
 Garaj ve bahçe kapısı motorları
YENİ: Hörmann BlueSecur uygulaması ile akıllı telefon üzerinden kolay kontrol
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Görseli kullanılan kapılarda kısmen ekstra donanımlar kullanılmıştır ve standart 
modellerden farklılık gösterebilir.

Resimdeki yüzeyler ve renkler matbaa baskı tekniği nedeniyle gerçek rengi  
tam olarak yansıtmamaktadır.

Telif hakkı koruma altındadır. Tekrar basılması, çıktı şeklinde olsa bile, ancak  
onay alınarak mümkündür. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

 ◀ SupraMatic motorlu, RAL 7016 Antrasit Gri, L-çizgili seksiyonel garaj kapısı  
ve LineaMatic motorlu yana açılır bahçe kapısı
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Made in Germany

H Ö R M A N N ’ I  S E Ç M E K  İ Ç İ N  İ Y İ  N E D E N L E R

Güvenliğinizi garanti altına alabilmek için, tüm  
kapı ve motor bileşenleri bağımsız enstitülerde 
test edilmiş ve sertifikalanmıştır; ayrıca hepsi 
Hörmann bünyesinde geliştirilip üretilmektedir ve 
birbirleriyle tam bir uyum gösterir. Bahsi geçen 
ürünler, DIN ISO 9001 yönetim sistemine uygun 
olarak Almanya’da üretilmekte ve Avrupa standardı 
13241-1’in gerekliliklerini karşılamaktadırlar. Bunun 
yanı sıra, kalifiye ürün geliştirme ekiplerimiz sürekli 
yeni ürün ve ekipman geliştirme üzerinde çalışarak 
güvenle kullanabileceğiniz bir çok patentli ve eşsiz 
ürünü hizmetinize sunar.

1“Alman Malı”  
Kalitesi

“ İyi bir isim 
edinebilmek için 
bunu hak edecek 
kadar çok çalışmak 
gerekir.” August Hörmann

Kuruluş felsefesi doğrultusunda, 

Hörmann markası koşulsuz kalite 

anlayışının teminatıdır. Bir aile işletmesi 

olarak 80 yılı aşan kapı ve bileşenleri 

üretimi tecrübesi ve bugüne kadar  

20 milyon adeti aşan kapı ve kapı 

motoru satışı ile Hörmann,  sektöründe 

Avrupa’nın bir numarasıdır.
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Gerçek kullanım şartlarına eşdeğer dayanım 
testleri ile sınanan ürünlerimiz Hörmann kalitesini 
uzun yıllar boyunca muhafaza eder, siz ve gelecek 
nesiller için... Mükemmel teknik çözümler ve 
tavizsiz kalite anlayışı sayesinde Hörmann garaj 
ve bahçe kapısı motorları 5 yıl garantilidir.

* Garanti koşulunun ayrıntıları için bkz. www.hoermann.com.tr

Hörmann, çevre ve geleceğimizin korunmasında 
örnek alınması gereken biçimde enerji 
ihtiyacının % 100’ünü çevre dostu enerji 
kaynaklarından sağlar. Sertifikalı, akıllı enerji 
yönetim sistemi ile CO² atığı yılda 40.000 ton 
mertebesinde azaltılır. Ayrıca, Hörmann enerji 
tasarruflu bina gereksinimlerini karşılayan 
ürünleri de kullanımınıza sunar.

2 3Nesiller boyu  
Hörmann...

Geleceğe  
odaklı

  
 
 

 

 

Hörmann KG 
 
 

bezieht im Jahr 2018 80.151.862 kWh naturstrom – zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien. 
 

Dadurch ersparen Sie der Umwelt unter anderem 32.061 g Atommüll und 37.752 Tonnen CO2 im Vergleich 
zum deutschen Strommix. Letzteres entspricht etwa dem Klimaschutzeffekt von 328.274 Bäumen. 

 
Mit dem Bezug von naturstrom unterstützen Sie außerdem den Ausbau der Erneuerbaren Energien: Durch die 
garantierte NATURSTROM-Förderung wurden bereits mehr als 300 neue Öko-Kraftwerke gebaut. 2017 haben 
wir beispielsweise bei Wattendorf unseren bislang größten Windpark in Betrieb genommen, in Hallerndorf 
Bayerns größte Solarthermie-Anlage in Kombination mit einem Nahwärmenetz umgesetzt und bundesweit 

zahlreiche innovative Mieterstromprojekte realisiert. 
 

Herzlichen Dank für die Unterstützung und das Engagement für eine saubere, sichere und zukunftsfähige 
Energieversorgung in Deutschland. 

Ein Unternehmen  
der ALBA Group* Quelle: Fraunhofer UMSICHT

Certificate resources SAVED 
2017

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
hat im Jahr 2017 die folgenden Wertstoffe verwertet:

Stoffstrom

Stahl PE/PP/gemischte Kunststoffe Papier/Pappe/Karton
Elektroaltgeräte Leichtverpackungen Holz

Durch das Recycling dieser Stoffströme wurden rechnerisch
14.354 Tonnen Ressourcen und

zusätzlich 2.009 Tonnen Treibhausgase eingespart.*

Wir danken im Namen von Umwelt- und Klimaschutz! 
INTERSEROH Dienstleistungs GmbH

Markus Müller-Drexel 
Geschäftsführer 

ppa. Frank Kurrat 
Geschäftsbereichsleiter 

#IS_A3_D_Sammel_0.indd   2 08.08.2018   11:48:35
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Sadece Hörmann’da 

İki yönlü kablosuz sistemi BiSecur kablosuz 
sistemi, garaj ve bahçe giriş kapısı motorlarını, 
kapı motorlarını, aydınlatmayı ve daha fazlasını 
konforlu ve güvenli şekilde kontrol etmek  
için gelecek odaklı bir teknolojidir. Hörmann 
tarafından geliştirilen bu stabil, parazitsiz 
menzile sahip, yüksek güvenlikli BiSecur 
şifreleme yöntemi, yabancıların kablosuz 
sinyalinizi kopyalamasını imkansız kılar. Bochum 
Ruhr Üniversitesi güvenlik uzmanları tarafından 
test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır.

“Hörmann BiSecur kablosuz sistem:  
Güvenilir, konforlu, özel..." filmini izleyin:  
www.hoermann.com.tr/videolar

Tüm BiSecur motorlar, alıcılar ve kontrol 
elemanları birbirleriyle % 100 uyumludur.  
Bir uzaktan kumandayla ya da örn. bir kablosuz 
şifreleme ünitesiyle, garaj kapınızın yanı sıra, 
Hörmann motor ile donatılmış bahçe giriş kapınızı, 
iç kapı motorlarınızı veya BiSecur alıcılı diğer 
cihazlarınızı açabilirsiniz.
Yeni Hörmann BlueSecur uygulaması sayesinde 
garaj veya bahçe giriş kapınızı Bluetooth* 
üzerinden konforlu bir şekilde akıllı 
telefonunuzla kontrol edebilirsiniz. Ayrıca diğer 
kullanıcı yetkileri** sürekli veya zaman sınırlı bir 
şekilde diğer akıllı telefonlara aktarılabilir, böylece 
ailenin her üyesinin kendi “garaj kapısı ve ev kapısı 
açıcısı” daima yanında olur.

* harici Hörmann Bluetooth alıcısı ile bağlantılı olarak
** uygulama içi satın alma gerekebilir

Güvenlik sertifikalı  
BiSecur kablosuz sistemi

Mükemmel eşleşme  
ve % 100 uyumluluk

H Ö R M A N N ’ I  S E Ç M E K  İ Ç İ N  İ Y İ  N E D E N L E R

4 5
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6 7Kapı konum  
kontrolü

Mükemmel  
tasarım

Rüzgarda veya kötü hava koşullarında, 
kapının kapalı olup olmadığını kontrol etmek  
için dışarıya çıkmanıza gerek yok. HS 5 BS 
uzaktan kumandada veya kablosuz duvar 
kumandası FIT 5 BS’de ilgili butona basıldığında 
LED’in rengi kapı pozisyonunu gösterir. Arzu 
ederseniz bir başka butona basarak*** kapıyı 
kapatabilirsiniz. Bir kapı, ancak bu kadar rahat 
ve güvenli şekilde kontrol edilebilir.

*** Kapıya görüş olmayan kullanımlarda ilave  
bir fotosel gerekmektedir.

Özel BiSecur uzaktan kumandalar siyah  
veya beyaz tasarımın yanı sıra, rahat  
bir şekilde elinize oturan zarif biçimiyle  
de göze çarpmaktadır.

Hörmann BiSecur uzaktan kumandaları, 
opsiyonel piyano siyahı yüksek parlak yüzey 
görünümüyle “Reddot Design Award” tasarım 
ödülüne layık görülmüştür.

“Hörmann BiSecur kablosuz sistem:  
Güvenilir, konforlu, özel..." filmini izleyin:  
www.hoermann.com.tr/videolar

Üstteki resim: Uzaktan kumanda istasyonlu (opsiyonel) 
HS 5 BS uzaktan kumanda
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Avantajları i le etki leyici

Hörmann motorları kalite, güvenlik ve akıllı 

teknolojiyi başarıyla bir araya getiren 

tasarımları ile benzerlerinden ayrılır: Patentli 

motor hareket rayı stabil ve sessiz kapı 

hareketi sağlarken motorun yumuşak kalkış 

ve duruş özelliği kapınızın çalışma ömrünü 

uzatır. Kendini kanıtlamış emniyet fonksiyonları 

ile kendinizi güvende hissedeceksiniz:  

Kapı kapandığında devreye giren kilitleme 

mekanizması kapının zorlanarak açılmasını 

engeller; devreden çıkarma otomatiği  

bir engelle karşılaştığında kapı hareketini 

hemen durdurur. Kullanışlı ek fonksiyonlar 

konforunuzu daha da arttırır: İkinci açıklık 

yüksekliği ile kapıyı tam açmak zorunda 

kalmadan garajınızı havalandırabilirsiniz. 

Elektrik bağlantısı olmayan garajlar için 

opsiyonel güneş panelli Promatic Akku  

pratik çözüm sağlar.

G A R A J  K A P I S I  M O T O R L A R I
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Sadece Hörmann’da 

G A R A J  K A P I S I  M O T O R L A R I  –  H Ö R M A N N ’ I  T E R C I H  E T M E K  I Ç I N  I Y I  N E D E N L E R

Güvenilir devreden çıkarma otomatiği 
sayesinde, beklenmedik engellerde kapı 
güvenli şekilde durur. Daha fazla koruma  
ve emniyet için temassız çalışan fotosel  
de opsiyonel olarak kullanılabilir. Supramatic P 
model motorda fotosel standarttır.

Yumuşak kalkış ve duruş sayesinde kapınız 
sessizce açılır ve kapanır. Motor çalışma  
ve durma evreleri birbirinden bağımsız olarak 
ayarlanabilir.  Böylece kapınız uzun yıllar 
güvenle çalışacak şekilde korunur.

1 2Emniyetli Güvenilir

Davetsiz misafirlerin Hörmann otomatik 
seksiyonel garaj kapılarını zorlayarak açma 
şansı yoktur. Garaj kapısı kapandığında, 
açılma emniyeti otomatik olarak hareket 
rayının dayanağına oturur, hemen kilitlenir  
ve zorlayarak açmaya karşı korunur. Bu patentli 
kapı kilidi, tamamen mekanik olarak çalışır ve 
bu nedenle diğer üreticilerin motorlarının aksine 
elektrik beslemesi olmadan da devreye girer.

“Garaj kapısı motorları - Güvenilir emniyet” filmini 
izleyin: www.hoermann.com.tr/videolar

Motor rayına entegre mekanik açılma emniyeti
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Hörmann garaj kapısı motorları Hörmann 
seksiyonel garaj kapıları ile tam uyum  
içindedir. Motorlar, TTZ “Garaj kapıları için 
hırsızlık engelleyici önlemler” yönetmelikleri 
uyarınca, TÜV Nord tarafından test edilmiş  
ve sertifikalandırılmıştır.

3 4Supra-hızlı! Sertifikalı

Hörmann seksiyonel garaj kapınızda SupraMatic 
motoru tercih ederek daha hızlı ve emniyetli 
kullanım sağlarsınız. % 50’ye varan oranda 
daha hızlı açılma, çevresinde yoğun trafik 
olan garaj girişlerinde daha fazla emniyet  
ve daha az stres anlamına gelmektedir. 
SupraMatic motorun açılma hızını normal 
motorlarla karşılaştırınız.

“SupraMatic garaj kapısı motoru-Düello” filmini 
izleyin: www.hoermann.com.tr/videolar
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SUPRA KAPI 
AÇILMA HIZI 

G A R A J  K A P I S I  M O T O R L A R I

SupraMatic –  
birçok i lave fonksiyon sunan,  
“Supra” hızl ı motor

Hız ve konforun bu bileşimini beğeneceksiniz. 

SupraMatic motorlar ile seksiyonel garaj kapınız 

daha hızlı açılıyor ve beklemeden garajınıza 

girmenizi sağlıyor. Ayrıca, garajı havalandırmak 

için ilave açıklık veya uzaktan kumanda  

ile ayrı kontrol edilen motor lambası gibi konfor 

fonksiyonlarından vazgeçemeyeceksiniz. 

Fırçalanmış alüminyum kapak ile SupraMatic 

motorun görünümü de kusursuz...

Garaj kapısı motorları SupraMatic E SupraMatic P

Özel kullanım alanı
Ahşap kapılar  

ve personel kapılı  
garaj kapıları için

Donanım Fotosel

Gün / saat başına döngü 25 / 10 50 / 10

İtme ve çekme kuvveti 650 N 750 N

Müsaade edilen azami yük 800 N 1000 N

Açılma hızı maks. 22 cm/s 22 cm/s

Maks. kapı genişliği 5500 mm 6000 mm

Maks. kapı alanı 13,75 m² 15 m²

* Garanti koşulunun ayrıntıları için bkz. www.hoermann.com.tr12



 Konforlu kapı konum kontrolü

Standart uzaktan kumanda HS 5 BS 
üzerinden garaj kapınızın kapalı olup 
olmadığını kontrol edebilirsiniz.

 Daha hızlı açılma

Seksiyonel garaj kapınızın % 50’ye varan 
oranda hızlı açılması yoldan garaja daha 
çabuk giriş sağlayacaktır.

 Ek açılma yüksekliği

Ayarlanabilir ikinci açılma yüksekliği 
sayesinde garaj kapınızı tam olarak 
açmaya gerek kalmadan garajınızı 
havalandırabilirsiniz. Opsiyonel ortam 
iklim sensörü ile bu fonksiyon otomatik 
hale getirilebilir. Daha fazla bilgi için  
bkz. Sayfa 46 – 47

 Ayrı kumanda edilebilen  
LED aydınlatma

A++ enerji sınıfındaki LED aydınlatma 
uzaktan kumanda veya opsiyonel  
iç buton IT 3b üzerinden kapıdan 
bağımsız olarak açılıp kapatılabilir.

 Kolay programlama

Tüm motor fonksiyonları iki haneli 
rakamlar girilerek kolayca ayarlanabilir.

 Yüksek emniyet

SupraMatic P motorlarda standart olan 
EL 101 fotosel kişi ve cisimleri anında 
tespit eder. Bu emniyet donanımı 
özellikle çocuklu aileler için daha güvenli 
garaj girişi anlamına gelir.

Standart uzaktan 
kumanda HS 5 BS siyah 
kapaklı plastik gövde
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G A R A J  K A P I S I  M O T O R L A R I

ProMatic –  
üst düzey Hörmann  
kalitesini uygun fiyata  
sunan standart model

ProMatic garaj kapısı motorları tüm diğer 

Hörmann Premium motorlar gibi üstün  

Hörmann teknolojisi ile donatılmıştır. Bu güvenli 

çalışma sağlar – hem de uygun bir fiyatla.

Elektrik bağlantısı olmayan garajlarda da motor 

konforundan vazgeçmek zorunda değilsiniz. 

ProMatic Akku modeli bu kolaylığı sunar. 

Taşıması kolay ve birkaç saat içinde şarj 

edilebilir, opsiyonel olarak güneş enerjisi  

modülü de kullanılabilir.

* Garanti koşulunun ayrıntıları için bkz. www.hoermann.com.tr

Garaj kapısı motorları ProMatic ProMatic Akku

Özel kullanım alanı Elektrik bağlantısı 
olmayan garajlar için

Gün / saat başına döngü 12 / 5 5 / 2

İtme ve çekme kuvveti 600 N 350 N

Müsaade edilen azami yük 750 N 400 N

Açılma hızı maks. 14 cm/s 13 cm/s

Maks. kapı genişliği 5000 mm 3000 mm

Maks. kapı alanı 11,25 m² 8 m²
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Standart uzaktan 
kumanda HS 4 BS siyah 
kapaklı plastik gövde

 Konforlu kapı konum kontrolü

Standart uzaktan kumanda HS 5 BS 
üzerinden garaj kapınızın kapalı  
olup olmadığını kontrol edebilirsiniz 
(ProMatic Akku modeli için geçerli 
değildir).

 Ek açılma yüksekliği

Ayarlanabilir ikinci açılma yüksekliği 
sayesinde garaj kapınızı tam olarak 
açmaya gerek kalmadan garajınızı 
havalandırabilirsiniz (ProMatic Akku 
modeli için geçerli değildir).

 LED aydınlatma

A++ enerji sınıfındaki LED aydınlatma 
kapı hareket ederken yanar.

ProMatic Akku

Garajınızda elektrik bağlantısı yoksa ProMatic Akku ideal çözümdür. 
Günlük kapı döngüsüne bağlı olarak motoru haftalarca kontrol 
edebilirsiniz. Akü boşaldığında standart bir şebeke prizi üzerinden  
bir gecede tekrar şarj edebilirsiniz. Opsiyonel güneş enerjisi modülü 
ilave pratiklik sağlar. Bu modül ile akü otomatik olarak şarj edilir.  
Daha fazla bilgi için bkz. Sayfa 31.
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Tüm garaj
kapısı motorlarında

Standart

Motor rayına entegre mekanik açılma 
emniyeti

M O T O R  H A R E K E T  R AY I

Sadece Hörmann’da 

Yassı hareket rayı

Sadece 30 mm yüksekliğindeki yassı hareket 
rayı  sayesinde motorlar tüm güncel  
garaj kapılarına uygulanabilir ve bu sayede 
yenileme için de idealdir.

İçeriden tahliye kolu

Elektrik kesintisi halinde, kapı içeriden 
kolayca açılabilir .

Universal kapı bağlantı kolu

Universal kapı bağlantı kolu  piyasadaki 
tüm yekpare ve seksiyonel garaj kapılarına 
uyumludur.

Bakım gerektirmeyen dişli kayış

Aramid elyaf takviyeli Kevlar kayış  
kopmaya karşı yüksek dayanım ve sessiz 
çalışma sağlar. Gresleme veya yağlama 
gerektirmez, böylece zincirli veya milli 
motorlara kıyasla büyük avantaj sunar.

Otomatik kayış gergisi

Güçlü yay mekanizması  dişli kayışı 
otomatik olarak gerdirerek dengeli ve rahat 
çalışma sağlar.

Motor rayında otomatik kapı kilidi

Garaj kapısı kapandığında, açılma emniyeti 
 otomatik olarak hareket rayının 

dayanağına oturur. Kapı hemen kilitlenir  
ve zorlayarak açmaya karşı korunur. Bu 
fonksiyon tamamen mekaniktir ve bu nedenle 
elektrik kesilse bile devreye girer.

“Garaj kapısı motorları - Güvenilir emniyet” filmini 
izleyin: www.hoermann.com.tr/videolar
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Kolay montaj
Kapı genişliği 3000 mm’ye kadar Hörmann seksiyonel kapılarda motor  
rayı kapının bağlantı profiline kolayca monte edilebilir.

Menteşeli kapılar için özel kızak
Kolayca monte edilebilen bu opsiyonel kızak ile yenileme de çok basittir.

Kompakt ünite

Hörmann kapı, motor ve hareket rayları 
kompakt ve sağlamca birleştirilmiş bir ünite 
oluştururlar. İlave kumandalar veya açıkta, 
hareketli kablolara gerek yoktur.

Kolay montaj

Hörmann motorlarının montajı hızlı ve kolaydır. 
Ayarlanabilir askılar ile hareket rayı farklı 
şekillerde monte edilebilir: tavana ya da 
Hörmann seksiyonel garaj kapısının 
güçlendirilmiş bağlantı profiline (3000 mm 
genişliğe kadar) mümkündür. Bir diğer avantaj 
da uzun raylar için bile bir askı yeterlidir.

Merkezde montaj

Hareket rayının merkez hatta montajı  
kapı kanadı üzerindeki yükleri dengeler.  
Bu sayede, yan tarafta monteli motorlarda 
görülen sıkışma veya aşınmalar önlenir.
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Daha fazla konfor, 
daha fazla kalite,  
daha fazla emniyet

Bahçe kapınız uzaktan kumandalı Hörmann 

motoru ile tam anlamıyla konforlu hale  

gelir. Yumuşak kalkış ve duruş fonksiyonu 

sarsıntısız ve sessiz çalışma sağlar. Kişileri 

ve nesneleri koruyan engel algılama 

fonksiyonu ilave emniyet hissi uyandırır. 

Pratik ilave fonksiyonlar, sizin için konforu 

mükemmel hale getirir: Örn. kapınızı 

tarafınızdan belirlenen bir zamanda* kapatan 

otomatik kapatma fonksiyonu veya kapıyı 

sadece yaya geçecek kadar kısmen  

açma olanağı. RotaMatic, VersaMatic  

ve LineaMatic motorları Akku-Solar 

donanımlı olarak da temin edilebilir.

* Bu fonksiyon için opsiyonel bir fotosel gerekmektedir

B A H Ç E  K A P I S I  M O T O R L A R I
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B A H Ç E  K A P I S I  M O T O R L A R I  –  H Ö R M A N N ’ I  T E R C I H  E T M E K  I Ç I N  N E D E N L E R

Hörmann bahçe kapısı motorları yumuşak 
kalkış ve duruş fonksiyonu sayesinde sessiz 
ve emniyetli bir kapı hareketi sağlar. Kapı 
sarsılmadan açılır ve kapanırken yumuşak  
bir şekilde frenleme yapar. Böylece kapı  
ve motor korunurken siz ve komşularınız 
rahatsız edici gürültülere maruz kalmazsınız.

Hörmann bahçe kapısı motorları, devreden 
çıkarma otomatiği sayesinde, açılmanın  
ve kapanmanın her evresinde güvenilir şekilde 
çalışır. Bu sayede kapı karşısına çıkan  
ani engellerde durur. Kişi ve cisimleri  
temassız algılayan fotoseller ilave emniyet 
sağlamaktadırlar. Fotoseller kolayca ve estetik 
biçimde emniyet kolonlarına (bkz. Sayfa 43) 
entegre edilir ve bahçe kapınızın hareket 
alanında güvenlik sağlar.

1 2Emniyetli Güvenilir
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Hörmann bahçe kapısı motorları tüm açılma  
ve kapanma aşamalarında güvenli çalışma 
sunar. Motorlar tipik kapı ölçüleri ve montaj 
koşullarındaki çalışma kuvvetlerine göre 
bağımsız test enstitüleri tarafından 
DIN EN 13241-1 uyarınca test edilmiş  
ve sertifikalandırılmıştır.

Ağır bahçe kapılarının oluşturacağı mekanik 
yüklere karşı dayanıklı Hörmann bahçe kapısı 
motorları çok sağlam ve üstün kalitededir. 
Hava koşularına dayanıklı ve uzun ömürlü 
malzeme işlevsellikte sürekliliği garanti  
eder. Aşırı soğuk bölgeler için entegre ısıtıcılı 
RotaMatic motoru opsiyoneldir.

3 4Sağlam Sertifikalı
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B A H Ç E  K A P I S I  M O T O R L A R I

RotaMatic –  
zarif görünümlü ince motor

Hörmann dairesel açılır kapı motoru RotaMatic 

modern, ince tasarımı ile bahçe kapınızın 

güzelliğini tamamlar. Tasarımı kadar fonksiyon  

ve güvenlik donanımı da üstündür. Elektrik 

bağlantısı olmayan kapılarda da Hörmann motor 

konforunu deneyimleyebilirsiniz. RotaMatic Akku-

Solar modeli bunu mümkün kılar.

Dairesel açılır kapı motorları RotaMatic RotaMatic P RotaMatic PL RotaMatic Akku-Solar

Gün / saat başına döngü 20 / 5 40 / 10 40 / 10 5 / 2

Kapı kanat genişliği maks. 2500 mm 2500 mm 4000 mm 2500 mm

Kapı kanat yüksekliği maks. 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm

Ağırlık maks. 220 kg 400 kg 400 kg 120 kg

* Garanti koşulunun ayrıntıları için bkz. www.hoermann.com.tr22



standart uzaktan kumanda 
HS 5 BS desenli siyah 
yüzey ile

standart uzaktan kumanda 
HSE 4 BS plastik kapaklı 
desenli siyah yüzey ile

 Konforlu kapı konum kontrolü

Standart uzaktan kumanda HS 5 BS 
üzerinden bahçe kapınızın kapalı  
olup olmadığını kontrol edebilirsiniz 
(RotaMatic Akku-Solar modeli için 
geçerli değildir).

 Kısmi açılma

Çift kanatlı kapılarda, sadece tek kanat 
yaya geçişi için açılabilir.

RotaMatic Akku-Solar

Kapınızın yakınında elektrik bağlantısı yoksa RotaMatic Akku-Solar 
ideal çözümdür. Akü kilitli bir kontrol panosu içinde güvendedir  
ve güneş enerjisi modülü ile otomatik olarak şarj edilir. Daha fazla  
bilgi için bkz. Sayfa 31.
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B A H Ç E  K A P I S I  M O T O R L A R I

VersaMatic –  
Özel montaj durumları için

Entegre kumandalı VersaMatic dairesel açılır kapı 

motoru olağan dışı montaj durumları için ideal 

çözümdür. Örneğin, çok alçak kapı direklerine 

kolayca monte edilebilir. Ayrıca montaj pozisyonu 

değişken olabildiğinden her duruma kolayca 

uyarlanabilir. Dahası ayrı bir kumanda 

gerektirmez – bu da yer ve zaman tasarrufu 

sağlar. VersaMatic teknolojisi ile de öne çıkar: 

hızı ayarlanabildiğinden tüm kapı boyutları için 

sarsıntısız hareket sağlar.

Dairesel açılır kapı motorları VersaMatic VersaMatic P VersaMatic Akku-Solar

Gün / saat başına döngü 20 / 5 40 / 10 5 / 2

Kapı kanat genişliği maks. 2000 mm 3000 mm 2000 mm

Kapı kanat yüksekliği maks. 2000 mm 2000 mm 2000 mm

Ağırlık maks. 200 kg 300 kg 150 kg

* Garanti koşulunun ayrıntıları için bkz. www.hoermann.com.tr24



standart uzaktan  
kumanda HS 5 BS  
desenli siyah yüzey ile

 Ayarlanabilir kapı hızı

Kapının hareket hızı ve yumuşak kalkış 
ve duruş fonksiyonları bağımsız olarak 
ayarlanabilir. Böylece büyük kapılarda 
bile sarsıntısız kapı hareketi elde 
edilebilir. Kapının harekete geçişi  
ve duruşu sırasında aşırı yüke maruz 
kalması da önlenmiş olur - tüm bunlar 
kapı çalışma ömrünü uzatan etkenlerdir.

 Konforlu kapı konum kontrolü

Standart uzaktan kumanda HS 5 BS 
üzerinden bahçe kapınızın kapalı olup 
olmadığını kontrol edebilirsiniz.

 Kısmi açılma

Çift kanatlı kapılarda, sadece tek kanat 
yaya geçişi için açılabilir.

VersaMatic Akku-Solar

VersaMatic motor için elektrik bağlantı seçenekleri de en az motorun 
kendisi kadar esneklik sunar. Kapınızın yakınında elektrik bağlantısı 
yoksa bağımsız VersaMatic Akku-Solar kullanabilirsiniz. Güçlü  
akü kilitli bir kontrol panosu içinde güvendedir. Güneş enerjisi modülü 
ile otomatik olarak şarj edilir. Daha fazla bilgi için bkz. Sayfa 31.
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B A H Ç E  K A P I S I  M O T O R L A R I

LineaMatic – 
kompakt ve güvenil ir 
motor

LineaMatic yana açılır kapı motorları 

kompakt yapıları, yüksekliği ayarlanabilir 

döküm gövdesi, cam elyaf takviyeli 

plastik kapağı ve güvenilir elektronik 

donanımı ile öne çıkar.

Yana açılır kapı motorları LineaMatic LineaMatic P LineaMatic H LineaMatic Akku-Solar

Özel kullanım alanı kablosuz

Gün / saat başına döngü 20 / 5 40 / 10 40 / 10 5 / 2

Kapı kanat genişliği maks. 6000 mm 8000 mm 10000 mm 6000 mm

Kapı kanat yüksekliği maks. 2000 mm 2000 mm 3000 mm 2000 mm

Ağırlık maks. 300 kg 500 kg 800 kg 200 kg

Asılı ağırlık maks. 250 kg 400 kg 600 kg 150 kg
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standart uzaktan 
kumanda HS 5 BS 
desenli siyah yüzey ile

 Konforlu kapı konum kontrolü

Standart uzaktan kumanda HS 5 BS 
üzerinden bahçe kapınızın kapalı  
olup olmadığını kontrol edebilirsiniz 
(LineaMatic H modeli için geçerli değildir).

 Kısmi açılma

Kapı yaya geçişine izin verecek kadar 
kısmi olarak açılabilir.

LineaMatic Akku-Solar

Kapınızın yakınında elektrik bağlantısı yoksa Akku-Solar modeli  
tavsiye edilir. Akü kilitli bir kontrol panosu içinde güvendedir. Güneş 
enerjisi modülü ile otomatik olarak şarj edilir. Daha fazla bilgi için  
bkz. Sayfa 31.
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B A H Ç E  K A P I S I  M O T O R L A R I

STA 400 –  
Büyük ve ağır 
kapılar için

STA 400 yana açılır kapı motoru 

özellikle büyük kapılar için 

tasarlanmıştır. Uygun kumanda 

ünitesi B 460 FU hassas  

kapı hareketi ve yumuşak  

duruşu garanti eder.

Yana açılır kapı motoru STA 400

Özel kullanım alanı kablosuz

Gün / saat başına döngü 100 / 20

Kapı kanat genişliği maks. 17000 mm

Kapı kanat yüksekliği maks. 3000 mm

Ağırlık maks. 2500 kg

Asılı ağırlık maks. 1800 kg
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B A H Ç E  K A P I S I  M O T O R L A R I  I Ç I N  A K S E S U A R

Daha fazla emniyet

Birçok durumda bahçe kapınızı daha güvenli hale getirmeniz  

akıllıca olur. Sönümleme profilleri ile yaralanma ya da hasarlanma 

risklerini azaltabilir, uyarı lambaları ile kapı hareketi sırasında görsel 

bilgilendirme sağlayabilirsiniz. Tüm dairesel veya yana açılır bahçe 

kapıları için Hörmann mükemmel çözümü sunar.

Sönümleme profili

Sönümleme profili kapının insanlara  
veya araçlara çarpması halinde oluşacak 
darbe şiddetini düşürür ve böylece 
yaralanma veya hasarlanma riskini 
azaltır. Dairesel  veya yana açılır  
bahçe kapıları için opsiyonel olarak 
temin edilebilir. RotaMatic, VersaMatic 
ve LineaMatic motorların birçok  
kapı ölçüsü ve montaj pozisyonu  
için sönümleme profili ile birlikte 
kullanımlarında oluşan kuvvetler 
bağımsız kuruluşlar tarafından test 
edilmiş ve sertifikalandırılmıştır.

 Elektrikli kilit

Dairesel kapılar yüksek rüzgar  
hızlarında aşırı yüklere maruz kalır.  
İlave elektrikli kilit kapının rüzgar  
etkisi ile açılmasını önler.

 Uyarı lambası

Kapı hareketi sırasındaki ışıklı görsel 
uyarı gece veya gündüz farketmeksizin 
ilave emniyet sağlar.
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G A R A J  V E  B A H Ç E  K A P I S I  I Ç I N  A K Ü L Ü  M O T O R L A R

Daha fazla esneklik

Elektrik bağlantısı olmasa bile garaj veya bahçe kapısı motoru 

konforundan mahrum kalmanıza gerek yok. Hörmann garaj  

ve bahçe kapısı motorlarını opsiyonel Akku veya Akku-Solar 

versiyonları ile elektrik bağlantısı gerektirmeden birkaç hafta 

boyunca rahatça kullanabilirsiniz. ProMatic Akku modelini 

standart şebeke prizi üzerinden bir gecede kolayca şarj 

edebilirsiniz. Güneş enerjisi modülü akünün şarj edilmesini 

daha da kolaylaştırır. Bu özellik tüm Akku-Solar modeli  

bahçe kapısı motorlarında standart, ProMatic Akku için  

ise opsiyoneldir.

ProMatic Akku RotaMatic Akku-Solar VersaMatic Akku-Solar LineaMatic Akku-Solar

Güneş enerjisi modülü opsiyonel standart standart standart

Kullanım süresi* yakl. 40 gün yakl. 30 gün yakl. 30 gün yakl. 30 gün

Şarj etme**

elektrik prizi üzerinden 
yakl. 5-10 saat veya 

opsiyonel olarak güneş 
enerjisi modülü 

üzerinden

güneş enerjisi modülü 
veya elektrik prizi 
üzerinden yakl.  

5-10 saat

güneş enerjisi modülü 
veya elektrik prizi 
üzerinden yakl.  

5-10 saat

güneş enerjisi modülü 
veya elektrik prizi 
üzerinden yakl.  

5-10 saat

Ağırlık (kg) 8,8 8,8 8,8 8,8

Ölçüler (mm) 330 × 220 × 115 320 × 220 × 115 320 × 220 × 115 320 × 220 × 115

* Günde ortalama 4 kapı hareketinde ve 20° C çevre sıcaklığında
** şarj seviyesine bağlıdır

 Kolay şarj

Standart elektrik prizinden şarj edilebilen  
akü pratik tutamağı ve hafifliği sayesinde 
rahatça taşınabilir.

 Güneş enerjisi modülü

Akü güneş enerjisi ile şarj edilir. Montaj 
aksamı, 10 metre kablo ve şarj regülatörü 
teslimat kapsamındadır, ölçüler 
330 × 580 mm’dir.
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A K S E S U A R L A R

Daha fazla konfor  
ve güvenlik

Hörmann motor aksesuarları yenilikçi 

teknolojileri, şık tasarımları ve birbirleriyle 

% 100 uyumlu olmaları ile fark yaratır – 

mükemmelliğe önem veren herkes için  

ideal kombinasyon. Beklentiniz maksimum 

konfor mu?

Tüm istek ve gereksinimlerinizi karşılayacak 

kontrol ekipmanlarını bizden temin edebilirsiniz: 

zarif uzaktan kumandalar, kablosuz butonlar 

veya şifreleme üniteleri - favorinizi seçin.

Aydınlatma ve güvenlik aksesuarları ile garaj 

ve bahçe giriş alanınızı daha da emniyetli 

hale getirebilirsiniz.
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A K S E S U A R L A R

 ▼ Uzaktan kumanda HSE 4 BS
Pratik halka sayesinde uzaktan kumandayı anahtarlığınıza takabilirsiniz.
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 ▲ Parmak izi okuyucusu FFL 12 BS
Garajın açılması için parmak izinizi kullanmanız yeterlidir.

 ◀ Uzaktan kumanda HSZ 2 BS
HomeLink sistemlerine alternatif: Aracınızın çakmaklığına takılan 
HSZ uzaktan kumanda ile Hörmann kullanım konforu hep aynı 
yerinde elinizin altındadır.
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A K S E S U A R L A R

Uzaktan kumanda HS 5 BS
4 adet fonksiyon  
ve 1 adet konum  
sorgulama butonu

 Parlak yüzey,  
siyah veya beyaz

 Desenli yüzey, siyah

Uzaktan kumanda HSE 4 BS
4 adet fonksiyon butonu, 
anahtarlık halkalı

 Krom veya plastik kapaklı, 
desenli yüzey, siyah

Uzaktan kumanda HSE 2 BS
2 adet fonksiyon butonu, 
anahtarlık halkalı

 Parlak yüzey,  
siyah veya beyaz

 Parlak yüzey, yeşil, lila, 
sarı, kırmızı, turuncu

 Gümüş, karbon,  
koyu budak desenli

(görseller soldan sağa)

Uzaktan kumanda HS 4 BS
4 adet fonksiyon butonu

 Desenli yüzey, siyah

Uzaktan kumanda HS 1 BS
1 adet fonksiyon butonu

 Desenli yüzey, siyah

Uzaktan kumanda HSE 1 BS
1 adet fonksiyon butonu, 
anahtarlık halkalı

 Desenli yüzey, siyah
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 Uzaktan kumanda HSZ 1 BS
1 adet fonksiyon butonu,  
araç çakmaklığına takılmaya uygun

 Uzaktan kumanda HSZ 2 BS
2 adet fonksiyon butonu,  
araç çakmaklığına takılmaya uygun

 Uzaktan kumanda tutucusu, 
güneşlik klipsi dahil
Duvara montaj veya aracınızın 
güneşliğine monte etmek için, 
saydam, 2 modelde temin 
edilebilir:
HS 5 BS, HS 4 BS, HS 1 BS yanı 
sıra HSE 2 BS, HSE 1 BS

 Uzaktan kumanda 
HSD 2-A BS
2 adet fonksiyon butonu, 
anahtarlık olarak da kullanılabilir, 
alüminyum görünümlü

 Uzaktan kumanda 
HSD 2-C BS
2 adet fonksiyon butonu, 
anahtarlık olarak da kullanılabilir, 
parlak krom

 Uzaktan kumanda HSP 4 BS
4 adet fonksiyon butonu,  
tuş kilitli, anahtarlık halkalı

Kablosuz kodun diğer uzaktan kumandalara 
kolay aktarımı

Garaj ve bahçe giriş kapısı motorları 
için modern kablosuz sistem

Parazitlerden etkilenmez
Stabil menzilli kablosuz sinyal.

128-Bit şifreleme
Online bankacılıkta olduğu gibi – güvenliğin 
ulaştığı son noktadan faydalanabilirsiniz.

Darbelere dayanıklı
Entegre sabit anten sayesinde sağlam uzaktan 
kumanda gövdesi

Eski modeller ile uyumlu
BiSecur kontrol elemanları 868 MHz frekans  
ile çalışan tüm Hörmann motorlar  
ile uyumludur (üretim yılı 2003 – 06/2012)  
(Kapı konum kontrolü mümkün değildir).

Kolay kod aktarımı
Uzaktan kumandanızın size özel güvenlik kodu 
ilave kumandalarınıza kolayca aktarılabilir.
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Kablosuz iç buton  
FIT 2-1 BS
2 fonksiyonlu,  
kablo üzerinden iki kontrol 
elemanı bağlantısı olanağı 
anahtar düğmesi

Şifreleme ünitesi CTV 3-1
3 fonksiyonlu,  
ağır hizmet türü tuş takımı

Parmak izi okuyucusu FL 150
2 fonksiyon ve maksimum 150 
parmak izi için

Şifreleme ünitesi CTP 3-1
3 fonksiyonlu,  
aydınlatmalı karakterler  
ve dokunmatik ekran

Transponder butonu 
TTR 1000-1
1 fonksiyonlu, azami 1000 
anahtar tanıtabilme kapasitesi, 
1 anahtar teslimat 
kapsamındadır (ilave anahtarlar 
ayrıca talep edilmelidir)

Şifreleme ünitesi 
CTR 1b-1 / 3b-1
1 veya 3 fonksiyonlu

Kablosuz şifreleme ünitesi 
FCT 3 BS
3 fonksiyonlu,  
aydınlatmalı butonlar

Kablosuz şifreleme ünitesi 
FCT 10 BS
10 fonksiyonlu,  
aydınlatmalı butonlar  
ve koruma kapağı

Kablosuz parmak izi 
okuyucusu FFL 12 BS
2 fonksiyon ve maksimum 
12 parmak izi için

A K S E S U A R L A R
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İç buton PB 3
Kapıyı açma ve kapama için 
aydınlatmalı impuls butonu. Motor 
lambasını ve telsiz kontrolü  
açıp kapamak için ek düğmeler 
(SupraMatic için).

Anahtar düğmesi
 STUP 50
 STAP 50

Sıva altı ve sıva üstü modeli,  
3 anahtar ile

Anahtar düğmesi 
ESU 40 / ESA 40
sıva altı ve sıva üstü modeli,  
3 anahtar ile

LightAccess giriş kontrol sistemi ■ YENİ

Basit LightAccess giriş kontrol sistemi yardımıyla 
kapılarınızı ve garaj kapılarınızı LightPass vasıtasıyla 
akıllı telefonunuzla açabilirsiniz.
Ekran üzerindeki değişken bir renk kodu okuma 
cihazı tarafından taranır ve kapıyı veya garaj kapısını 
açar. LightPass uygulaması veya LightPass web 
sitesi üzerinden 12 sürekli ve 6 zaman sınırlı giriş 
kodunu ailenize veya arkadaşlarınıza E-Posta veya 
SMS yardımıyla çok konforlu bir şekilde online 
gönderebilirsiniz. Renk kodunu içeren alınan link, 
mobil telefonun tarayıcısında açılır. Bunun için akıllı 
telefon üzerinde bir yazılım kurulması gerekli değildir 
ve kodun alıcısına hızlı ve kolay bir erişim sağlanır.

İç buton IT 1b-1
Büyük, aydınlatmalı  
tuş ile kolay kullanımlı

İç buton IT 3b-1
Aydınlatma halkalı, büyük tuşlu 
kapı açma butonu. Motor 
lambasını ve telsiz kontrolü  
açıp kapamak için ek düğmeler 
(sadece SupraMatic için).

Giriş kodunu PC / MAC, uygulama ile akıllı 
telefonunuz veya tabletiniz üzerinden kolayca 
yönetebilirsiniz

Giriş kodunun (zamansal sınırlı veya sürekli)  
E-Posta veya SMS vasıtasıyla renkli ekrana  
ve web tarayıcısına sahip neredeyse her akıllı 
telefona gönderilmesi

Mobil telefondan okuyucu cihaza değişken  
renk kodunun taranması sayesinde kapının  
veya garaj kapısının açılması
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Kapılar için LED aydınlatma

Nötr beyaz ışıklı LED aydınlatma 
çıtası  sayesinde garaj kapınız  
ve yan kapınız aydınlatılacaktır. 
Geçmeli sistem kişisel taleplere  
göre kısaltılabilir ve bu nedenle  
tüm kapı genişlikleri için uygundur. 
LED ışık çıtasını lentoya (sol resim) 
veya kapı panelin alt kenarına  
monte edebilirsiniz.

LED mesafesi: 125 mm
Enerji sınıfı A

Aydınlatma ve emniyet 
aksesuarları

Dış hava koşullarına dayanıklı, 
eloksallı alüminyum Hörmann kolon 
setleri daha fazla ışık ve güvenlik 
sunmaktadır. Farklı fotosel ve LED 
modül seçenekleri ile kolonlar özel 
taleplere uygun olarak tasarlanabilir.

Işıklı kolon

 SLS-K
LED ışık modülü ile
Yükseklik 550 mm

 SLS-L
LED ışık modülü ve tasarım kapak ile
Yükseklik 1080 mm

Enerji sınıfı A

Emniyet kolonu STL

 Fotosel yuvalı baz versiyon, 
yükseklik 550 mm

 iki opsiyonel fotosel
 bir opsiyonel fotosel ve LED  

ışık modülü

LED ışık modülleri

Işık modüllerinde sıcak  ve nötr  
beyaz ışık arasında seçim 
yapabilirsiniz. Alüminyumdan mamul, 
opsiyonel tasarım kapak, özel  
bir görünüm yaratır .
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A K S E S U A R L A R

 PortaMatic kapı motoru
Bariyersiz ve konforlu yaşam

Maksimum
güvenlik

Düşük 
enerji işletimi

sayesinde

 

Daha fazla bilgiyi PortaMatic  
Kapı Motoru broşüründe bulabilirsiniz.

Evinizde daha  
fazla konfor

Birbirleriyle mükemmel uyum içindeki 

ürünlerimiz ile hayatınızı kolaylaştırıp 

rahatlık sağlayacak kapsamlı çözümler 

sunuyoruz.

Şık buton ve uzaktan kumandalarımız  

ile garaj ve bahçe kapınızın yanı sıra 

Hörmann prizleri üzerinden lambalarınızı 

veya elektrikli ev aletlerinizi de açıp 

kapatabilirsiniz.

İç kapılarınızda Hörmann PortaMatic 

kapı motoru mu kurulu? Öyleyse aynı 

kontrol aksesuarı ile iç kapılarınızı  

da rahatça açıp kapatabilirsiniz.

42



Kablosuz sıva altı verici
2 fonksiyonlu, sıva altı buton için,  
garaj kapısını gören bir noktada  
ev içinde kurulum

HSU 2 BS: Ø 55 mm buatlar için,  
ev elektrik şebekesine bağlantılı
FUS 2 BS: Ø 55 mm buatlar için,  
1,5 V pil dahil

Kablosuz iç buton FIT 1 BS
1 fonksiyonlu, kolay kullanım sağlayan 
büyük buton

Kablosuz iç buton FIT 5 BS
4 adet fonksiyon ve 1 adet konum 
sorgulama butonu

Kablosuz alıcılı elektrik prizi FES 1 BS
Lambalar ve diğer elektrikli aletlerin  
açılıp kapanması için, 2500 Watt’a kadar
FES 1-1 BS
Diğer üreticilerin motorlarının impuls 
kumandası ile lambalar ve diğer  
elektrikli aletlerin açılıp kapanması için, 
2500 Watt’a kadar

Kablosuz iç buton FIT 4 BS
4 adet fonksiyon butonu
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Uzaktan kumandanız 
akıl l ı  telefonunuzda

Yeni Hörmann BlueSecur uygulaması ile

Garaj veya bahçe giriş kapınızın yanı  

sıra ev kapısı kilidini ve iç kapı motorlarını 

Bluetooth* üzerinden konforlu bir şekilde 

akıllı telefonunuz ile kontrol edebilirsiniz. 

Arayüzü istediğiniz şekilde 

düzenleyebilirsiniz. Ayrıca diğer kullanıcı 

yetkileri** sürekli olarak veya zaman  

sınırlı bir şekilde diğer akıllı telefonlara 

aktarılabilir, böylece ailenin her üyesinin 

kendi “uzaktan kumandası” daima 

yanında olur.

* Dahili veya harici Hörmann Bluetooth alıcısı ile bağlantılı olarak
** Uygulama içi satın alma gerekebilir
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Alıcı HER 1
Hörmann kablosuz kumanda 
ekipmanları üzerinden ilave 
aydınlatma, diğer üreticilerin 
garaj kapılarını çalıştırma için  
alıcı (1,2 veya 4 kanallı)

Bluetooth alıcısı HET-BLE 
■ YENİ
Hörmann BlueSecur uygulaması 
üzerinden garaj ve bahçe kapı 
motorlarının, ana giriş kapılarının 
kilitlerinin ve iç kapı motorlarının 
çalıştırılması için

Kablosuz alıcı ESE
SupraMatic motor için*, 
kumanda ekipmanı üzerindeki 
farklı düğmelerden belirlenen 
hareket yönündeki “Aç-Dur-
Kapa” fonksiyonları

Hörmann BlueSecur 
uygulaması ■ YENİ
App Store veya Google Play 
üzerinden ücretsiz indirme

* 2014 ve sonrası üretimi,  
CI serisi SupraMatic 45
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Etkin havalandırma 
garajınızı küf 
oluşumuna karşı korur

Hörmann garaj kapıları gibi iyi yalıtımlı 

kapıların takıldığı garajların yalıtımı iyi 

değilse düzenli havalandırma çok önem 

kazanır. Opsiyonel olarak sunulan iklim 

sensörü doğru havalandırmayı otomatik 

olarak sağlar. Garajda nem oranı yüksek 

ise garaj kapısını otomatik olarak aralar. 

Garajdaki nem oranı normal seviyeye 

düşünce kapı otomatik olarak kapatılır.
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 Otomatik garaj havalandırması için  
iç ortam iklim sensörü HKSI

• Garajdaki nem oranını kontrol etmek için

• “2. açılma yüksekliği” motor fonksiyonu 
üzerinden garajın otomatik havalandırılması

• Yüksek nem oranında garaj kapısı  
otomatik açılır

• Normal nem oranında garaj kapısı tekrar 
otomatik kapanır

• Optimum işletim için ayarlanabilir sıcaklık 
aralığı (örn. garajda donma riskini  
önlemek için)

• Ayarlanabilir işletim saatleri (örn. gece kapalı)

• Ayarlanabilir açılma saatleri  
(örn. her havalandırma için maks. 2 saat)

• Opsiyonel dış ortam iklim sensörü HKSA  
ile dış ortam nemi de ölçülerek daha yüksek 
olması halinde kapının açılması önlenir

• Daha hızlı ve etkin havalandırma için  
fan kullanım imkanı

• SupraMatic 3 (Indeks C’den itibaren)  
ve WA 300 S4 (Indeks D’den itibaren) 
motorları için

  Seksiyonel garaj kapıları için üst panel 
havalandırma açıklığı

• Opsiyonel katlanır ray tutucusu yardımıyla 
sadece en üst panelde havalandırma aralığı

• Kapının alt kısmı kapalı kaldığından toz, 
yaprak veya küçük hayvanların garaja  
giriş önlenir

• “2. açılma yüksekliği” motor fonksiyonu 
üzerinden bir tuşa  basılarak kontrol imkanı

• Tüm LPU 67 Thermo* ve LPU 42 model, 
motorlu garaj kapıları için opsiyonel olarak 
temin edilebilir

• SupraMatic veya ProMatic motorlu  
tüm LPU 42* model garaj kapılarına 
sonradan takılabilir (2012 ve sonrası  
üretilen kapılar için)

* sadece N-, L- ve Z- kızak ; personel kapılı modeller için 
mümkün değildir

Diğer bilgileri Seksiyonel Garaj Kapıları  
broşüründe bulabilirsiniz. 47
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Acil durum enerji kaynakları

 Garaj kapısı motorları için yedek akü HNA

Bu acil durum güç kaynağı ile 18 saate kadar elektrik 
kesintisi durumunda 5 kapı çevrimi sağlanabilir. Normal 
işletime geçince akü kendini şarj eder. Tüm güncel Hörmann 
garaj kapısı motorları ile uyumludur.

 Bahçe kapısı motorları için yedek akü HNA Outdoor

RotaMatic, VersaMatic ve LineaMatic bahçe kapısı  
motorları elektrik kesintilerine karşı önlem olarak yedek  
güç kaynağı ile donatılabilir. Aküyü duvara veya zemine 
monte etmek mümkündür.

Acil kilit

İkinci bir girişi olmayan garajlar için, elektrik kesintisi gibi 
acil durumlarda kapıyı dışarıdan açabilmeniz için aşağıdaki 
opsiyonları sunuyoruz:

 Tutamaksız seksiyonel garaj kapıları

Göze çarpmayan silindir barelli kilit vasıtasıyla (ana giriş 
kapısı kilitleri ile eşleştirilemez) acil durumlarda kapı anahtar 
vasıtasıyla açılabilir.

 Tutamaklı yekpare ve seksiyonel garaj kapıları

Tutamaklı otomatik garaj kapılarında acil kilit tahliyesi kapı 
kolu ile de yapılabilir. Bu durumda kilit iç taraftaki Bowden 
kablosu vasıtasıyla açılır. Kilit anahtarlarını Hörmann  
ana giriş kapınızın anahtarı ile eş olarak temin edebilirsiniz 
(resimde seksiyonel garaj kapısı tutamağı gösterilmektedir).

Emniyet

 Fotosel

Hörmann’ın güvenilir tek yönlü fotosel sistemleri ışın 
kesintiye uğradığında kapıyı hemen durdurur. Doğrudan 
kapıya monte edilebildiği gibi STL kolonlar üzerinden  
de kullanılabilir (bkz. Sayfa 41).
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SupraMatic, ProMatic garaj kapısı motorları

SupraMatic E SupraMatic P ProMatic ProMatic Akku

Kapı döngü sayısı 
(Açma / Kapama)

günde / saatte 25 / 10 50 / 10 12 / 5 5 / 2

Kullanım alanı Personel kapılı garaj kapıları / ahşap garaj kapıları – / ● ● * / ● – / ● ** – / –

Maks. kapı genişliği 5500 mm 6000 mm *** 5000 mm 3000 mm

Kapı kanadı alanı maks. 13,75 m² 15,00 m² 11,25 m² 8 m²

Motor bilgileri 24 V DC redüktörlü motor ● ● ● ●

Şebeke Bağlantısı 230 V – 240 V AC Bkz. Montaj 
Kılavuzu bilgileriGüç gereksinimi 0,2 kW 0,2 kW 0,2 kW

İtme ve çekme kuvveti 650 N 750 N 600 N 350 N

Kısa süreli azami yük 800 N 1000 N 750 N 400 N

Açılma hızı yakl. 22 cm/sn yakl. 22 cm/sn yakl. 14 cm/sn yakl. 13 cm/sn

Beklemede sarfiyat < 1 Watt < 1 Watt < 7 Watt < 0,1 Watt

Kapak Galvanize çelik ana gövde üzerinde 
alüminyum ve plastik

Galvanize çelik ana gövde üzerinde 
plastik

Sıcaklık aralığı −20 °C ila +60 °C −15 °C ila +45 °C

Koruma sınıfı sadece kuru alanlar için

Kumanda 
elektroniği

İmpuls kumanda ● ● ● ●

Güç sınırlaması ● ● ● ●

Ayarlanabilir yumuşak kalkış ve duruş ● ● ● ●

Gösterge İki satır × 7 haneli LED LED

Ayarlanabilir aydınlatma ve kısmi açılma ● ● – / ● –

Ayarlanabilir otomatik kapatma ● ● ● –

Aktivasyon sonrası açık tutma süresi 30 – 180 sn 30 – 180 sn 30 sn –

Donanım Uzaktan kumanda (868 MHz) HS 5 BS  
(desenli yüzey, siyah)

HSE 4 BS  
(desenli yüzey, siyah, plastik kapaklar)

Entegre alıcı ( 868 MHz) İki yönlü 3 kanal alıcı BS İki yönlü
2 kanal alıcı BS

Sabit kod alıcı

Kapı konumu sorgulama ● ● ○ –

Kontrol butonları motor kapağının üzerinde motor kapağının içinde

Fotosel – ● / EL 101 – –

Hızlı açma fonksiyonu ● ● – –

İçeriden acil kilit tahliyesi ● ● ● ●

Euro soketli bağlantı kablosu ● ● ● –

Ayarlanabilir entegre garaj kapı aydınlatması /  
ön ayar süresi

● / 60 sn ● / 60 sn ● / 120 sn ● / 30 sn

Hırsızlık engelleyici açılma emniyeti ● ● ● ●

Yekpare ve seksiyonel garaj kapılar için universal 
montaj konsolu

● ● ● ●

* Personel kapılı modeller için fotosel gereklidir.
** Kapı genişliği maks. 3,5 m ve kapı kanadı alanı 9 m² ahşap kapılar için
*** > 5500 mm sadece FS 60 motor rayı ve montaj konsolü bağlantısı için

  =● Standart
  =○ Opsiyonel uzaktan kumanda HS 5 BS ile50
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Tüm ölçüler asgari ölçülerdir.
Ölçüler mm cinsindedir

Hareket aralığı

Motorun toplam uzunluğu

Hareket rayı uzunluğu

Ray tipi Toplam mesafe Hareket rayı 
uzunluğu

Hareket aralığı

Kısa ray 3200 2975 2475

Orta ray 3450 3225 2725

Uzun ray 4125 3900 3400

Hörmann garaj kapılar için ray uygulama alanı Yükseklik

Berry yekpare kapıları
N kızaklı seksiyonel garaj kapıları
Z, L, H kızaklı seksiyonel garaj kapıları

2500’e kadar
2250’ye kadar
2125’e kadar

Berry yekpare kapıları
N kızaklı seksiyonel garaj kapıları
Z, L, H kızaklı seksiyonel garaj kapıları

2750’ye kadar
2500’e kadar
2375’e kadar

N, Z, L, H kızaklı seksiyonel garaj kapıları 3000’e kadar

Diğer marka kapılarda hareket aralığı mesafesine dikkat ediniz!

Gerekli boşluk

 Berry garaj kapıları  Torsiyon yay teknolojisine sahip 
seksiyonel garaj kapıları

 Çekme yayı teknolojisine sahip 
seksiyonel garaj kapıları

N 80 0 N kızaklıda tavan yüksekliği 
 = açıklık yüksekliği + 210

0 Z kızaklıda tavan yüksekliği 
 = açıklık yüksekliği + 115

15

N 80, Motif 905, Motif 941  
veya ahşap dolgulu

15 H kızak ile 0

DF 98, DF 95, DF 80 65

 Torsiyon yay teknolojisine sahip 
seksiyonel garaj kapıları

diğer marka garaj kapıları

L kızaklıda tavan yüksekliği 
 = açıklık yüksekliği + 115

15 kapı hareketi üst noktası  
ve tavan arasında

30
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  =● Standart

RotaMatic dairesel açılır kapı motorları

RotaMatic RotaMatic P RotaMatic PL RotaMatic Akku-
Solar

Kapı döngü sayısı 
(Açma / Kapama)

günde / saatte 20 / 5 40 / 10 40 / 10 5 / 2

Kullanım alanı Kapı yüksekliği maks. 2000 mm 2000 mm 2000 mm 3000 mm

Maks. kanat genişliği 1000 – 2500 mm 1000 – 2500 mm 1500 – 4000 mm 1000 – 2500 mm

Maks. kanat ağırlığı 220 kg 400 kg 400 kg 120 kg

Motor bilgileri Motor 24 V DC redüktörlü motor

Şebeke Bağlantısı 230 V – 240 V AC, 50 Hz Bkz. Montaj 
Kılavuzu bilgileri

İtme ve çekme kuvveti 2000 N 2500 N 2500 N 1000 N

Kısa süreli azami yük 2200 N 2700 N 2700 N 1100 N

Beklemede sarfiyat < 7 Watt < 7 Watt < 7 Watt < 0,1 Watt

kapak Alüminyum /  
dış hava 

koşullarına 
mukavim plastik

Alüminyum /  
nikel döküm /  

dış hava 
koşullarına 

mukavim plastik

Alüminyum /  
nikel döküm /  

dış hava 
koşullarına 

mukavim plastik

Alüminyum /  
dış hava 

koşullarına 
mukavim plastik

Sıcaklık aralığı −20 °C ila +60 °C −15 °C ila +45 °C

Koruma sınıfı IP 44 IP 44 IP 44 IP 44

Kumanda 
elektroniği

Koruma sınıfı (ayrı kumanda gövdesi) IP 65 IP 65 IP 65 IP 65

İmpuls kumanda ● ● ● ●

Güç sınırlaması ● ● ● ●

Yumuşak kalkış ve duruş ● ● ● ●

Ayarlanabilir otomatik kapatma ● ● ● ●

Bağlanabilen emniyet donanımı sayısı 2 2 2 1

Bitiş konumu Kapı Kapalı Entegre limit sviç veya dayanma noktası üzerinden ayarlanabilir

Kapı Açık programlanabilir (yani dayanma noktasına ihtiyaç yok!)

Donanım Uzaktan kumanda (868 MHz) HS 5 BS (desenli yüzey, siyah) HSE 4 BS (desenli 
yüzey, siyah, 

plastik kapaklar)

Alıcı (868 MHz) İki yönlü 5 kanal alıcı ESE BS İmpuls ve kısmi 
açılma 

fonksiyonları için 
sabit kod alıcı

Kapı konumu sorgulama ● –

Elektrik bağlantısı Şebeke bağlantı kablosu 230 V, NYY 3 × 1,5 mm² (yerinde temin edilir)

Motor kablosu 10 m’ye kadar bağlantı kablosu
NYY 5 × 1,5 mm² (yerinde temin edilir)

İlave kumanda kabloları Gömülü kablolar NYY, örn. 5 × 1,5 mm²

Elektrik kilidi bağlantı kablosu NYY 3 × 1,5 mm² (yerinde temin edilir), gömülü
H07RN-F 2 × 1 mm² kapı kanadı üzerinde

Tüm kabloları ayrı döşeyiniz!
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Lütfen dikkat ediniz:
Optimum kapı hareketi için, A ve B ölçüleri 
arasındaki fark maksimum 40 mm olmalıdır.
Tüm resimler ve bilgiler standart ekipman içindir. 
İlave donanım özellikleri mümkündür.

Tüm ölçüler nominal ölçülerdir.
Ölçüler mm cinsindedir

B = 100 – 180

A = min. 100

e = 0 – (–30)

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

B = 100 – 180

X

X + DERİNLİK

40 min. 5070

B = 100 – 180

A = min. 100

e = 0 – (–30)

Hörmann bayileri için
Dairesel açılır kapı motoru programı ile Hörmann 
size seçim ve montaj detaylarında yardımcı  
olur. Programı Hörmann Bayi Platformu’ndan 
indirebilirsiniz.

RotaMatic

Ölçüler x x + 
derinlik

RotaMatic / RotaMatic P 720 1120

RotaMatic PL 820 1320

e  =  Kapı dönme noktasının montaj plakasına  
olan mesafesi
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  =● Standart

Dairesel açılır kapı motoru VersaMatic

VersaMatic VersaMatic P VersaMatic Akku-Solar

Kapı döngü sayısı 
(Açma / Kapama)

günde / saatte 20 / 5 40 / 10 5 / 2

Kullanım alanı Kapı yüksekliği maks. 2000 mm 2000 mm 2000 mm

Maks. kanat genişliği 1000 – 2000 mm 1000 – 3000 mm 1000 – 2000 mm

Maks. kanat ağırlığı 200 kg 300 kg 120 kg

Motor bilgileri Motor 24 V DC redüktörlü motor

Şebeke Bağlantısı 230 V – 240 V AC, 50 Hz

Nominal tork 50 Nm 60 Nm 50 Nm

Maks. tork 250 Nm 300 Nm 250 Nm

Rölanti devri maks. yakl. 2,6 dev/dak yakl. 2,7 dev/dak yakl. 2,6 dev/dak

Beklemede sarfiyat < 1 Watt < 1 Watt < 0,4 Watt

Kapak Alüminyum / nikel döküm / dış hava koşullarına mukavim,  
fiberglasla güçlendirilmiş plastik

Sıcaklık aralığı −20 °C ila +60 °C −15 °C ila +45 °C

Koruma sınıfı IP 44 IP 44 IP 44

Kumanda 
elektroniği

Koruma sınıfı (ayrı kumanda gövdesi) IP 65 IP 65 IP 65

İmpuls kumanda ● ● ●

Güç sınırlaması ● ● ●

Yumuşak hızlanma ve yumuşak durdurma özellikleri ● ● ●

Ayarlanabilir otomatik kapatma ● ● ●

Bağlanabilen emniyet donanımı sayısı 3 3 1

Bitiş konumu Kapı Kapalı entegre dayanma noktası veya yerinde temin edilecek dayanma noktası 
üzerinden ayarlanabilir

Kapı Açık entegre dayanma noktası üzerinden ayarlanabilir veya programlanabilir  
(yani dayanma noktası teminine ihtiyaç yok!)

Donanım Uzaktan kumanda (868 MHz) HS 5 BS (desenli yüzey, siyah)

Alıcı (868 MHz) İki yönlü 5 kanal alıcı ESE BS

Kapı konumu sorgulama ●

Elektrik bağlantısı Şebeke bağlantı kablosu 230 V, NYY 3 × 1,5 mm² (yerinde temin edilir), maks. uzunluk 30 m

Motor kablosu NYY 5 × 1,5 mm² (yerinde temin edilir)

İlave kumanda kabloları Gömülü kablolar NYY, örn. 5 × 1,5 mm²  
(montaj mekanında maks. uzunluk 30 m)

Elektrik kilidi bağlantı kablosu NYY 3 × 1,5 mm² (yerinde temin edilir, maks. uzunluk 30 m), gömülü
H07RN-F 2 × 1 mm² kapı kanadı üzerinde

Tüm kabloları ayrı döşeyiniz!
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Lütfen dikkat ediniz:
Tüm resimler ve bilgiler standart ekipman içindir. 
İlave donanım özellikleri mümkündür.

Tüm ölçüler nominal ölçülerdir.
Ölçüler mm cinsindedir

A = ±e + 203,5 +e
-e

115 – 285

e = -33,5 ila +266,5
(Kapı dönme noktasının montaj 
plakasına mesafesi)

300 – 500

A = ±e + 100 +e
-e

215 – 365

e = –30 ila +360
(Kapı dönme noktasının montaj 
plakasına mesafesi)

300 – 500

A = ±e + 100 +e
-e

135 – 305

e = -30 ila +360
(Kapı dönme noktasının montaj 
plakasına mesafesi)

300 – 500

857

857

857
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  =● Standart

Yana açılır kapı motorları LineaMatic, STA 400

LineaMatic LineaMatic P LineaMatic H STA 400

Kapı döngü sayısı 
(Açma / Kapama)

günde / saatte 20 / 5 40 / 10 40 / 10 100 / 20

Kullanım alanı Kapı yüksekliği maks. 2000 mm 2000 mm 2000 mm 3000 mm

Maks. kapı genişliği 1300 – 6000 mm 1300 – 8000 mm 1300 – 10000 mm 1000 – 17000 mm

Maksimum kapı ağırlığı
Zemin raylı kapılar için
Uçan kapılar için

300 kg
250 kg

500 kg
400 kg

800 kg
600 kg

2500 kg
1800 kg

Motor bilgileri Motor 24 V DC redüktörlü motor Monofaze 
redüktörlü motor

Şebeke Bağlantısı 230 V – 240 V AC, 50 Hz

İtme ve çekme kuvveti 650 N 1000 N 1200 N 2000 N

Kısa süreli azami yük 800 N 1200 N 1400 N 2300 N

Beklemede sarfiyat < 7 Watt < 7 Watt < 7 Watt < 7 Watt

Kapak Nikel döküm / dış hava koşullarına mukavim plastik Dış hava 
koşullarına 

mukavim plastik

Sıcaklık aralığı −20 °C ila +60 °C

Koruma sınıfı IP 44 IP 44 IP 44 IP 65

Kumanda 
elektroniği

Motor gövdesine entegre edilmiş kumanda ● ● ● ●

Ayarlanabilir güç sınırlaması ● ● ● ●

Ayarlanabilir yumuşak kalkış ve duruş ● ● ● ●

Manyetik limit sviç ● ● ●

Elektronik kapı konum sensörü ●

Entegre otomatik kapatma ● ● ● ●

Programlanabilir personel geçişi ● ● ● ●

Bağlanabilen emniyet donanımı sayısı 3 3 3 3

Donanım Uzaktan kumanda (868 MHz) HS 5 BS (desenli yüzey, siyah)
Uzaktan kumanda dahil değil

Alıcı (868 MHz) İki yönlü 5 kanal alıcı ESE BS

Kapı konumu sorgulama ● – –

Fotosel (sadece SK modelde) Tek yönlü fotosel EL 301 –

Uyarı lambası (sadece SK modelde) LED-uyarı lambası SLK, sarı,
Zemin ve duvar montajı için

–

Elektrik bağlantısı Şebeke bağlantı kablosu 230 V, NYY 3 × 1,5 mm² (yerinde temin edilir)

İlave kumanda kabloları Gömülü kablolar NYY, örn. 5 × 1,5 mm²

Temel ölçüleri min. 440 × 300 × 800 mm (donmaya karşı korumalı) 710 × 410 × 800 
mm (donmaya 
karşı korumalı)

Bağlantı kablosu Kablo kanalı pozisyonu için resme bakınız

Tüm kabloları ayrı döşeyiniz!
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min.122

0 – 42

± 0

440800

300

200*

LineaMatic

STA 400

125

Lütfen dikkat ediniz:
DIN EN 13241 standart şartlarının karşılanması 
için kapanma kenarı emniyeti kullanılmasını öneririz.

* Kapanma kenarı emniyeti 
kullanılırsa

± 0

710800

410

200*

* Kapanma kenarı emniyeti 
kullanılırsa

125

12,5 – 50

Tüm ölçüler nominal ölçülerdir.
Ölçüler mm cinsindedir 57
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Evinizin tüm 
kapılarında Hörmann 
kalitesini tecrübe edin

Hörmann bütüncül bir konut tasarımı için 

kapsamlı seçenekler sunar. Birbirleriyle 

uyumlu kapı çözümleri ile her uygulama 

alanı için mükemmel ürünü Hörmann'da 

bulabilirsiniz. 

• Garaj kapıları  
Kişisel zevkinize uygun şekilde özelleştirebileceğiniz 
farklı malzeme ve görünüm seçenekleri ile seksiyonel, 
sarmal ya da yekpare tip garaj kapıları.

• Kapı motorları  
Bahçe, garaj ve iç mekan kapılarınız için güvenli ve 
konforlu kapı motorları.

• Ana giriş kapıları  
Hayalinizdeki kapıyı kapsamlı ana giriş kapıları ürün 
yelpazemizde mutlaka bulacaksınız. 

• Çelik kapılar  
Bodrumdan çatıya kadar evinizin tüm bölümleri  
için sağlam kapılar.

• Kapı kasaları  
Yeni inşa ya da tadilat işleri için uzun ömürlü ve şık çelik 
kapı kasaları.

Garaj kapıları, bahçe kapısı motorları

Thermo65 / Thermo46 ana giriş kapıları

Çelik kapılar
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Hörmann: Koşulsuz Kalite

Hörmann, uluslararası pazarda, bütün önemli yapı elemanlarını  

tek elden kendisi üreten tek firmadır. Bu yapı elemanları en ileri  

teknolojilerin kullanıldığı fabrikalarda üretilir. Avrupa pazarının  

bütününü kapsayan satış ve servis ağı, Amerika ve Asya pazarlarındaki  

varlığı ve koşulsuz kalite anlayışı sayesinde Hörmann, birinci sınıf  

yapı elemanları konusunda güçlü ortağınızdır.

GARAJ KAPILARI

KAPI MOTORLARI

ENDÜSTRİYEL KAPILAR

YÜKLEME TEKNOLOJİSİ

MENTEŞELİ KAPILAR

KAPI KASALARI

Hörmann KG Amshausen, Almanya

Hörmann KG Dissen, Almanya

Hörmann KG Werne, Almanya

Hörmann Tianjin, Çin

Hörmann KG Antriebstechnik, Almanya

Hörmann KG Eckelhausen, Almanya

Hörmann Alkmaar B.V., Hollanda

Hörmann LLC, Montgomery IL, ABD

Hörmann KG Brandis, Almanya

Hörmann KG Freisen, Almanya

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polonya

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, ABD

Hörmann KG Brockhagen, Almanya

Hörmann KG Ichtershausen, Almanya

Hörmann Beijing, Çin

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Hindistan

Hörmann Yapı Elemanları Tic. Ltd. Şti.

Akşemsettin Mahallesi Atatürk Caddesi No. 332
34925 Sultanbeyli - İstanbul

Telefon: (0216) 484 44 61
Faks: (0216) 484 44 66
E-Mail: info.ist@hoermann.com.tr
Web: www.hoermann.com.tr

w
w

w
.h

oe
rm

an
n.

co
m

Du
ru

m
 0

5.
20

19
 / 

Ba
sk

ı 0
8.

20
19

 / 
HF

 8
59

45
 T

R 
/ P

DF


