai asmenys.
Kiti mygtuko paspaudimai 
yra įmanomi tik rakto pagalba 
atrakinus sustabdymo klavišą. 
(komplekte 2 raktai)
Išmatavimai:
66 x 145 x 85 mm (P x A x G)
Apsaugos rūšis: IP 65
Valdymo įrenginiams:
420R, 445R, 460R

Mygtukų dėžutė DTP 02
Atsidaro ir užsidaro komandos 
klavišu, atskiras sustabdymo 
klavišas ir veikimo kontrolės 
žibintas valdymo įtampai.
Užrakinama profiliniu pusiniu 
cilindru, paduodamas kaip 
priedas.
Išmatavimai:
86 x 26 0 x 85 mm (P x A x G)
Apsaugos rūšis: IP 44
Valdymo įrenginiams:
445R, 460R

Mygtukų dėžutė DTP 03
Atskiram abiejų judėjimo 
krypčių valdymui. Atskiras 
sustabdymo klavišas ir
veikimo kontrolės žibintas
valdymo įtampai. Užrakinama 
profiliniu pusiniu cilindru,
paduodamas kaip priedas.
Išmatavimai:
68 x 290 x 74 mm (P x A x G)
Apsaugos rūšis: IP 44
Valdymams:
420R, 445R, 460R

Avarinio išjungimo jungiklis 
DTN 10
Jungiklis greitam vartų 
išjungimui (grybo formos) 
montuojamas ant tinko
Išmatavimai:
93 x 93 x 95 mm (P x A x G)
Apsaugos rūšis: IP 65
Valdymo įrenginiams:
420R, 445R, 460R

Mygtukų dėžutė DT 02
Atsidaro ir užsidaro komandos 
klavišu, atskiras sustabdymo 
klavišas. 
Išmatavimai:
65 x 112 x 68 mm (P x A x G)
Apsaugos rūšis: IP 65
Valdymo įrenginiams:
445R, 460R

Mygtukų dėžutė DT 03
Atskiram abiejų judėjimo 
krypčių valdymui,
atskiras sustabdymo klavišas. 
Išmatavimai:
66 x 145 x 68 mm (P x A x G)
Apsaugos rūšis: IP 65
Valdymo įrenginiams:
420R, 445R, 460R

Mygtukų dėžutė DT 04
Atskiram abiejų judėjimo 
krypčių valdymui,
atskiras sustabdymo klavišas. 
Pilnas arba dalinis vartų
atidarymas, (atskiru mygtuku)
Išmatavimai:
69 x 185 x 91 mm (P x A x G)
Apsaugos rūšis: IP 65
Valdymo įrenginiui:
460R

Avarinio išjungimo jungiklis 
DTNG 10
Didelis jungiklis greitam 
vartų išjungimui montuojamas 
ant tinko 
Išmatavimai:
93 x 93 x 95 mm (P x A x G)
Apsaugos rūšis: IP 65
Valdymo įrenginiams:
420R, 445R, 460R

Mygtukų dėžutės

Užrakinama funkcija reikalinga valdymo įtampos 
nutraukimui ir išjungia prietaisus komandų davimui. 
Profilinis pusinis cilindras yra mygtukų dėžutės komplekte. 
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Užrakto jungiklis ESA 30
su  2 raktais
Virštinkinis modelis  
Funkcija pasirinktinai 
impulsu arba 
atidarymas/uždarymas
Išmatavimai:
73 x 73 x 50 mm (P x A x G)
Apsaugos rūšis: IP 54

Užrakto jungiklis ESU 30
su  2 raktais
Potinkinis modelis
Funkcija pasirinktinai 
impulsu arba 
atidarymas/uždarymas
Jungiklių dėžutės išmatavimai: 
60 x 58 mm (s x G)
Diafragmos išmatavimai:
90 x 100 mm (P x A)
Anga mūro sienoje:
65 x 60 mm (s x G)
Apsaugos rūšis: IP 54

Užrakto jungiklis STAP
su  2 raktais
Virštinkinis modelis  
Funkcija pasirinktinai 
impulsu arba 
atidarymas/uždarymas
Išmatavimai:
80 x 110 x 68 mm (P x A x G)
Apsaugos rūšis: IP 54

Užrakto jungiklis STUP
su  2 raktais
Potinkinis modelis
Funkcija pasirinktinai impulsu 
arba atidarymas/uždarymas
Jungiklių dėžutės išmatavimai:
60 x 58 mm (s x G)
Diafragmos išmatavimai:
80 x 110 mm (P x A)
Anga mūro sienoje:
65 x 65 mm (s x G)
Apsaugos rūšis: IP 54

Traukimo jungiklis ZT 1 su 
lynu
Impulso davimas atidarymui 
arba uždarymui.
Išmatavimai:
60 x 90 x 55 mm (P x A x G)
Traukimo lyno ilgis: 3,� m
Apsaugos rūšis: IP 65
 

Konsolė KA 1 (be 
paveikslėlio)
Išsikišimas 1680 - 3080 mm
montuojama su ZT 1

Atraminė kolona STS 1
Adapteris TTR 1, FCT 10 b, CTR 1/CTR 3 arba STUP montavimui.
Prietaisai komandoms turi būti užsakyti atskirai.
Kolonos viršus ir apačia RAL 7015 spalvos (pilka).
Atraminis vamzdis nulakuotas RAL 9006 spalva 
(natūralaus aliuminio spalvos).
Išmatavimai:
300 x 125 0 mm (d x H)
Apsaugos rūšis: IP 44

Vienpusis
šviesos barjeras EL 51
Šviesos barjeras su atskiru
siųstuvu ir imtuvu. 
Šviesos barjeras valdymu 
patikrinamas
prieš kiekvieną judėjimą žemyn.
Prijungimas per sistemos kabelį 
Veikimo nuotolis maks. 8,0 m
Išmatavimai su
montavimo kampu:
60 x 165 x 43 mm (P x A x G)
Apsaugos rūšis: IP 65

Šviesos barjeras RL 50
Šviesą atspindintis barjeras su
siųstuvu/imtuvu
ir reflektoriumi.
Šviesos barjeras valdymu 
patikrinamas
prieš kiekvieną judėjimą žemyn.
Prijungimas per sistemos liniją 
(ilgis 2,0 m).
Veikimo nuotolis maks. 6,0 m
Išmatavimai:
68 x 97 x 33 mm (P x A x G)
Reflektorius:
85 x 85 mm (P x A)
Apsaugos rūšis: IP 65

Iliustracijoje pavaizduotas 
modelis su įmontuotu 
užrakto jungikliu STUP
(kaip priedas).

Užrakto jungikliai, atraminės kolonos

Šviesos barjeras, traukimo jungiklis 
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Kodinis jungiklis CTR 1b
su atviru dekoderiu
Išmatavimai:
80 x 110 x 17 mm (P x A x G)
Dekoderio korpusas (uždaras):
140 x 130 x 50 mm (P x A x G)
Apsaugos rūšis:
Klaviatūra: IP 65
Dekoderio korpusas: IP 54
Jungimo galingumas: 
2,5 A/30V DC 
500 W/25 0V AC

Kodinis jungiklis CTR 3b
su atviru dekoderiu
Išmatavimai:
80 x 110 x 17 mm (P x A x G)
Dekoderio korpusas (uždaras):
140 x 130 x 50 mm (P x A x G)
Apsaugos rūšis:
Klaviatūra: IP 65
Dekoderio korpusas: IP 54
Jungimo galingumas: 
2,5 A/30V DC
500 W/250V AC

Magnetinis jungiklis TTR 1,
TTR 1000 su atviru dekoderiu
Išmatavimai:
80 x 110 x 17 mm (P x A x G)
Dekoderio korpusas (uždaras):
140 x 130 x 50 mm (P x A x G)
Apsaugos rūšis:
Klaviatūra: IP 65
Dekoderio korpusas: IP 54
Jungimo galingumas: 
2,5 A/30V DC
500 W/25 0V AC

Kodiniai jungikliai CTR 1b ir CTR 3b
užtikrina Jums saugumą nuo to, 
kad vartus atidarytų pašaliniai 
asmenys. Jūs paprasčiausiai 
įvedate savo asmeninę skaičių 
kombinaciją ir rakto Jums 
nebereikės. 

Prabangios komplektacijos 
jungikliu CTR 3b
Jūs galite atidaryti antrus vartus
ir įjungti lauko apšvietimą, 
arba valdyti vienerius vartus 
pasirinkta kryptimi.

Komfortabilus variantas, kai
daugiau žmonių gali naudotis 
patalpomis. Jie paprasčiausiai 
laiko savo magnetinį raktą 
su savo asmeniniu kodu 
maždaug 2 cm atstumu priešais 
nuskaitymo įrenginį.
Jokio prisilietimo! Tai didelis 
privalumas ypatingai tamsoje.
Komplekte yra 2 raktai.
Pritaikyta maks. 100 magnetinių 
raktų (TTR 1) arba 1000
magnetinių raktų (TTR 1000).

Radijo bangomis valdomas 
kodinis jungiklis FCT 10 b
Išmatavimai:
80 x 110 x 39 mm (P x A x G)
Apsaugos rūšis:
Klaviatūra: IP 65

Radijo bangomis valdomu kodiniu 
jungikliu FCT 10 
b Jūs galite išsiųsti iki 10 radijo 
kodų (868,3 MHz). Nebereikia tiesti 
kabelio. Pirmo mygtuko paspaudimo 
metu apsišviečia jungiklio klaviatūra.

Kodinis jungiklis 
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Važiuojamosios dalies reguliavimas
su 2 signalinėmis lempomis
raudona/žalia
Papildomas elementas
valdymo įrenginiui 460R.
Signalinės lempos prijungimas 
reikalingas optiniam įvažiavimo ir 
išvažiavimo signalui.
(pasirinktinai savaitinio laiko nustatymo 
laikrodis).
Žalios šviesos aktyvumo fazė:
reguliuojama 0-480 s
Atlaisvinimo fazė:
reguliuojama 0-�0 s
Šviesoforo išmatavimai:
180 x 410 x 290 mm (P x A x G)
Papildomo korpuso išmatavimai:
202 x 164 x 130 mm (P x A x G)
Kontaktų apkrova:
25 0 V AC : 2,5 A/500 W
Apsaugos rūšis: IP 65
Šviesoforų medžiaga:
aukštos kokybės aliumininis korpusas,
padengtas milteliniu sluoksniu

Signalinės lempos prijungimas
įskaitant  2 oranžines 
signalines lempas
Papildomas elementas
valdymo įrenginiams 445R ir 460R.
Signalinių lempų prijungimas 
reikalingas optiniam parodymui, 
kai vartai atsidaro (pasirinktinai su 
savaitinio laiko nustatymo laikrodžiu)
Panaudojimo galimybės:
- Įspėjimas apie atvažiavimą 
( 445R ir 460R)
- automatinis užsidarymas
(460R)
Po nustatyto atvirų vartų 
laikymo laiko pasibaigimo (0-480 s) 
signalinė lempa mirksi 
nustatytą įspėjamąjį laikotarpį (0-70 s).
Šviesoforo išmatavimai:
180 x 25 0 x 290 mm (P x A x G)
Papildomo korpuso išmatavimai:
202 x 164 x 130 mm (P x A x G)
Kontaktų apkrova:
25 0 V AC : 2,5 A/500 W
Apsaugos rūšis: IP 65
Šviesoforų medžiaga:
aukštos kokybės aliumininis korpusas,
padengtas milteliniu sluoksniu

Signalinės lempos prijungimas
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 Papildomos komplektacijos/specialūs valdymo įrenginiai 

Kilpos kabelis 
indukcinei kilpai 
Ritinėlis po 50,0 m
Kabelio pavadinimas: SIAF
Skersinis pjūvis: 1,5 mm2
Spalva: ruda

Indukcinė kilpa DI 1
atskirame papildomame korpuse
Tinka indukcinei kilpai. 
Detektorius turi  
užraktą ir keitiklį.  
Indukcinė kilpa DI 2
(be iliustracijos) atskirame
papildomame korpuse
Tinka dviem atskiroms 
indukcinėms kilpoms.
Detektorius turi du potencialiai  
laisvus uždarymo kontaktus.
Nustatomas impulsas arba 
nuolatinis kontaktas.
Galimas judėjimo krypties 
atpažinimas. 
Papildomo korpuso 
išmatavimai:
202 x 164 x 130 mm (P x A x G)
Jungimo galingumas:
DI1: maža įtampa 2A, 
125 V A/60W
DI2: 25 0V AC, 4A, 1000 VA,
(ominė apkrova AC)
Tiekiama: be kilpos kabelio
Valdymo įrenginiams: 445R, 460R

Daugiafunkcinė mikroschema
su atskiru papildomu korpusu
arba esamo korpuso 
montavimui
Galutinės padėties daviklis, 
impulsas, kompleksinis sutrikimų 
daviklis
Papildomas elementas valdymo 
įrenginiams 445R ir 460R
Papildomo korpuso 
išmatavimai:
202 x 164 x 130 mm (P x A x G)
Apsaugos rūšis: IP 65
Pasirinktinai mikroschema 
gali būti montuojama į valdymo 
įrenginį. 

Prijungimo įrenginys vasara/
žiema
papildomame korpuse
Funkcija pilnam vartų atidarymui 
ir laisvai programuojama 
tarpinė galutinė padėtis 
Papildomas elementas
valdymo įrenginiui 460R
Papildomo korpuso 
išmatavimai:
202 x 164 x 130 mm (P x A x G)
Apsaugos rūšis: IP 65

Skaitmeninis savaitinio laiko 
nustatymo laikrodis 
su atskiru papildomu korpusu
Nustatymo laikrodis įjungiamas 
arba išjungiamas komandą 
duodančių prietaisų
potencialiai laisvu kontaktu.  
Papildomas elementas
valdymo įrenginiui 460R
Jungimo galingumas:
230 V AC : 2,5 A/500 W
Vasaros/žiemos laiko 
perjungimas
Rankinis jungimas:
Automatinė pavara, jungimo 
kodas Įjungimo trukmė / 
išjungimo trukmė
Papildomo korpuso 
išmatavimai:
202 x 164 x 130 mm (P x A x G)
Apsaugos rūšis: IP 65

Radaro tipo judesio daviklis 
RBM 1
Impulsui »vartų atidarymas«
su judėjimo krypties atpažinimu
Maks. montavimo aukštis: 6 m
Išmatavimai:
155 x 132 x 58 mm (P x A x G)
Kontaktų apkrova:
24 AC/DC, 1 A  ominė apkrova 
Apsaugos rūšis: IP 65

Pasirinktinai 
nuotolinio valdymo įrenginys 
radaro tipo judesio davikliui 
Valdymo įrenginiams:
44�R, 460R

Pagal klientų pageidavimą 
specialūs valdymo 
įrenginiai.
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Vartų tipų apžvalga
Techniniai duomenys

Konstrukcinės ir kokybės savybės
P = Standartas 
p = pagal pageidavimą
r = nerūdijantis plienas

Susukami vartai classic Susukami vartai basic    Susukamos grotos classic                

   Decotherm® HR 116 HR 120 HR 120 aero®

Atsparumas vėjui  EN 12424 2 klasė iki vartų pločio  8000	 9500	 �000	 �000	 �000	 4�00	 4�00	 3�00 3�00 - - - - -

 pagal pageidavimą aukštesnė vėjo atsparumo klasė   p p p p p p p p p - - - - -

Garso izoliacija     EN 717-1 R = . . . dB 19 21 - - 19 - - - - - - - - -

Šilumos izoliacija Priedas B EN 12428 pavieniai vartų elementai  (U = W/m�K) 3,8 4,5 Fe / 5,3 Al - - 3,8 - - - - - - - - -

 Vartai 4 x 4 m, įmontuoti  (U = W/m�K) 4,3 5,0 Fe / 5,8 Al - - - - - - - - - -  - -

Atsparumas ugniai DIN 4102 Medžiagų klasė A2 (nedegi) -	 - P P - P P	 P	 P	 P	 P	 P	 P	 P
Vartų lakšto elementai Medžiagų klasė B2 (normaliai užsiliepsnojanti)	 P P -	 -	 P	 - - - - - - -  - -	
Vartų dydžiai Plotis (LZ) maks. mm 8000 11750 15000 11750 5000 4500 4500 3500 3500 8000 11750 11750 11750 9000

 Aukštis (RM) maks. mm* 8000 9000 9000 8000 4500 4500 4500 3500 3500 8000 8000 8000 8000 5500

Vietos poreikis žiūrėti montavimo duomenis   

Medžiaga, vartų varčia Vienasienis plienas -	 - P - - - -	 -	 -	 -	 -	 P	 r	 -

 Dvisienis plienas P P - - P - - - - - - - - -

 Vienasienis aliuminis - - P P - P P	 P	 P	 P P - - P
 Dvisienis aliuminis - P - - - - - - - - - - - -

Paviršius, vartų varčia cinkuotas plienas, be dažų sluoksnio P P P - P - - - - - - P - -

 Cinkuotas plienas, dažytas RAL 9002 spalva P - - - P - - - - - - p - -

 Cinkuotas plienas, dažytas RAL 9006 spalva P - - - P - - - - - - - - -

 Cinkuotas plienas, dažytas pasirinkta RAL spalva p - - - p - - - - - - p - -

 Valcuotas aliuminis - P P P - P P	 P	 P	 P P - - P
 Aliuminis, dažytas RAL 9002 spalva - P P P - P P	 P	 P p - - - -

 Aliuminis, dažytas RAL 9006 spalva - P P P - P P	 P	 P - - - - -

 Aliuminis, dažytas pasirinkta RAL spalva - p p - - p - p - p - - - p
 Aliuminis anoduotas E6/EV1 - - - - - - - - - p - - - -

Vartų varčios svoris kg/m� ca.
 

10
 

19 Fe / 10 Al
 

15 Fe / 6 Al
 

�,� 10 6 �,� 6 �,�
 

7 8 14 14 6,5

Praėjimo durys su slenksčiu - - - -	 -	 -	 -	 - - - - -	 -	 -	
Šoninės durys panašaus dizaino kaip vartai p p p p p p p p p p p p p p 

Įstiklinimai Stačiakampio formos langai p p p - p p - p - - - -	 -	 -

 Trikampio formos langai p - - -	 -	 -	 -	 - - - - -	 -	 -	
 Rombo formos padalinimai p - - -	 -	 -	 -	 - - - - -	 -	 -

 Logistikos išdėstymas p - p - p p - p - - - -	 -	 -

Sandarinimai 4-ių pusių visa apimantys P P P - p p - P - - - -	 -	 -

 Sandarinimas tarp vartų elementų - - - -	 -	 -	 -	 - - - - -	 -	 -	
Užrakinimo sistemos Vidiniai užraktai p p p p p p p P P p p p p p
 Išoriniai/vidiniai užraktai p p p p p p p p p p p p p	 p
Apsauga nuo atidarymo   - - - - - - - - - P P P P P
Komplektacija saugumui Apsauga nuo pirštų privėrimo P P P P P P P	 P	 P - - -	 -	 -

 Apsauga nuo pirštų įkišimo iš šonų p p p p p p p p p - - -	 -	 -

 Apsauga nuo kritimo   P P P P P P P P P P P P P P 

Tvirtinimo galimybės Betonas P P P P p p p P P P P P P P
 Plienas P P P P P P P P P P P P P P
 Mūras P P P P p p p P P P P P P P
	 pagal pageidavimą kita

 

 * Iki 11750 mm montuojant viduje 	 	 	 	 	 	
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Susukami vartai classic Susukami vartai basic    Susukamos grotos classic                

   Decotherm® HR 116 HR 120 HR 120 aero®  Decotherm® HR 120 HR 120 aero® HR 120 HR 120 aero® HG-A HG-V HG-S HG-E HG-L

Atsparumas vėjui  EN 12424 2 klasė iki vartų pločio  8000	 9500	 �000	 �000	 �000	 4�00	 4�00	 3�00 3�00 - - - - -

 pagal pageidavimą aukštesnė vėjo atsparumo klasė   p p p p p p p p p - - - - -

Garso izoliacija     EN 717-1 R = . . . dB 19 21 - - 19 - - - - - - - - -

Šilumos izoliacija Priedas B EN 12428 pavieniai vartų elementai  (U = W/m�K) 3,8 4,5 Fe / 5,3 Al - - 3,8 - - - - - - - - -

 Vartai 4 x 4 m, įmontuoti  (U = W/m�K) 4,3 5,0 Fe / 5,8 Al - - - - - - - - - -  - -

Atsparumas ugniai DIN 4102 Medžiagų klasė A2 (nedegi) -	 - P P - P P	 P	 P	 P	 P	 P	 P	 P
Vartų lakšto elementai Medžiagų klasė B2 (normaliai užsiliepsnojanti)	 P P -	 -	 P	 - - - - - - -  - -	
Vartų dydžiai Plotis (LZ) maks. mm 8000 11750 15000 11750 5000 4500 4500 3500 3500 8000 11750 11750 11750 9000

 Aukštis (RM) maks. mm* 8000 9000 9000 8000 4500 4500 4500 3500 3500 8000 8000 8000 8000 5500

Vietos poreikis žiūrėti montavimo duomenis   

Medžiaga, vartų varčia Vienasienis plienas -	 - P - - - -	 -	 -	 -	 -	 P	 r	 -

 Dvisienis plienas P P - - P - - - - - - - - -

 Vienasienis aliuminis - - P P - P P	 P	 P	 P P - - P
 Dvisienis aliuminis - P - - - - - - - - - - - -

Paviršius, vartų varčia cinkuotas plienas, be dažų sluoksnio P P P - P - - - - - - P - -

 Cinkuotas plienas, dažytas RAL 9002 spalva P - - - P - - - - - - p - -

 Cinkuotas plienas, dažytas RAL 9006 spalva P - - - P - - - - - - - - -

 Cinkuotas plienas, dažytas pasirinkta RAL spalva p - - - p - - - - - - p - -

 Valcuotas aliuminis - P P P - P P	 P	 P	 P P - - P
 Aliuminis, dažytas RAL 9002 spalva - P P P - P P	 P	 P p - - - -

 Aliuminis, dažytas RAL 9006 spalva - P P P - P P	 P	 P - - - - -

 Aliuminis, dažytas pasirinkta RAL spalva - p p - - p - p - p - - - p
 Aliuminis anoduotas E6/EV1 - - - - - - - - - p - - - -

Vartų varčios svoris kg/m� ca.
 

10
 

19 Fe / 10 Al
 

15 Fe / 6 Al
 

�,� 10 6 �,� 6 �,�
 

7 8 14 14 6,5

Praėjimo durys su slenksčiu - - - -	 -	 -	 -	 - - - - -	 -	 -	
Šoninės durys panašaus dizaino kaip vartai p p p p p p p p p p p p p p 

Įstiklinimai Stačiakampio formos langai p p p - p p - p - - - -	 -	 -

 Trikampio formos langai p - - -	 -	 -	 -	 - - - - -	 -	 -	
 Rombo formos padalinimai p - - -	 -	 -	 -	 - - - - -	 -	 -

 Logistikos išdėstymas p - p - p p - p - - - -	 -	 -

Sandarinimai 4-ių pusių visa apimantys P P P - p p - P - - - -	 -	 -

 Sandarinimas tarp vartų elementų - - - -	 -	 -	 -	 - - - - -	 -	 -	
Užrakinimo sistemos Vidiniai užraktai p p p p p p p P P p p p p p
 Išoriniai/vidiniai užraktai p p p p p p p p p p p p p	 p
Apsauga nuo atidarymo   - - - - - - - - - P P P P P
Komplektacija saugumui Apsauga nuo pirštų privėrimo P P P P P P P	 P	 P - - -	 -	 -

 Apsauga nuo pirštų įkišimo iš šonų p p p p p p p p p - - -	 -	 -

 Apsauga nuo kritimo   P P P P P P P P P P P P P P 

Tvirtinimo galimybės Betonas P P P P p p p P P P P P P P
 Plienas P P P P P P P P P P P P P P
 Mūras P P P P p p p P P P P P P P
	 pagal pageidavimą kita

 

 * Iki 11750 mm montuojant viduje 	 	 	 	 	 	

Rankiniu būdu 
susukami vartai

Susukamos 
grotos basic
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Hörmann segmentiniai vartai
Iš plieno ir aliuminio, vienasieniai ir dvisieniai. Taip pat ir kaip 
greitaeigiai segmentiniai vartai ir T 30 priešgaisriniai vartai.

Hörmann susukami vartai
Iš plieno ir aliuminio, vienasieniai ir dvisieniai, serijinė komplektacija 
su pavara. Taip pat ir kaip greitaeigiai susukami vartai.

Hörmann pakrovimo technika
Pakrovimo tilteliai, vartų sandarinimai ir tambūrai-šliuzai.

Hörmann greitaeigiai vartai
Su lanksčia varčia, atsidaro vertikaliai arba horizontaliai.

Saugiai planuokite su 
stipriu partneriu 



4�

Be to, programoje:
Stumdomi vartai, 
švytuokliniai vartai
ir juostinės užuolaidos

Hörmann kiemo stumdomi 
vartai
Iš plieno, kabantys.Taip pat ir 
su to paties dizaino šoninėmis 
durimis ir tvoros elementais. 

Hörmann kiekvienam objektui

siūlo tinkamiausią ir ekonomiškiausią 

vartų ar pakrovimo sistemos sprendimą.

Hörmann susukamos grotos
Iš plieno, nerūdijančio plieno ir aliuminio.
Serijinė komplektacija su pavara.

Hörmann sulankstomi vartai
Iš plieno ir aliuminio, vienasieniai ir dvisieniai.
Taip pat ir kaip greitaeigiai sulankstomi vartai iš aliuminio.

Hörmann priešgaisriniai vartai
Stumdomi vartai T 30 ir T 90, vienos ir dviejų sąvarų
ir segmentiniai vartai T 30.



Hörmann: kokybė be kompromisų

VARTAI

PAVAROS

PRAMONINIAI 
SEGMENTINIAI VARTAI 

KROVIMO SISTEMOS

DURYS

STAKTOS

Hörmann- vienintelis gamintojas tarptautinėje rinkoje, galintis pateikti 

daugybę kompleksinių sprendimų kiekvienam statybiniam projektui. 

Hörmann produkcija pagaminta modernių technologijų gamyklose pagal 

naujausius technikos standartus. Hörmann pardavimų ir serviso tinklas 

paplitęs visoje Europoje, kompanijos gamyklos veikia Kinijoje bei JAV. 

Hörmann- Jūsų patikimas partneris, užtikrinantis aukščiausią kokybę ir 

ilgaamžiškumą.

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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Hörmann Lietuva UAB
info@hormann.lt


