
Sanayi Kapısı Motoru A 300
Verimli motor teknolojisi – basit ve çabuk montaj

Sakin ve korumalı kapı hareketi için yumuşak 
hızlanma ve yumuşak durdurma.  
Böylece kapı sistemin ömrü uzamaktadır.

Az maliyetli, tasarruflu
WA 300’ün fiyatı alternatif akım motordan 
yaklaşık % 30 daha düşüktür. Günlük elektrik 
tüketimi de yaklaşık % 75 daha az.

Hızlı, basit montaj ve işletime alma  
çünkü birçok bileşen önceden monte edilmiştir  
ve kapanma kenarı güvenliği ile gevşek halat 
svici montajına gerek yoktur.
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Sanayi Kapısı Motoru A 300
Güvenli, ekonomik ve uzun ömürlü kapı işletimi için tasarlanmıştır

Tek bakışta diğer avantajlar

Standart güç sınırlaması nedeniyle kolay montaj ve servis
Personel kapısına sahip olmayan garaj kapılarında kapanma  
kenarı güvenliği veya halat svici kurulumuna ihtiyaç yoktur.  
Böylece tamir ve servis masrafları azaltılmaktadır.

Düşürülmüş hızla güvenli “Kapı kapat”
2500 mm üzerindeki yüksekliklerdeki tüm “Kapı aç” yanı sıra  
“Kapı kapat” seyirler yaklaşık 19 cm/s’lik bir hızla gerçekleşir. 
2500 mm altındaki yükseklikte “Kapı kapat” seyri güvenlik 
nedenlerden dolayı yaklaşık 10 cm/s hıza ayarlanmalıdır.  
Opsiyonel öncü fotosel veya kapanma kenarı güvenliği  
ile bu sınırlama ortadan kalmaktadır yani kapı yaklaşık 19 cm/s 
hızda açılmaktadır ve kapanmaktadır.

DTH R butonlu entegre kumanda
WA 300 motoru opsiyonel olarak harici kumanda 360  
(geçiş üstünlüğü düzeni için hazırlanmış) ile de sunulmaktadır.

Düşük yanal dayanak
Sadece 200 mm, ek üst montaj yüksekliği ihtiyacı yok

Hörmann seksiyonel sanayi kapıları için uygundur
normal kızaklı, alçak kızaklı, yüksek ve giyotin kızaklı 
(ALR F42 Glazing ve DPU hariç)

Günlük maks. 150 kapı hareketi için
ya da toplu garajlarda 100 park yerine kadar

WA 300 doğru seçimdir …

• Kapı genişliği 6000 mm, veya kapı yüksekliği 4500 mm’yi 
aşmıyorsa ve montaj durumu bir N, L, H veya V kızağına  
izin veriyorsa. (Ayrıntılar bkz. montaj bilgileri)

• “Kapı kapat” seyri 2500 mm altındaki açıklık yüksekliğinde  
yakl. 10 cm/s ile gerçekleşebiliyorsa.

• 4.kapı seyri 3 dakika içinde düşürülmüş hızla (yakl. 10 cm/s)  
ve sadece yakl. 10 cm/s ile kapı seyirlerine olanak tanıyan  
takip eden bir zaman aşımı fazıyla gerçekleşebiliyorsa.  
Kapı 90 saniye kullanılmadığında zaman aşımı fazı otomatik 
olarak sona ermektedir.

• Kapı saat başına 10 defadan fazla açılmıyorsa.

Diğer bilgileri endüstriyel seksiyonel  
kapılarda bulabilirsiniz.

Ürün serisi 50:
Yeni görünüme sahip alüminyum kapılar

 Sanayi Seksiyonel Kapılar
Alt eşiği olmayan yenilikçi personel kapısı ile

ÇİZİLMEYE KARŞI YÜKSEK DAYANIKLILIK

Lojistik

Depolar

Toplu garajlar

Ekstra geniş standart garajlar


