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Hörmann prekės ženklo kokybė
Orientuota į ateitį ir patikima

„Lenkwerk Bielefeld“ (Vokietija) naudoja Hörmann gaminius

Pačių projektuojami produktai
Dėl didėjančių ir besikeičiančių reikalavimų, keliamų 
funkcijoms ir saugumui, judantys konstrukciniai elementai – 
vartai ir durys – turi būti nuolat projektuojami iš naujo  
bei turi būti tobulinama jų konstrukcija ir įranga. Mūsų 
kvalifikuotos projektavimo komandos vis įrodo savo  
aukštą kompetenciją šioje srityje.

Aukščiausio lygio produkcija
Hörmann investuoja į modernią gamybos techniką 
specializuotose gamyklose. Kompiuteriais valdomas 
gamybos procesas garantuoja tikslius elementų  
matmenis ir tvirtinimo elementų bei funkcinių dalių 
nepriekaištingą padėtį.
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Būdami pirmaujančiu vartų, durų ir staktų 
gamintoju Europoje, mes privalome užtikrinti 
aukštą gaminių ir paslaugų kokybę.  
Mes kuriame tarptautinės rinkos standartus.

Specializuotos gamyklos projektuoja  
ir gamina konstrukcinius elementus, 
pasižyminčius kokybe, veikimo  
patikimumu ir ilgaamžiškumu.

Vykdydami veiklą svarbiausiuose 
tarptautiniuose ekonominiuose regionuose, 
mes esame stiprus, į ateitį orientuotas 
pramonės statybų partneris.

Priešgaisrinės saugos centras  
su bandymų laboratorija
Mūsų priešgaisriniame centre atliekami vidiniai gaisrų 
bandymai ir nuolat tikrinama, ar nauji ir patobulinti gaminiai 
atitinka atsparumo ugniai ir dūmams reikalavimus.  
Šių testų duomenys užtikrina plataus masto saugumą Jūsų 
objekte kilus gaisrui. Pagal šiuos bandymus sukuriamos 
palankiausios sąlygos oficialiems patikrinimams, kuriuos 
atlieka akredituotos patikros įstaigos, kad būtų išduotas 
oficialusis leidimas.

Kompetentinga objekto priežiūra
Patyrę savo srities specialistai-konsultantai lydės  
Jus nuo objekto planavimo pradžios, aiškinantis techninius 
aspektus, iki statybos objekto pridavimo.

Tinkamą montavimą garantuoja patyrę Hörmann montuotojai 
ir seminaruose dalyvavę Hörmann partnerių specialistai.
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Hörmann priešgaisriniai elementai
Bet kokiems reikalavimams pritaikytas sprendimas
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Sutampančių plokštumų plieninės 
priešgaisrinės durys
Išskirtinis priešgaisrinių ir priešdūminių durų STS / STU požymis  
yra per visą plotą suklijuota durų varčia, 100 % vienodos išvaizdos 
T30 / El230, T90 / El290 ir priešdūminėse duryse.

Visiškai įstiklinti vamzdinio rėmo elementai  
ir automatinės stumdomos durys
Iš plieno ir aliuminio pagamintos Hörmann priešgairsinės  
ir priešdūminės durys bei įstiklinimai įtikina savo sertifikatais 
patvirtinta sauga, idealiu veikimu ir visiškai vienoda T30, T60, T90 
sistemų išvaizda. Hörmann automatiniai stumdomi vartai žavi savo 
skaidriais vamzdinio rėmo įstiklintais elementais, atitinka priešgaisrinės 
saugos reikalavimus ir montuojant pritaikomi neįgaliesiems.  
Šioje Hörmann siūlomoje gaminių programoje rasite patrauklią 
priešgaisrinės apsaugos koncepciją, kurią pritaikysite pretenzingos 
architektūros pastatuose.

Daugiafunkcės durys
Jos garantuoja vientisą išvaizdą. Tai leidžia archiktektams  
ir užsakovams montuoti objektuose vienodos išvaizdos,  
skirtingas funkcijas atliekančias duris.

Langai sienose
Hörmann vidiniai įstiklinimai naudojami kaip pertvaros, pro kurias 
patenka daugiau šviesos ir suteikiama galimybė geriau stebėti 
aplinką. Įstiklinimų modeliai atitinka įvairius reikalavimus, 
pavyzdžiui, keliamus šiluminei izoliacijai, apsaugai nuo triukšmo ir 
spindulių. Jie gali būti F30 tipo – sulaikantys ugnį arba F90 tipo – 
atsparūs ugniai. Skirtukus, išėmas ir įstrižinius elementus galima 
pasirinkti pagal individualius poreikius.

Europoje didžiausia priešgaisrinių 
gaminių programa

Paveikslėlis kairėje: „Q1 ThyssenKrupp Megacube“, Esenas, Vokietija, naudoja Hörmann gaminius 7



Patikrintas atsparumas
Pažangioms statyboms

Atsparumą dokumentavo 
ir patvirtino Rozenheimo 
IFT
Hörmann atsparumą patvirtino 
Rozenheimo langų technikos institutas 
(vok. „Institut für Fenstertechnik“) (ift)  
ir išdavė Ekologinio gaminio deklaraciją 
(EPD)* pagal ISO 14025.
Bandymo pagrindas yra „IFT Rosenheim 
GmbH“ Gaminių kategorijų normos (PCR) 
„Durys ir vartai“, leidimas PCR-TT-0.1.
Aplinką tausojanti gamyba buvo 
patvirtinta visiems stumdomiems 
vartams ekologiniu balansu pagal 
DIN ISO 14040 / 14044.

Patikima gamyba, 
atitinkanti Hörmann patirtį
Hörmann įgijo daug patikimos 
gamybos patirties, dalyvaudama 
daugelyje projektų. Šias technines 
žinias mes pritaikysime ir Jūsų 
poreikiams. Dar vienas privalumas 
Jums: kiekvienam objekto užsakymui 
automatiškai surenkami „Leed“ 
sertifikavimui reikiami duomenys.

* Daugiau informacijos apie tai pateikta internete adresu www.hoermann.de/Dokumentationen

Ilgam naudojimui 
pagaminti Hörmann 
apsaugos nuo gaisro  
ir dūmų elementai
Aplinką tausojanti gamyba
Dėl plačios energetikos valdymo 
sistemos garantuojama aplinką 
tausojanti gamyba.
Regioninės žaliavos
Didžioji dalis naudojamų žaliavų  
yra iš Vokietijos ir Centrinės Europos.
Ilgaamžiai produktai
Ilgaamžiškumas ir mažos techninės 
priežiūros išlaidos užtikrinami 
naudojant aukštos kokybės medžiagas.
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Paprastas ir patikimas planavimas
Hörmann architektams skirta programa

Architektams skirta programa
Daugiau nei 9000 brėžinių, skirtų daugiau nei 850 gaminių

Dėl modernios ir patogios naudoti programos Hörmann 
gaminius planuoti yra dar lengviau. Aiški valdymo struktūra, 
paremta išskleidžiamais meniu ir simboliais, bei paieškos 
funkcija užtikrina greitą prieigą prie aprašų tekstų ir brėžinių 
(DWG ir PDF formatu), skirtų 850 Hörmann gaminių.  
Prie daugelio gaminių pridėti realiai atrodantys paveikslėliai.

Galite naudoti architektams skirtos programos internetinę 
versiją, esančią www.architektenprogramm.hoermann.de, 
arba galite ją nemokamai parsisiųsti iš Hörmann  
architektų forumo.
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Cilindrinis ir stabilus kreipamasis ratukas juda 
patentuotame eigos bėgelyje ir optimaliai 
paskirsto jėgą. Pakaba su rutuliniais guoliais 
užtikrina ramią eigą ir lengvą paleidimą  
ir stabdymą. Eigos bėgiai reguliuojami trijose 
plokštumose. Vartų varčios spalvos eigos bėgelių 
apvadas sukuria harmoningą bendrą vaizdą.

Hörmann stumdomų vartų išvaizda yra moderni, 
nes elementų sandūroje naudojami patentuoti  
V formos grioveliai ir nesimato varžtinių jungčių. 
Didelį stabilumą užtikrina vienas į kitą įkabinti 
labirintiniai sumaunamieji profiliai. 72 mm storio 
elementai yra aklini, sluoksniai klijuoti per visą 
plotą ir vienas prie kito tvirtinami srieginiais 
strypais. Taip suformuojama aukštos kokybės 
durų varčia su lygiagrečiais, vienodo pločio 
sandūros grioveliais. Mažesni nei 9 metrų aukščio 
elementai gaminami iš vieno gabalo,  
todėl nesimato akiai nepatrauklių suvirinimo siūlių.

Aukštos kokybės  
vartų išvaizda

Tikslus durų  
sąvaros nukreipimas21

Rimtos priežastys pasirinkti Hörmann
Aukštos kokybės modeliai objektams, funkcionalūs sprendimai pramonės sričiai

3D
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Siūlo tik Hörmann

Plieninius arba nerūdijančiojo plieno vartus 
derinant su SupraMatic HT arba ITO 400 
pavaromis užtikrinamas greitas vartų atidarymas 
ir uždarymas.
Patogiai valdoma rankiniu siųstuvu, mygtuku arba 
raktiniu mygtuku. Kilus gaisrui pavarą atrakina 
patentuotas mechanizmas. Vartus patikimai 
uždaro atsvarai.

Šį vartų modelį galima naudoti vietoje dviejų sąvarų 
durų, pvz., įėjimų srityje. Kadangi uždaromi vartai 
tolygiai įleidžiami į sienoje esantį nerūdijančiojo 
plieno profilį, padidėja naudingojo praėjimo plotis,  
o patrauklaus vartų vaizdo negadina įleidžiamasis 
profilis. Jei vartai montuojami su nišos dangteliu,  
jie tampa beveik nepastebimi. Saugumą užtikrina 
spyruokliniai nerūdijančiojo plieno įleidžiamieji 
varžtai, išsiplečiantis izoliacinis sluoksnis ir dvigubi 
guminiai sandarikliai.

Tolygiai užsidarantys,  
be įleidžiamojo profilio

Su patogiai  
naudojamomis pavaromis3 4

Derinama su SupraMatic HT ir 
ITO 400 pavaromis
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Kokybė iki pat detalių
Aukštos kokybės vartų konstrukcija pretenzingai architektūrai
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Siaura bendra konstrukcija
• Montavimo gylis tik 132 mm
• Mažiausias nišos aptaisų plotis: nuo 160 mm 

iki maks. 360 mm (aptaiso plotis)
• Nišos plotis: nuo 180 mm iki maks. 380 mm

Eigos bėgelių apvadas
• Harmoningai įsilieja į vartų sąvarą
• Cinkuoti, iš RAL spalvų paletės pasirinktos 

arba nerūdijančiojo plieno spalvos
• Lengva montuoti, nes naudojama nedaug varžtų

Uždarymo svarmenys
• Svarmenys prisukami varžtais, todėl lengva 

montuoti ir prižiūrėti
• Cinkuoti arba iš nerūdijančiojo plieno

Įleidimo profilis / įleidimo srities  
centravimo elementas

• Įleidimo srities centravimo elementai tiksliai 
įstumia vartus į įleidimo profilį

Įleidimo srities amortizatorius
• Cinkuoti arba iš nerūdijančiojo plieno
• Vienos sąvaros El230 priešgaisriniuose 

stumdomuosiuose vartuose integruota  
į vartų varčią

Integruotieji grindiniai kreipiamieji ratukai
• Reguliuojama horizontaliai
• Sumontavus uždengti juda durų sąvaroje

Hidraulinis eigos reguliatorius
• Uždarymo greitis (0,08 – 0,2 m/s) 

reguliuojamas nuosekliai
• Uždengti svarmenų dėžutėje

Durys vartuose
• Be slenksčio, DIN EN 179 ir EN 1125 

standartus atitinkantiems evakuacijos keliams
• 22 mm slenkstis suteikia papildomo 

stabilumo, tinka naudoti aukštėjančioms 
grindims arba nuvažiavimo rampoms,  
pvz., požeminiuose garažuose

Durų vartuose stebėjimas radijo ryšiu
• Duryse vartuose uždengtas radijo ryšio 

magnetinis kontaktas
• Jokio pavojaus pažeisti eksploatuojant
• Pasirinktinai vartų varčios gale naudojamas 

spiralinis kabelis ir prijungimo lizdas su 
paslėptu kabelio įvadu

Durų vartuose ir vartų varčios įstiklinimas
• Didžiausias stiklo dydis 500 mm × 1000 mm
• Standartinio įstiklinimo dydis 

468 mm × 815 mm

Rankenėlės ir kiauto  
formos rankenos

• Serijinė įranga, pagaminta iš aukštos kokybės 
nerūdijančiojo plieno

Patikrinta ir sertifikuota pagal EN 12605,  
priskiriama C5 klasei (ilgalaikio veikimo bandymas, 
200 000 atidarymo ir uždarymo ciklų)
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Jei pageidausite, spalvotiems vartams mes galime pristatyti ir 
nebrangias, cinkuotas rėmo dalis.  NAUJIENA

Paviršiai ir spalvos
Cinkuoti, nudažyti arba iš nerūdijančiojo plieno

Paviršiai ir spalvos

Vartams ir durų varčioms galite rinktis standartinį paviršių 
Pearlgrain arba lygią plieno skardą. Abiejų galimų pasirinkti 
variantų rėmų paviršiai yra lygūs.
Serijinės gamybos per visą plotį tolygiai suklijuoti 
stumdomieji vartai padengti cinkuota plieno skarda. Siekiant 
išlaikyti harmoningą vartų išvaizdą, vartų rėmo dalys gali būti 
nugruntuotos pilkai balta spalva RAL 9002 arba padengtos 
milteliniais, vienos iš 7 spalvų dažais iš RAL spalvų paletės, 
Metallic dažais bei NCS atspalviais.
Modelis iš nerūdijančiojo plieno

Keliant aukštus reikalavimus išvaizdai arba esant 
ypatingoms statybinėms sąlygoms, galima įsigyti vartus  
iš nerūdijančiojo plieno, V2 A, 1.4301 su 240 K grūdėtumo 
danga. Šiuose modeliuose iš nerūdijančiojo plieno  
gaminami visi komponentai – durų varčia, eigos bėgeliai, 
gaubtai, svarmenų dėžutės, lynai, ritinėliai ir gembės. 
Pasirinktinai galite pristatyti ir iš nerūdijančiojo plieno  
V2 A, 1.4301 pagamintus uždarymo svarmenis.

Dėl kitų modelių reikia pateikti užklausą.

Vartų varčios sandara
Priešgaisrinė medžiaga

Per visą plotį klijuojamas sluoksnis

Pasirinktinai cinkuota plieno skarda: nerūdijantysis 
plienas V2 A, 1.4301

Pasirinktinai: gruntinis sluoksnis RAL 9002 spalvos 
arba padengtas milteliniu sluoksniu, viena iš 7 spalvų 
iš RAL spalvų paletės, galima rinktis ir Metallic 
spalvas bei NCS atspalvius
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Siūlo tik Hörmann

Nerūdijantysis plienas V2 A, 1.4301, K 240

Pearlgrain, cinkuotas

Lygi plieno skarda, cinkuota

Paviršių apipavidalinimas

Standartinės spalvos

Gruntinis sluoksnis

Pasirinkta spalva  
pagal RAL
Pasirinktinai pristatome 
ir bet kokia RAL paletės 
spalva, Metallic spalva 
arba NCS atspalviais 
padengtus vartus.

Visos spalvos nurodytos pagal RAL.

Ryškiai raudona RAL 3000

Pilkai balta RAL 9002

Antracito pilka RAL 7016

Šviesiai pilka RAL 7035

Balta aliuminio RAL 9006

Pilko aliuminio RAL 9007

Balta RAL 9010

Pilkšvai balta RAL 9016

Modelis su Pearlgrain paviršiumi
Tai tvirtas ir nejautrus paviršius sandėliams  
ir dažnai naudojamoms sritims
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RS

Sm

T30

EI230

T90

EI290

Nelaidūs dūmams
1 sąvaros
2 sąvarų

Slopina ugnį
1 sąvaros
2 sąvarų
Teleskopinis modelis, 
dvigubas, trigubas

Atsparūs ugniai
1 sąvaros
2 sąvarų
Teleskopinis modelis, 
dvigubas, trigubas

Durys vartuose
1 sąvaros
2 sąvarų
Teleskopinis modelis

Nerūdijantysis plienas
V2 A, 1.4301

Slopina triukšmą 
 NAUJIENA

EI230: iki 29 dB
EI290: iki 31 dB

dB

EI230 / EI290 priešgaisriniai ir priešdūminiai stumdomieji vartai FST
1 sąvaros, 2 sąvarų, teleskopinis modelis

Papildoma informacija
• Paviršiai / spalvos, 14 psl.
• Pavaros, 24 psl.
• Durys vartuose, 20 psl.
• Kita įranga, 26 psl.
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1 sąvaros

Teleskopiniai stumdomieji vartai

Durys vartuose

2 sąvarų

Vartų tipas 1 sąvaros 2 sąvarų * Teleskopinis 
modelis

T30 / El230 slopinančios ugnį

Plotis (mm) 1000 – 8500 2000 – 8500 2000 – 8500

Aukštis (mm) 2000 – 6000 2000 – 6000 2000 – 6000

Slopina garsą iki 29 dB (visi modeliai)

T90 / El290 atsparūs ugniai

Plotis (mm) 1000 – 8000 2000 – 8000 2000 – 8000

Aukštis (mm) 2000 – 6000 2000 – 6000 2000 – 6000

Slopina garsą iki 31 dB (visi modeliai)

RS nelaidžios dūmams **

Plotis (mm) 1000 – 3000*** 2000 – 3000***

Aukštis (mm) 2000 – 4500*** 2000 – 4500***

Maž. vartų su durimis vartuose dydis

Plotis (mm)
Nesimetriškas sąvarų padalijimas

1650 2750 3500

Aukštis (mm)
Nesimetriškas sąvarų padalijimas

2100 2100 2100

Plotis (mm)
Simetriškas sąvarų padalijimas

1650 3500

Aukštis (mm)
Simetriškas sąvarų padalijimas

2100 2100

* Padalijimo plotis kairėje / dešinėje min. 1000 mm
** Su durimis vartuose maks. 20 m²
*** RS nepralaidžių dūmams vartų maks. dydis 7000 × 4500 mm (plotis × aukštis)  

gali būti gavus sutikimą

Svarbu: atskiriems atvejams pateikus užklausą ir gavus sutikimą vartai gali būti aukštesni  
ir platesni. Iš vieno gabalo gaminami maks. 9000 mm aukščio vartai.

Durys vartuose

Standartinis dydis (standartas)

Plotis (mm) 1000

Aukštis (mm) 2000

T30 / El230 slopinančios ugnį

Plotis (mm) 625 – 1200

Aukštis (mm) 1750 – 2000

T90 / El290 atsparūs ugniai

Plotis (mm) 625 – 1050

Aukštis (mm) 1750 – 2000

RS nelaidžios dūmams

Plotis (mm) 625 – 1200

Aukštis (mm) 1750 – 2000

Patogūs pavarų sprendimai pasirenkant 
SupraMatic HT arba ITO 400 pavarą
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MZ

MZA

Slopina triukšmą 
 NAUJIENA

Su mineralinės vatos užpildu, 
apsaugai iki 29 dB

dB

Universalieji stumdomieji vartai FST MZ
1 sąvaros, 2 sąvarų, teleskopinis modelis

Durys vartuose
1 sąvaros
2 sąvarų
Teleskopinis modelis

Nerūdijantysis plienas
V2 A, 1.4301

Universalios
1 sąvaros
2 sąvarų
Teleskopinis modelis, 
dvigubas, trigubas

Universalios Aqua
Su vandeniui atspariu PU užpildu
1 sąvaros
2 sąvarų
Teleskopinis modelis, dvigubas, 
trigubas

Papildoma informacija
• Paviršiai / spalvos, 14 psl.
• Pavaros, 24 psl.
• Durys vartuose, 20 psl.
• Kita įranga, 26 psl.
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Vartų tipas 1 sąvaros 2 sąvarų * Teleskopinis 
modelis

MZ universalieji vartai

Plotis (mm) 1000 – 12000 2000 – 9000 2000 – 12000

Aukštis (mm) 2000 – 9000 2000 – 9000 2000 – 9000

Slopina garsą Apsauga iki 29 dB (su mineralinės vatos užpildu)

Maž. vartų su durimis vartuose dydis

Plotis (mm)
Nesimetriškas sąvarų padalijimas

1650 2750 3500

Aukštis (mm)
Nesimetriškas sąvarų padalijimas

2100 2100 2100

Plotis (mm)
Simetriškas sąvarų padalijimas

1650 3500

Aukštis (mm)
Simetriškas sąvarų padalijimas

2100 2100

* Padalijimo plotis kairėje / dešinėje min. 1000 mm

Universalieji vartai standartiškai pristatomi su koriniu užpildu. Išoriniams vartams 
pasirinktinai gali būti naudojamas mineralinės vatos užpildas, eigos bėgelio 
aptaisas ir užfiksavimo padėtis. Universaliuosiuose vartuose Aqua naudojamas 
vandeniui atsparus PU užpildas. Jie gali būti iš plieno ir iš nerūdijančiojo plieno.

Durys vartuose

Standartinis dydis (standartas)

Plotis (mm) 1000

Aukštis (mm) 2000

Nestandartiniai dydžiai

Plotis (mm) 625 – 1200

Aukštis (mm) 1750 – 2000

1 sąvaros

Teleskopiniai stumdomieji vartai

Durys vartuose

2 sąvarų

NAUJIENA: triukšmą slopinantys 
stumdomieji vartai FST
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Durys vartuose
Modelis be slenksčio, kurį galima montuoti ir priešdūminiuose  
stumdomuosiuose vartuose

3D
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Siūlo tik Hörmann

Konstrukciniai požymiai
• Durys su užlaida
• Beslenkstė konstrukcija evakuacijos 

keliamas pagal DIN EN 179 ir EN 1125
• Modelis su 22 mm slenksčiu suteikia 

papildomo stabilumo, tinka naudoti 
aukštėjančioms grindims arba 
nuvažiavimo rampoms,  
pvz., požeminiuose garažuose

• Apsaugos nuo dūmų funkcija  
iki 20 m² vartų plote

• Vienoje vartų sąvaroje gali būti 
daugiausia 2 durys vartuose

• Durys vartuose gali būti atidaromos 
abiem kryptimis, atsižvelgiant  
į pavojaus židinį (net ir priešinga 
atidarymo kryptimi)

• Pasirenkamas įstiklinimas: standartinis 
dydis 468 × 815 mm, specialus dydis 
maks. 500 × 1000 mm

Durų vartuose stebėjimas radijo ryšiu
• Radijo ryšio signalų perdavimas 

magnetiniu kontaktu ir siųstuvu, kurie 
įmontuoti durų varčioje

• Atskiras imtuvas su tvirtinimo prie 
sienos laikikliu

• Pasirenkamai naudojamas sklendės 
perjungimo kontaktas ir elektrinis durų 
atidarymo įtaisas (signalų perdavimo 
sistema su uždengtais kabeliais ir 
spiraliniu kabeliu vartų varčios gale)

Viršutinis durų uždarymo mechanizmas
• Serijinis pavažinis viršutinis durų 

uždariklis HDC 35
• Pasirenkamasis integruotas viršutinis 

durų uždariklis ITS 96

Tvirtinimo elementai
• 3 plokštumose reguliuojami vyriai,  

kad būtų lengviau nustatyti duris
• Pasirinktinai iš nerūdijančiojo plieno 

arba RAL paletės spalvos

Spynų variantai
• Priešgaisrinių ir priešdūminių durų 

įleidžiamoji spyna pagal DIN 18250 
(standartas BKS 1206)

• Pasirinktinai pavojaus signalo funkcija 
pagal EN 179 bei EN 1125 duryse 
vartuose, kurios atsidaro į angokraštį

Naudingasis praėjimas
• T30 / El230: iki 1000 × 2000 mm 

(standartas)
• T30 / El230: iki 1200 × 2000 mm  

(pagal daugiaaukščių namų direktyvos 
HHRL M-V reikalavimus)

• T90 / El290: iki 1000 × 2000 mm

Beslenkstės durys vartuose, kurias  
galima montuoti ir priešdūminiuose 
stumdomuosiuose vartuose

Leistini durų vartuose variantai

1 sąvara su durimis vartuose

1 sąvara su 2 durimis vartuose

Beslenkstis modelis evakuacijos keliamas 
pagal DIN EN 179 ir EN 1125

Modelis su 22 mm slenksčiu suteikia 
papildomo stabilumo, tinka naudoti 
aukštėjančioms grindims arba nuvažiavimo 
rampoms, pvz., požeminiuose garažuose

2 sąvaros su 3 durimis vartuose

2 sąvaros su 4 durimis vartuose

Durų vartuose modeliai
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TO

Stumdomieji vartai be įleidžiamojo profilio

Stumdomieji vartai su įleidžiamuoju 
profiliu

Tolygiai užsidarantys stumdomieji vartai
Norint užtikrinti didžiausią galimą praėjimo plotį

Tolygiai užsidarantys 
priešgaisriniai 
stumdomieji vartai be 
įleidžiamojo profilio
Šiame išskirtiniame objektams skirtame 
sprendime vartai su nerūdijančiojo 
plieno apvadu užsidarydami priglunda 
prie sienos. Išlieka visas naudingasis 
praėjimas. Nereikia naudoti vaizdą 
darkančio įleidžiamojo profilio.

Modeliai / funkcijos

• T30 / EI230 priešgaisriniai stumdomieji 
vartai, tolygiai užsidarantys

• Saugumą užtikrina spyruokliniai 
nerūdijančiojo plieno įleidžiamieji 
varžtai, išsipučiantys priešgaisriniai 
dažai ir dvigubi guminiai sandarikliai

• Per visą plotą tolygiai priklijuoti 
elementai

• 1 sąvaros
• Maks. dydis 7500 × 4500 mm

EI²30

Spyruoklinis nerūdijančiojo plieno įleidžiamasis strypas
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Nišos ir lubiniai apvadai
Paslėpta vartų montavimo vieta

Nišos ir lubiniai apvadai
Tai yra puikus sprendimas, kai 
stumdomųjų vartų montavimo sienoje  
ir lubose vieta turi likti nepastebima.
Vertikalusis nišos apvadas  
uždengia vartų įleidimo ir išleidimo  
sritį. Mažiausias nišos plotis gali  
būti 180 mm.
Sąramos srityje eigos bėgelius 
horizontaliai galima uždengti lubiniu 
apvadu. Jis pritvirtinamas rankomis. 
Atidarymo eiga automatiškai  
įjungiama valdikliu.
Nišos ir lubiniai apvadai tiekiami  
ir teleskopiniams stumdomiesiems 
vartams.
Apvadai gali būti cinkuoti, padengti 
gruntu arba dažais bei iš nerūdijančiojo 
plieno V2 A, 14301. Pasirinktinai gali 
būti tiekiamas ir nerūdijančiojo plieno 
rėmas, kuris bus aptaisomas 
gipskartoniu, mediena ar plytelėmis.

Nišos aptaisas uždarius vartus Nišos aptaisas atidarius vartus

Nišos aptaisas iš nerūdijančiojo plieno V2 A Nišos aptaisas su rėmu medienos apdailai
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Stumdomųjų vartų pavaros
Atidarymas ir uždarymas eksploatuojant kasdien Siūlo tik Hörmann

Derinama su SupraMatic HT  
ir ITO 400 pavaromis

Jei nerūdijančiojo plieno priešgaisriniai stumdomieji vartai per dieną 
atidaromi ir uždaromi daug kartų, juose gali būti įrengta patogiai  
ir greitai veikianti pavara. Pavarai nereikia techninės priežiūros  
ir ji yra pritaikyta naudoti intensyviai.

• Greitas atidarymas ir uždarymas eksploatuojant kasdien
• Kilus gaisrui pavara atblokuojama patentuotu  

atblokavimo mechanizmu
• Kilus gaisrui priešgaisrinius stumdomuosius vartus  

patikimai uždaro atsvarai

 Pavara SupraMatic HT
• Iki 800 kg sveriančioms vartų varčioms
• Naudingasis praėjimo plotis iki 6090 mm
• Impulsinis režimas „Atidaryti – uždaryti“
• Valdoma rankiniu siųstuvu arba mygtuku
• Serijinėje įrangoje integruotas valdiklis
• Pasirinktinai tiekiamas su išoriniu valdikliu 360 ir automatinio 

užsidarymo funkcija

 Grandininė pavara ITO 400
• Iki 2500 kg sveriančioms vartų varčioms
• Naudingasis praėjimo plotis iki 6000 mm
• Budrumo stebėjimo režimas „Atidaryti – uždaryti“
• Valdoma mygtukais
• Serijinėje įrangoje integruotas valdiklis A 445
• Pasirinktinai naudojamas modelis su dažnio ketikliu, išoriniu 

valdikliu B 460 FU, Soft-Start ir Soft-Stopp funkcijomis
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Pagalbinis atidarymo įtaisas
Automatiniam durų atidarymui budrumo 
stebėjimo režime.
Integruotas fiksatorius saugiai laiko vartų 
varčią atidarytoje padėtyje. Paspaudus rankinį 
mygtuką vartus uždaro vartų svarmenys.
Pagalbiniam atidarymo įtaisui techninės 
priežiūros nereikia ir jis pasirinktinai  
tiekiamas su raktiniu mygtuku. Jis optimaliai 
pritaikytas dideliems vartams atidaryti.

Valdikliai
 Išorinis valdiklis 360

• Pasirinktinai naudojama pavarai  
SupraMatic HT

• Su automatinio užsidarymo funkcija
• Antrasis atidarymo plotis „Pusiau  

atidaryta – atidaryta“
• Su jungtimi signalinėms lemputėms

 Valdiklis A 445
• Priklauso ITO 400 serijinei įrangai

 Valdiklis su dažnio keitikliu B 460 FU
• Pasirinktinai naudojama ITO 400
• Su Soft-Start ir Soft-Stopp funkcijomis

Valdymo elementai
 4 mygtukų rankinis siųstuvas HS 4 BS

• Pasirinktinai naudojama pavarai 
SupraMatic HT

 Raktinis mygtukas STUP 50 / STAP 50
• Pasirinktinai naudojama pavarai 

SupraMatic HT ir ITO 400

 Mygtukas DT 02
• Pasirinktinai naudojama pavarai 

SupraMatic HT ir ITO 400

 Vidinis radijo ryšio mygtukas FIT 1 BS
• Pasirinktinai naudojama pavarai 

SupraMatic HT

 Signalinės lemputės
• Pasirinktinai naudojama pavarai 

SupraMatic HT su išoriniu valdikliu 360
• Pasirinktinai naudojama ITO 400

Patogūs pavarų sprendimai 
pasirenkant SupraMatic HT  
arba ITO 400 pavarą
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Laisvoji eiga
Įjungus laisvosios eigos funkciją vartų sąvarą 
galima patraukti į bet kurią vartų padėtį. Taip vartus 
galima atidaryti labai lengvai ir, pavyzdžiui, tik pusę 
jų. Ši funkcija idealiai tinka priešgaisriniams 
stumdomiesiems vartams, kurie per dieną atidaromi 
ir uždaromi daug kartų. Kilus gaisrui, paspaudus 
mygtuką ar dingus srovei, laisvosios eigos 
pavažomis judančius vartus automatiškai uždaro 
atsvarai. Laisvosios eigos pavažose įmontuotas 
pasukamasis amortizatorius nurodytam 
užsidarymo greičiui nustatyti (5 – 12 cm/s).

Užrakinamoji durų varčia  
ir durys vartuose
1 ir 2 sąvarų priešgaisriniams stumdomiesiems 
vartams galite pasirinktinai įsigyti spynas  
su kablio formos liežuvėliais arba lenktomis 
skląstimis ir profiliniu cilindru, kurie montuojami 
vartų varčioje.

Spyna su kablio formos liežuvėliu
• Atstumas nuo priekinės plokštelės iki spynos 

angos centro 120 mm, profilinė ir KABA
• Atstumas nuo priekinės plokštelės iki spynos 

angos centro 250 mm, profilinė, pvz., naudojant 
nišos apvadą.

Spyna su lenktomis skląstimis
• Atstumas nuo priekinės plokštelės iki spynos 

angos centro 120 mm, profilinė ir KABA

Norint paprastai įmontuoti 1 ir 2 sąvarų vartuose, 
galima įsigyti papildomai įmontuojamą spyną.

Akustinė ir optinė-akustinė 
įspėjamoji signalizacija
Tiekiama ne tik standartinė įspėjamoji signalizacija, 
kuri perduoda tik akustinį signalą, bet ir pasirinktinai 
įsigyjamas optinį ir akustinį signalą perduodantis, 
DIN EN 14600 standartą atitinkantis modelis  
(žr. paveikslėlį).

Dūmų daviklis
Dūmų daviklį galima įsigyti su optine dūmų 
atpažinimo funkcija (ORS 142) arba su šilumos 
skirtumo užfiksavimo funkcija (TDS 247).  
Tam tikrus modelius galima montuoti ir užšaldytų 
produktų laikymo zonoje.

Kita įranga
Specialūs reikalavimai
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Rėmo apsauginiai stulpeliai ir užtvaros
Stumdomiesiems vartams pasirinktinai galima įsigyti cinkuotą arba RAL 1021 (rapsų geltona) 
spalva nudažytą apsaugą nuo privažiavimo.

Rėmo apsauginis stulpelis (P × A)
• 1000 × 114 mm

Rėmo apsauginis užtvaras (P × A)
• 1250 × 400 mm, 1 tipas
• 625 × 400 mm, 2 tipas
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MZ

EI230

Sukamųjų sąvarų vartai DFT FST
1 sąvaros, iki 4000 mm × 4000 mm

Slopinančios ugnį
1 sąvaros

Universalios
1 sąvaros

Papildoma informacija
• Paviršiai / spalvos, 14 psl.
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Vartų tipas 1 sąvaros

MZ universalieji vartai

Plotis (mm) 1625 – 4000

Aukštis (mm) 2000 – 4000

El230 slopinantys ugnį

Plotis (mm) 1625 – 4000

Aukštis (mm) 2000 – 4000

1 sąvaros

Idealus sprendimas, kai negalima 
įmontuoti stumdomųjų vartų.

Per visą plotą tolygiai priklijuotas elementas su įlaida ir išdroža, 
vartų varčios storis 72 mm

2 plokštumose reguliuojami cinkuoti vyriai

Įstatomoji keičiamoji spyna BKS 1206 su nerūdijančiojo plieno 
dangteliu ir uždarymo plokštele

Blokinė stakta 140 / 75 mm, 3 dalių su 3 pusėse suformuotu 
sandarinimo grioveliu

Atidarymas 90°, naudojant laikymo magnetą

Viršutinis durų uždariklis TS 4000 ugnį slopinančiame modelyje
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Teleskopinis modelis, dvigubas

2 sąvarų modelis

1 sąvaros modelis

LW

≥ 30

220

13
2

16
6

≥ 30 100 150110

54

LW + 450

TLL TLR

LW

≥ 70

TLL + 505

13
2

16
6

≥ 70

150150 59110 110

100100

TLR + 505

LW

≥ 30

333

25
7 29

1

≥ 30

54 117

100170 15050

LW × 0,5 + 400

Horizontalieji pjūviai
1 sąvaros, 2 sąvarų, teleskopinis modelis

Matmenys, mm30



LW Naudingoji anga sienoje

TLL Padalijimas kairėje

TLR Padalijimas dešinėje

Vartų pjūviuose pavaizduotas 
standartiškai užsidarantis, prie sienos 
montuojamas modelis be apsaugos 
nuo dūmų funkcijos.

Nurodymas
Paklaidos, kurių reikia laikytis 
įmontuojant, priklauso nuo 
priešgaisrinių ir priešdūminių 
stumdomųjų vartų statybos leidime 
nurodytų duomenų.

Paaiškinimai

Teleskopinis modelis, dvigubas

1 ir 2 sąvarų modelis

LW

132

136

OFF

≥ 
30

15
 ±

 5
16

0
≥ 

65

≥ 
25

5
LW

257

261

OFF

≥ 
30

15
 ±

 5
19

5
≥ 

65

≥ 
29

0

Vertikalieji pjūviai
1 sąvaros, 2 sąvarų, teleskopinis modelis

Matmenys, mm 31



Stumdomieji vartai su durimis vartuose

Durų vaizdas

Vienos sąvaros priešgaisriniai stumdomieji vartai

Teleskopiniai vartai, dvigubi

Rankenos dalis
T30 / El230, T90 / El290 gali būti su durimis vartuose

Sieninė dalis
T30 / El230 gali būti su durimis vartuose

Dviejų sąvarų priešgaisriniai stumdomieji vartai, nesimetriškas padalijimas

Vertikalieji pjūviai

1000
≥ 825

LW ≥ 1650 / 1850 1)

1000≥ 1000
≥ 805

LW ≥ 2750 / 2950 1)

10001000
≥ 805≥ 825

LW/2 ( ≥ 1750 )

LW ≥ 3500 / 3900 1)

Horizontalusis pjūvis

LZ

LW

OFF

≥ 
10

0
LZ

15
 ±

 5

LW

OFF

≥ 
10

0
LZ

15
 ±

 5

Dviejų sąvarų priešgaisriniai stumdomieji vartai, vienodas padalijimas

1000
≥ 805

LW ≥ 3500 / 3900 1)

Matmenys, mm

22 10
 ±

 5

37

Vaikščiojimo durys  
su 22 mm slenksčiu

Vaikščiojimo durys su 22 mm 
slenksčiu
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Paaiškinimai

Nišos ir lubiniai aptaisai

Lubiniai aptaisai sąramos sričiai
Vertikalusis pjūvis, teleskopiniai stumdomieji vartai

Nišos aptaisai sienoms
Horizontalusis pjūvis, teleskopiniai stumdomieji vartai

≥ 
75

90
LW

26

NB
KB10 10

38

40
,5

DK

≥ 70LW≥ 70

42

38 38

10
K

B
N

B
N

B
K

B
10

10 10

28 28

42

EK AK

≥ 
75

90
LW

26

NB
KB

DK

10 10

38

40
,5

Nišos aptaisai sienoms
Horizontalusis pjūvis, 1, 2 sąvarų stumdomieji vartai

Nišos aptaisai, užpildomi montavimo vietoje
Horizontalusis pjūvis,  
1, 2 sąvarų stumdomieji vartai

Lubiniai aptaisai sąramos sričiai
Vertikalusis pjūvis,  
1, 2 sąvarų stumdomieji vartai

LW Naudingoji anga sienoje
LZ Vidinis staktos matmuo

EK Įleidimo srities aptaisas
AK Išleidimo srities aptaisas
DK Lubinis aptaisas

KB Aptaiso plotis
NB Nišos plotis

Vartų pjūviuose pavaizduotas 
standartiškai užsidarantis, prie sienos 
montuojamas modelis be apsaugos 
nuo dūmų funkcijos.

Nurodymas
Kai nišos plotis ≤ 340 mm, abiejose 
vartų varčios pusėse turi būti 
įmontuota kiauto formos rankena 
(skirtingame aukštyje). Vartuose su 
įmontuotomis vaikščiojimo durimis 
abiejose pusėse turi būti įtaisytos 
kiauto formos rankenos ir durų 
uždariklis Dorma ITS 96.
Nišų aptaisų vėliau nebus galima 
įmontuoti į esamas vartų sistemas, 
nes jiems reikia didesnio vartų 
persidengimo.

Paklaidos, kurių reikia laikytis 
įmontuojant, priklauso nuo 
priešgaisrinių ir priešdūminių 
stumdomųjų vartų statybos leidime 
nurodytų duomenų.

Uždengti nišų aptaisai
Nerūdijančiojo plieno rėmo  
su medienos, gipso ar plytelių apdaila 
storis negali viršyti 10 mm.
Maks. apdailos svoris: 25 kg/m²

Vietos poreikis ir dekoratyvinių siūlių 
skaičius priklauso nuo standartinių 
aptaisų dydžio.

1) Durys vartuose, kurių naudingasis praėjimo 
plotis > 1000 mm

≥ 70LW≥ 70

42

38 38

10
K

B
N

B

N
B

K
B

10

10 10

28 28

42

EK AK

≤ 70

50

53

15
K

B
N

B
15

38

EK

užpildoma 
montavimo vietoje

Matmenys, mm 33



Montavimo duomenys

Mūrinės sienos

Betoninės sienos

Akytojo betono sienos

Plieninės konstrukcinės dalys su apdaila

KD

DM

SD SD
SD

ST

ST

ST

DM
SD

KD
KD

Galima naudoti tik kartu su gelžbetonio sąrama, atsižvelgiant į statistiškai apskaičiuotas vertes. 
Eigos bėgelio ilgio sąrama turi būti suformuota virš vartų atidarymo srities.

Plieninės atramos ir (arba) atraminiai elementai turi būti priskiriami bent F90 atsparumo ugniai 
klasei. Trumpasis žymėjimas F90-A pagal DIN 4102-4.

Matmenys, mm34



Montavimas prie sienos,  
pritvirtinant prie sąramos

Montavimas prie sienos

Tiesioginis montavimas prie lubų Tiesioginis montavimas prie lubų  
dirbtine sąrama

Montavimas prie kabamųjų lubų  
(tik pastatymo zonoje)

LW Naudingoji anga sienoje

DM Montavimas kiaurai pergręžiant 
srieginiais strypais
M10, veržlė, poveržlė  
ir priešpriešinė plokštė
80 × 80 × 5 mm

SD Plieninis skečiamasis kaištis,  
Ø 10 (M6) × ≥ 80

ST
KD

Plieninis varžtas M8
Plastikinis kaištis 10 × 120 mm

Mažiausias sienos storis
Mūrinės sienos pagal DIN 1053-1², 
akmens stiprumo klasė mažiausiai 12, 
standartinis skiedinys ≥ II: 175 mm
Betoninės sienos pagal DIN 1045-1, 
stiprumo klasė mažiausiai  
C12 / 15: 140 mm
Sienos iš akytojo betono, blokų ar 
lygių statybinių blokų pagal DIN 41654 
3 dalį, 4 stiprumo klasė: 240 mmm
Sienos iš patikimų gulsčiai arba 
statmenai suklotų akytojo betono 
plokščių, jei gautas bendrasis statybų 
leidimas, 4.4 stiprumo klasė: 200 mm

Nurodymas
Paklaidos, kurių reikia laikytis 
įmontuojant, priklauso nuo 
priešgaisrinių ir priešdūminių 
stumdomųjų vartų statybos leidime 
nurodytų duomenų.

Paaiškinimai

132

≥ 
25

5

≥ 
65

≥ 
30

16
0

LW

132

≥ 
25

5

≥ 
65

≥ 
30

16
0

LW

132

≥ 
12

0

≥ 
30

LW

132

≥ 
12

0

≥ 
30

LW

132

≥ 
12

0

≥ 
30

LW

Matmenys, mm 35



TO

TO

Tolygiai užsidarantys stumdomieji vartai
Be įleidžiamojo profilio

Tolygiai užsidarantys, 1 sąvaros stumdomieji vartai

Tolygiai užsidarantys teleskopiniai stumdomieji vartai

150

7

≥ 75 100
LDB LDB + 520 110 110 110

≥ 
20

0
≥ 

20
0

16
6

13
2

117

7

≥ 75 150100 200
LDB LDB × 0,5 + 605 110 110

≥ 
20

0
≥ 

20
0

29
1

25
7

Matmenys, mm36



Techniniai duomenys
Sukamųjų sąvarų vartai DFT FST

LW B
R

H
LD

H
75

16
 ±

 5
5

5
80

OFF

Horizontalusis pjūvis

Vertikalusis pjūvis Atidarymo 90° padėtis
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LW Naudingoji anga sienoje

BRB Orientacinis konstrukcinis plotis
LDB Naudingasis praėjimo plotis
BRH Orientacinis konstrukcinis aukštis
LDH Naudingasis praėjimo angos aukštis

Paaiškinimai
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Hörmann gaminių programa
Viskas iš vienų rankų Jūsų objektų statybai

Greitos patikros,  
techninės priežiūros ir remonto paslaugos
Dėl plačiai išvystyto savo paslaugų tinklo  
mes esame taip pat šalia Jūsų ir visada  
pasiruošę Jums padėti.

Segmentiniai vartai

Susukami vartai  
ir susukamos grotos

Greitaeigiai vartai

Krovimo technika

Plieno ir nerūdijančiojo plieno 
stumdomieji vartai

Daugiafunkcinės durys iš plieno  
ir aliuminio

Durys iš plieno  
ir nerūdijančiojo plieno

Plieninės staktos su aukštos  
kokybės medinėmis „Schörghuber“  
funkcinėmis durimis

Įstiklinti vamzdinio  
rėmo elementai

Automatinės stumdomosios durys

Vidaus sienos  
ar pertvaros langas

Bendrųjų garažų vartai

Privažiavimo kontrolės sistemos
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Hörmann: kokybė be kompromisų

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 Azijoje bei JAV. Hörmann – Jūsų patikimas  

partneris, užtikrinantis aukščiausią kokybę ir ilgaamžiškumą.

GARAŽO VARTAI

PAVAROS

PRAMONINIAI VARTAI

KROVIMO SISTEMOS

DURYS

STAKTOS

Hörmann KG Amshausen, Vokietija

Hörmann KG Dissen, Vokietija

Hörmann KG Werne, Vokietija

Hörmann Tianjin, Kinija

Hörmann KG Antriebstechnik, Vokietija

Hörmann KG Eckelhausen, Vokietija

Hörmann Alkmaar B.V., Nyderlandai

Hörmann LLC, Montgomery IL, JAV

Hörmann KG Brandis, Vokietija

Hörmann KG Freisen, Vokietija

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Lenkija

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, JAV

Hörmann KG Brockhagen, Vokietija

Hörmann KG Ichtershausen, Vokietija

Hörmann Beijing, Kinija

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Indija
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