
SB TRU sarmal kapılar
Sanayi ve işletmeler için güvenilir ve ağır kullanım koşullarına dayanıklı

Designed in Germany Produced in Turkey

1 haftada 
teslim

Designed in Germany Produced in Turkey

1 haftada 
teslim

YENİ
Made in Germany, 1 haftada teslim



Bilgi birikimi ve yetki ile edinilen kalite standardı
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Hörmann Sarmal Kapıları Almanya‘da geliştirilip üretilmekte,  
Türkiye‘de montaja hazır hale getirilmektedir.
Kapılar, motorlar ve kumandalar için orjinal Hörmann yedek  
parça tedariği satış sonrası 10 yıl süresince sağlanmaktadır.

Decotherm profili sayesinde yüksek kaliteli Hörmann 

Sarmal Kapıları daha da geliştirildi. Özel alüminyum ve 

çelik alaşımlı profil geometrisi, sarmal kapı üretiminde 

günümüzde ulaşılabilecek en son teknolojiyi gözler 

önüne sermektedir.  

Hörmann profiller, hareket rayları, konsollar, kızaklar ve 

kumanda teknolojileri gibi garaj kapısı ana bileşenlerini 

kendi bünyesinde geliştirmektedir. Tüm yapı parçaları 

ve donanımlar her kapı için özel hesaplanmaktadır. 

Hörmann'da kalite sistemdir!

YIL
SATIŞ SONRASI YEDEK 

PARÇA GARANTİSİ
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Decotherm S SB
Yenilikçi profil teknolojisi
Decotherm profillerinin eğlimli iç ve  
dış yüzeyi sayesinde çok daha etkili  
bir sarma hareketi sağlanmaktadır.  
Fasetli-profil iç yüzey, mikro-
profillenmiş dış yüzey ile eş 
görünümlüdür.
Bu iddialı dizayn sadece Hörmann 
tarafından sunulmaktadır. Optimum 
tasarlanmış menteşeler sayesinde ısı 
kaybı minimuma indirilerek, genellikle 
örtü ve sargı mili bağlantısında oluşan 
baskı ve sürtünme izlerini ortadan 
kaldırmaktadır.

Koruma boyası

Galfan kaplama

Profil malzemesi

Galfan kaplama

Birleştirici

Poliüretan  
(CFC-içermez)

Sistemli yüzey koruması
Kapının uzun süre güzel  
görünmesini sağlar
Tüm Decotherm profilleri sert dış  
hava koşullarına karşı dayanıklı  
koruma boyasına sahiptir.
Boya kaplamalarında Polyamit parçalar 
profillerin kayganlığını arttırarak aşınma 
ve hareket esnasında oluşan gürültüyü 
minimuma indirmektedir.

»full hard«-çelik
Decoterm S profillerin »full hard«-çelik 
malzemesi, standart profil 
malzemelerine kıyasla, profillerde 
oluşabilecek çıkıntılara karşı üç kat 
bükülmeye karşı ise 10% daha 
dayanıklıdır.
Buda kapıların hasarlara karşı daha 
dayanıklı ve rüzgar yüküne karşı daha 
stabil olmasını sağlar.

CFC İÇERMEZ

Sadece Hörmann’da

Sadece Hörmann’da



Kendisini kanıtlamış kapı teknolojisi

Manuel kullanım için sarmal kapı SB

Hörmann sarmal kapı üretimi, sürekli yapılan yeni buluşlar ve geliştirmeler 
sayesinde, yıllardan beri kendi zamanının ilerisindedir. Geliştirme aşamasında 
Avrupa standartlarına göre çok iyi performanslar elde edilmiştir.
Kıyaslamaya değer!
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Sadece Hörmann’da

Çekme yay teknolojisi

• Yenilikçi çekme yay teknolojisi sayesinde 
kapıyı elle açıp kapatmak çok kolay. 

• Kapı ağırlığı daima ideal bir şekilde 
dengelenmektedir

Caraskal zinciri

• İç ya da dış kol yardımıyla kolay  
açma-kapama

• Opsiyonel caraskal zinciri ile kapıyı açıp 
kapatmak daha konforlu (3500 mm’den 
daha yüksek kapılar için önerilir) 

Daha hızlı montaj

• Konsol ve hareket rayı dahil tüm kapı 
konstrüksiyonu çerçeve ünitesi olarak  
yapı gövdesine monte edilebilir.

• Daha kısa montaj süresi
• Sadece 165 mm yan mesafe gereksinimi 

sayesinde dar yerlerede kolay montaj 
• Alüminyum hareket rayındaki plastik kızaklı 

profiller ve fırçalar sayesinde kapı hareketi 
daha sessiz

Çekme yay teknolojisi ile

Sonradan kolay ilave edilebilir Motor
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Sağlamlık
Kapınız rüzgâr emniyet 
kancası ve eğilmeye karşı 
mukavim zemin profili ile 
yüksek rüzgâr yüküne karşı 
sağlamlaştırılmıştır. 
Opsiyonel olarak temin 
edilebilen WPS ile 
maksimum düzeyde rüzgar 
koruması sağlanabilir.

Isı yalıtımı
Küçültülmüş ancak 
güçlendirilmiş ısı yalıtımı ve 
ince gözenekli sert PU köpük 
dolgusu sayesinde tüm çift 
cidarlı kapı profillerinde diğer 
Sarmal kapılara kıyasla çok 
iyi bir ısı yalıtımı elde 
edilmektedir.

Ses geçirimsizlik
Kapıyı tamamen çevreleyen 
profil ve izolasyon tekniği 
sayesinde, ses yalıtımı, 
içeriden dışarı ve dışarıdan 
içeri maksimize edilmiştir.

Geçirmezlik
Çift cidarlı sarmal kapılar 
çepeçevre yalıtımlıdır. Bu 
yalıtım zemindeki donmaya 
karşı korumalı profil conta, 
lentodaki özel malzeme ve 
hareket rayı içerisinde 
bulunan ince fırçalı conta 
sayesinde sağlanmaktadır.



Pencere elemanları ve havalandırma 
menfezleri
Pencereler sayesinde aydın iç mekanlar. 
Çift cidarlı pencereler kaliteli kapak 
çerçevelere sahip şeffaf ve darbeye 
dayanıklı Polikarbonat'tan oluşmaktadır 
(RAL 9006'ya benzer).
Bu çerçevelerin avantajları: PU- köpük 
artık bakıldığında gözükmüyor, daha 
az ses ve aşınma oluyor. Havalandırma 
menfezleri daha iyi bir hava 
sirkülasyonu sağlamaktadır. Menfezler 
uzun ömürlü plastik malzemeden 
üretilmiştir.
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Kapı özellikleri ve seçenekleri

Pencere elemanları Havalandırma menfezleri
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Mükemmel konsept sayesinde tam fonksiyonellik
Hörmann sarmal kapılar uygulama odaklı ve ekonomik.
Farklı işletme aşamaları için tasarlanmış, uzun ömürlü ve güvenilir 
fonksiyonellik. Mile bağlantılı ve zincir tahrikli motora sahip tüm 
kapılarda motor ve kumanda kolay montajlı bileşenlere sahip olup 
montaja hazır haldedir.

Üretim özellikleri ve 
opsiyonları

Malzeme
Sac

Yüzey
Galvanizli sac

Profil yüksekliği
109 mm

Profil kalınlığı
16 mm

Örtü ağırlığı
yaklşk. 10,3 kg/m²

Kapı genişliği
5000 mm'ye kadar

Kapı yüksekliği
4500 mm'ye kadar

Rüzgar sınıfı 2 maks. kapı 
genişliği
5000 mm

Isı geçişi EN 12428  
(her bir profil)
3,9 W/(m²·K)

Camlı
Uygulanabilir

Havalandırma
Uygulanabilir

Motor
WA 250 R S4 Totmann işletimi 
ile / WA 300 R S4 impuls 
kumanda ile

Kumanda
Dahili kumanda 

Hörmann ürünleri hakkında daha 
fazla bilgi için ''Sarmal kapılar 
ve sarmal kepenk sistemleri'' 
broşürünü inceleyebilirsiniz

Kullanım ve/kontrol seçenekleri

İpli sviç Harici Butonlar
Mantar buton

Endüksiyon metal 
dedektörleri

Radar-hareket 
bildirgesi, kızılötesi 
hareket ve cisim 
algılayıcı

Kablosuz uzaktan 
kumanda

Uyarı lambası, döner 
ikaz lambası, flaş 
lambası

Totmann işletimine sahip 
WA 250 R S4

• SB sarmal kapı için uygun fiyatlı 
motor

• Trafik yoğunluğu az olan kapılar için 
ideal

• DTH R butonu ile entegreli motor 
kumandası

• Totmann işletimi ile kapının açılması 
ve kapatılması

• İlave karttan kumanda edilen 
opsiyonel limit durum bildirgesi veya 
uyarı lambalı yanaşma uyarıcısı

İmpuls kumanda ve 
standart güç sınırlamalı 
WA 300 R S4

• SB sarmal kapılar için konfor motoru
• İmpuls kumanda ile açma ve 

kapama
• ''Kapı aç'' ve ''Kapı kapat'' yönünde 

standart güç sınırlaması
• Otomatik kapanma
• DTH R buton ile entegreli motor 

kumandası
• Harici kumanda 360 ile fonksiyon 

genişletme: ikinci açıklık yüksekliği, 
geçiş üstünlüğü düzeni (uyarı 
lambası bağlantısı ve fotosel ile 
birlikte)

• Ayrıca ilave bir kapanma emniyetine 
gerek yoktur. (bkz. resim ''Kapanma 
emniyeti olmayan impuls kumanda'')

• Masrafsız montaj, tamir ve servis



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 Çin pazarlarındaki  

varlığı ve koşulsuz kalite anlayışı sayesinde Hörmann, birinci sınıf  

yapı elemanları konusunda güçlü ortağınızdır.

GARAJ KAPILARI

GARAJ KAPISI MOTORLARI

ENDÜSTRİYEL KAPILAR

YÜKLEME TEKNOLOJİSİ

ÇELİK KAPILAR

KAPI KASALARI

Hörmann KG Amshausen, Almanya

Hörmann KG Dissen, Almanya

Hörmann KG Werne, Almanya

Hörmann Beijing, Çin

Hörmann KG Antriebstechnik, Almanya

Hörmann KG Eckelhausen, Almanya

Hörmann Genk NV, Belçika

Hörmann Tianjin, Çin

Hörmann KG Brandis, Almanya

Hörmann KG Freisen, Almanya

Hörmann Alkmaar B.V., Hollanda

Hörmann LLC, Montgomery IL, ABD

Hörmann KG Brockhagen, Almanya

Hörmann KG Ichtershausen, Almanya

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polonya

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, ABD
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Hörmann Yapı Elemanları
Aydınlar Mah. Gençlik Cad. No. 52-A
34788 Taşdelen-Ümraniye TR-İstanbul
Tel.: +90-216 484 44 61
Fax.: +90-216 484 44 66
www.hormann.com.tr
info.ist@hoermann.com.tr




