Pohony vrat

io-homecontrol
Popis produktu
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SupraMatic E, série 2
SupraMatic P, série 2
SupraMatic P io, série 2
SupraMatic H, série 2
SupraMatic HD, série 2
Speciální příslušenství pro SupraMatic H, série 2
ProMatic, série 2
ProMatic P, série 2
ProMatic Akku, série 2
Speciální příslušenství pro ProMatic Akku, série 1 a 2
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Pohon otočných bran RotaMatic
Pohon otočných bran RotaMatic P
Pohon otočných bran RotaMatic P io
Pohon otočných bran RotaMatic PL
Pohon otočných bran RotaMatic PL io
Pohon otočných bran RotaMatic Akku
Speciální příslušenství pro pohon otočných bran RotaMatic Akku
Příslušenství pro pohon otočných bran RotaMatic a RotaMatic Akku
Pohon otočných bran DTH 700
Pohon otočných bran DTU 250, speciální příslušenství
Příslušenství pro otočné brany DTH 700 und DTU 250
Pohon posuvných bran LineaMatic
Pohon posuvných bran LineaMatic P
Pohon posuvných bran LineaMatic P io
Pohon posuvných bran LineaMatic H
Pohon posuvných bran STA 400 s ovládáním B 460 FU, nutné přísluš.
Speciální příslušenství pro pohon posuvných bran STA 400
Pohon posuvných bran STA 90, nutné přísluš.
Pohon posuvných bran STA 180, nutné přísluš.
Pohon posuvných bran STA 220, nutné přísluš.
Příslušenství pro pohony posuvných vjezdových bran LineaMatic, STA a SKS pro STA
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Pohony garážových vrat

Pohony vjezdových bran

Příslušenství pro pohony garážových vrat a pohony vjezdových bran
Ruční vysílače 868.3 Mhz
Radiová sada 868,3 Mhz
Ruční vysílač 868-870 MHz io-homecontrol
Ruční vysílač 868,3 MHz pro průmysl
Kontrolní přístroj pro ruční vysílače
Vysílače pod omítku 868,3 Mhz
Přijímače 868,3 MHz
Přijímač do hromadných garáží 868,3 Mhz
Přijímače pod omítku 868,3 Mhz
Reléový přijímač 868,3 Mhz
Platiny
Nouzová baterie
Radiové vnitřní tlačítko 868,3 Mhz
Vnitřní tlačítko
Radiové kódovací tlačítko 868,3 MHz
Kódovací tlačítko
Transponderový spínač
Připojovací vedení pro kódovací a transponderový spínač
Prodlužovací vedení pro uvedení do provozu
Vedení pro zkušební chod pohonů otočných bran
Připojovací vedení, 6-žílové, pro kódovací, klíčové a transpond. Spínače
Připojovací sada, io-homekontrol
Ceník prodejce 169 (CZ)
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Pohony vrat

Přehled programu

Pohony vrat
Přehled programu
Příslušenství pro pohony garážových vrat a pohony vjezdových bran
Radiový prstový skener pro pohony 868,3 Mhz
Prstový skener pro pohony
Prstový skener pro domovní dveře
Klíčový spínač včetně cylindrické vložky
Stejně uzamykací cylindrické vložky
Příslušenství pro klíčové spínače
Stojanové sloupy
Signální světla
Časové spínací hodiny
Světelné závory
Stojanové sloupy pro světelné závory Hörmann
Připojovací jednotky zajištění uzavírací hrany
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Příslušenství pro pohony garážových vrat SupraMatic a ProMatic
Připojovací jednotka předsazené světelné závory
Připojovací jednotka křídla vrat
Kontakty integrovaných dveří
Uzamykací sady
Nouzová odemykání
Další přídavné vybavení
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Přehledné tabulky

Strana
Možnosti kombinací pohonů garážových vrat s konstrukčními skupinami integrovaných dveří a
konstrukčními skupinami SKS
Možnosti kombinací pohonů garážových vrat s díly příslušenství
Možnosti kombinací pohonů vjezdových bran s díly příslušenství

220

Ceník prodejce 169 (CZ)
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Pohony bran
io-homecontrol
Popis
Funkce
Patentovaná technologie io-homecontrol® představuje bezdrátový dvoucestný komunikační protokol. Umožňuje bezproblémovou spolupráci mezi
výrobky různých výrobců z oblasti domovní techniky a stavebního průmyslu, jako jsou například garážová vrata a vjezdové brány, motorizované rolety
a žaluzie, střešní okna, ovládací technika pro osvětlovací, topné a chladící systémy a zamykací technika.
Pomocí představených programů je možno mimo jiné kontrolovat a regulovat osvětlení a teplotu a například při opuštění domu zavřít střešní okna,
domovní dveře a bránu. Uvedené scénáře a programy tak zvyšují komfort bydlení a bezpečnost, regulují klima a pomáhají při šetření energií.
Technologie io-homecontrol® splňuje evropskou normu EN 300-220.
Výhody
Kromě komfortu, bezpečnosti a úspory energie je jednou z hlavních výhod io-homecontrol® - v porovnání s dosavadními radiovými řešeními - funkce
“zpětného potvrzení”. Obousměrný jazyk io-homecontrol® umožňuje zařízením odpovídat na řídící povely a potvrzovat provedení akce.
Přenos probíhá na třech frekvencích (od 868 MHz do 870 MHz) a umožňuje každému výrobku volbu frekvence, umožňující garantované provedení
požadovaného povelu.
Dodatečné doplnění nového výrobku io-homecontrol® nevyžaduje žádnou změnu systému.
Bezpečnost
Bezpečnostní úroveň technologie io-homecontrol® je s ohledem na 128 bitový symetrický kód srovnatelná se zajištěným elektronickým bankovnictvím. Tímto postupem je nyní možno řídit i bezpečnostně kritické oblasti, jako jsou vstupní dveře a okna. Konfigurace je jednoduchá. Při prvním použití
si vysílač (dálkový ovladač) a přijímač (výrobek io-homecontrol® - například střešní okno, pohon garážových vrat atd.) vymění kódy. Pak se kód v přijímači spojí s náhodným číslem (číslo se mění při každém novém povelu). Tak je výrobek zaregistrovaný jako součást instalace. Od tohoto okamžiku se
výrobek dá řídit jen pomocí přiřazených dálkových ovladačů. Přístup z jiných dálkových ovladačů není možný.
Instalace
Použití výrobků io-homecontrol® nevyžaduje žádnou předem namontovanou infrastrukturu (kabeláž, kabelovou síť, počítač, software, centrálu atd.)
a nepředstavuje tak žádné dodatečné instalační náklady.
Pohony Hörmann s technologií io-homecontrol®
• Pohon garážových vrat Hörmann SupraMatic P io
• Pohon otočných bran Hörmann RotaMatic P io
• Pohon posuvných bran Hörmann LineaMatic P io
• Příslušenství

strana 224
strana 235
strana 248
strana 260

Zámek S5-Comfort io-homecontrol® pro hliníkové domovní dveře - viz přídavné vybavení v kapitole Domovní dveře na straně 320 a 334.

io-homecontrol® poskytuje pokročilou a bezpečnou radiovou technologii, která se
snadno instaluje. Výrobky s označením io-homecontrol® komunikují navzájem
a zlepšují tak komfort, bezpečnost a úspory energie.
www.io-homecontrol.com

Ceník prodejce 169 (CZ)

221
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Popis výrobku SupraMatic E, série 2

Pohon garážových vrat
Ne pro průmyslovou oblast!
Jen pro suché prostory!
Vhodné použití: maximálně 12 cyklů vrat (otevření/zavření) za den nebo
6 parkovacích míst.
Data pohonu:
24 V stejnosměrný převodovkový motor,
síťová přípojka 230-240 V střídavých, 0,2 kW,
maximální síla 650 N, krátkodobě 800 N, otevírací rychlost asi 22 cm/s.
Řídící elektronika:
Mikroprocesorové řízení, automatické přizpůsobení vypínací automatiky
a koncových poloh, nastavitelný plynulý rozběh a plynulé zastavení,
7 segmentový displej, nastavitelné osvětlení pohonu a částečné otevírání,
nastavitelné automatické zavírání, časová prodleva po aktivaci 0 - 180
sekund, impulsové řízení.

SupraMatic E
Série 2

použitelný pro vrata do maximální šířky 5500 mm

s krátkou lištou
K
FS 10 / FS 2

Vrata Berry do výšky 2500 mm
Sekční vrata s kováním N do výšky 2250 mm
Sekční vrata s kováním L/Z do výšky2125 mm
Celková délka 3200 mm, zdvih pohybu 2475 mm

Vrata Berry do výšky 2750 mm
se střední lištou
Sekční vrata s kováním N do výšky 2500 mm
M
Sekční vrata s kováním L/Z/H do výšky 2375 mm
FS 10 / FS 2
Celková délka 3450 mm, zdvih 2725 mm

s dlouhou lištou
Sekční vrata s kováním N/L/Z/H do výšky 3000 mm
L
Celková délka 4215 mm, zdvih 3400 mm
FS 10 / FS 2

Vodící lišta FS 10:
Samonosná ocelová lišta s polyesterovým / polyamidovým ozubeným
řemenem, plastové vodící saně a automatické napínání řemene, 1 dílná,
kompletně předem smontovaná.
Vodící lišta FS 2:
Jako vodící lišta FS 10, avšak 2 dílná, předem smontovaná.
Sériové vybavení:
Se 4 tlačítkovým ručním vysílačem HSM4 a integrovaným 3 kanálovým
přijímačem s frekvencí 868,3 MHz. Každý ruční vysílač je ve výrobě
individuálně kódovaný na jednu z více než 1 bilionu možností.
Rychlé odemykání ovládané zevnitř, připojovací vedení s eurokonektorem, integrované osvětlení garáže se z výroby nastaveným 2 minutovým svícením, spínatelným radiově.
Pojistka proti vysunutí jako bezpečnostní zařízení.
Univerzální kování pro výklopná vrata a sekční vrata!
Pouzdro: hliník a plast
Rozsah teplot: od - 20 °C do + 60 °C
Poznámka:
při aktivovaném automatickém zavírání je nutné
použití světelné závory!

jednotlivé ceny
Hlava pohonu
Vodící lišta
SupraMatic E
FS 10
FS 2
Série 2
(1-dílná)
(2-dílná)
7488
číslo artiklu
4510 000

7488
číslo artiklu
4510 000

7488
číslo artiklu
4510 000

2136

Kompletní ceny
SupraMatic E Série 2
s
s
FS 10
FS 2

2400

číslo artiklu číslo artiklu
435 210
435 570

2760

9624

9888

10248

10512

11544

11808

3024

číslo artiklu číslo artiklu
435 211
435 571

4056

4320

číslo artiklu číslo artiklu
435 212
435 572

U výklopných a sekčních vrat jiných výrobců dejte pozor na zdvih!
Vodící lišty FS 10 a FS 2 jsou k dodání i ve speciálních délkách do maximální délky profilu 5500 mm!
(Délka profilu = celková délka mínus 282 mm). Cena a dodací lhůta na dotaz!

Poznámka: vrata BR 30 nejsou vybavena pojistkou proti prasknutí pružiny. Pro dodatečnou montáž pohonu je nutná dodatečná sada vodících saní
(číslo artiklu 436 278, strana 184)! Kombinace s nouzovým odemykáním přitom není možná!
Přehledné tabulky možností kombinací pohonů vrat Hörmann s díly příslušenství naleznete od strany 286.

Znáte již naši nouzovou baterii (Art. č.: 436298)?
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Popis výrobku SupraMatic P, série 2

Pohon garážových vrat
Ne pro průmyslovou oblast!
Jen pro suché prostory
Vhodné použití: maximálně 25 cyklů vrat (otevření/zavření) za den nebo
12 parkovacích míst.
Data pohonu:
24 V stejnosměrný převodovkový motor,
síťová přípojka 230-240 V střídavých, 0,2 kW,
maximální síla 750 N, krátkodobě 1000 N, otevírací rychlost asi 22 cm/s.
Řídící jednotka:
Mikroprocesorové řízení, automatické přizpůsobení vypínací automatiky
a koncových poloh, nastavitelný plynulý rozběh a plynulé zastavení, 7
segmentový displej, nastavitelné osvětlení pohonu a částečné otevírání,
nastavitelné automatické zavírání, časová prodleva po aktivaci 0 - 180
sekund, impulsové řízení.

SupraMatic P
Série 2

použitelný pro vrata do maximální šířky 5500 mm

s krátkou lištou
K
FS 10 / FS 2

Vrata Berry do výšky 2500 mm
Sekční vrata s kováním N do výšky 2250 mm
Sekční vrata s kováním L/Z do výšky 2125 mm
Celková délka 3200 mm, zdvih pohybu 2475 mm

Vrata Berry do výšky 2750 mm
se střední lištou
Sekční vrata s kováním N do výšky 2500 mm
M
Sekční vrata s kováním L/Z/H do výšky 2375 mm
FS 10 / FS 2
Celková délka 3450 mm, zdvih 2725 mm

s dlouhou lištou Sekční vrata s kováním N/L/Z/H do výšky 3000 mm
L
Celková délka 4215 mm, zdvih 3400 mm
FS 10 / FS 2

Vodící lišta FS 10:
Samonosná ocelová lišta s polyesterovým / polyamidovým ozubeným
řemenem, plastové vodící saně a automatické napínání řemene, 1 dílná,
kompletně předem smontovaná.
Vodící lišta FS 2:
Jako vodící lišta FS 10, avšak 2 dílná, předem smontovaná
Sériové vybavení:
Se 4 tlačítkovým ručním vysílačem HSM4 a integrovaným 3 kanálovým
přijímačem s frekvencí 868,3 MHz. Každý ruční vysílač je ve výrobě
individuálně kódovaný na jednu z více než 1 bilionu možností.
Rychlé odemykání ovládané zevnitř, připojovací vedení s eurokonektorem, integrované osvětlení garáže se z výroby nastaveným 2 minutovým svícením, spínatelným radiově.
Pojistka proti vysunutí jako bezpečnostní zařízení.
Univerzální kování pro výklopná vrata a sekční vrata!
Pouzdro: hliník a plast
Rozsah teplot: od -20 °C do +60 °C
Poznámka: při aktivovaném automatickém zavírání je nutné použití
světelné závory!

Jednotlivé ceny
Hlava pohonu
Vodící lišta
SupraMatic P
FS 10
FS 2
Série 2
(1-dílná)
(2-dílná)
8736
číslo artiklu
4510 100

8736
číslo artiklu
4510 100

8736
číslo artiklu
4510 100

2136

2400

číslo artiklu číslo artiklu
435 210
435 570

2760

10872

11136

11496

11760

12792

13056

3024

číslo artiklu číslo artiklu
435 211
435 571

4056

Kompletní ceny
SupraMatic P Série 2
s
s
FS 10
FS 2

4320

číslo artiklu číslo artiklu
435 212
435 572

U výklopných a sekčních vrat jiných výrobců dejte pozor na zdvih!
Vodící lišty FS 10 a FS 2 jsou k dodání i ve speciálních délkách do maximální délky profilu 5500 mm!
(Délka profilu = celková délka mínus 282 mm). Cena a dodací lhůta na dotaz!
Poznámka: vrata BR 30 nejsou vybavena pojistkou proti prasknutí pružiny. Pro dodatečnou montáž pohonu je nutná dodatečná sada vodících saní
(číslo artiklu 436 278, strana 184)! Kombinace s nouzovým odemykáním přitom není možná!
Přehledné tabulky možností kombinací pohonů vrat Hörmann s díly příslušenství naleznete na stranách 232 - 234.

Znáte již naši nouzovou baterii (Art. č.: 436298)?
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Pohon garážových vrat SupraMatic P io
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Série 2
Datum prodeje v České republice bude upřesněno!
Popis výrobku SupraMatic P, série 2

Pohon garážových vrat
Ne pro průmyslovou oblast!
Jen pro suché prostory
Vhodné použití: maximálně 25 cyklů vrat (otevření/zavření) za den nebo
12 parkovacích míst.
Data pohonu:
24 V stejnosměrný převodovkový motor,
síťová přípojka 230-240 V střídavých, 0,2 kW,
maximální síla 750 N, krátkodobě 1000 N, otevírací rychlost asi 22 cm/s.
Řídící jednotka:
Mikroprocesorové řízení, automatické přizpůsobení vypínací automatiky
a koncových poloh, nastavitelný plynulý rozběh a plynulé zastavení, 7
segmentový displej, nastavitelné osvětlení pohonu a částečné otevírání,
nastavitelné automatické zavírání, časová prodleva po aktivaci 0 - 180
sekund, impulsové řízení.

SupraMatic
P io
Série 2

použitelný pro vrata do maximální šířky 5500 mm

s krátkou lištou
K
FS 10 / FS 2

Vrata Berry do výšky 2500 mm
Sekční vrata s kováním N do výšky 2250 mm
Sekční vrata s kováním L/Z do výšky 2125 mm
Celková délka 3200 mm, zdvih pohybu 2475 mm

Vrata Berry do výšky 2750 mm
se střední lištou
Sekční vrata s kováním N do výšky 2500 mm
M
Sekční vrata s kováním L/Z/H do výšky 2375 mm
FS 10 / FS 2
Celková délka 3450 mm, zdvih 2725 mm

s dlouhou lištou Sekční vrata s kováním N/L/Z/H do výšky 3000 mm
L
Celková délka 4215 mm, zdvih 3400 mm
FS 10 / FS 2

Vodící lišta FS 10:
Samonosná ocelová lišta s polyesterovým / polyamidovým ozubeným
řemenem, plastové vodící saně a automatické napínání řemene, 1 dílná,
kompletně předem smontovaná.
Vodící lišta FS 2:
Jako vodící lišta FS 10, avšak 2 dílná, předem smontovaná
Sériové vybavení:
S 4-tlačítkovým ručním minivysílačem HSM 4 io včetně držáku ručního
vysílače a externí přijímací - vysílací jednotky ESE 1 v 868 - 870 MHz.
Ruční vysílač má stavovou LED pro indikaci stavů vrat
otevřeno / zavřeno.
Rychloodemykání ovládané zevnitř, připojovací vedení s eurokonektorem, integrované osvětlení garáže s 2 minutovým svícením nastaveným z výroby, zapínatelné radiově,
zajištění proti vysazení jako bezpečnostní zařízení.
Pouzdro: hliník a plast
Rozsah teplot: od -20 °C do +60 °C

Jednotlivé ceny
Hlava pohonu
Vodící lišta
SupraMatic P
FS 10
FS 2
Série 2
(1-dílná)
(2-dílná)
9552
číslo artiklu
4510 251

9552
číslo artiklu
4510 251

9552
číslo artiklu
4510 251

2136

Kompletní ceny
SupraMatic P Série 2
s
s
FS 10
FS 2

2400

číslo artiklu číslo artiklu
435 210
435 570

2760

11688

11952

12312

12576

13608

13872

3024

číslo artiklu číslo artiklu
435 211
435 571

4056

4320

číslo artiklu číslo artiklu
435 572
435 212

U výklopných a sekčních vrat jiných výrobců dejte pozor na zdvih!
Vodící lišty FS 10 a FS 2 jsou k dodání i ve speciálních délkách do maximální délky profilu 5500 mm!
(Délka profilu = celková délka mínus 282 mm). Cena a dodací lhůta na dotaz!
Poznámka: vrata BR 30 nejsou vybavena pojistkou proti prasknutí pružiny. Pro dodatečnou montáž pohonu je nutná dodatečná sada vodících saní
(číslo artiklu 436 278, strana 230)! Kombinace s nouzovým odemykáním přitom není možná!
Speciální příslušenství: 4 tlačítkový ruční minivysílač HSM4 io a ruční vysílač s displejem HSH io, viz str. 260.
Přehledné tabulky možností kombinací pohonů vrat Hörmann s díly příslušenství naleznete od strany 286.

Znáte již naši nouzovou baterii (Art. č.: 436298)?
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Pohon garážových vrat SupraMatic H
Série 2
ho
ychlé

írání

otev

ce r

Funk

Pohon garážových vrat
pro vrata s vysokým zatížením.
Jen pro suché prostory!
Určený pro průmyslové využití.
Vhodné použití: maximálně 50 cyklů vrat (otevření/zavření) za den nebo
25 parkovacích míst.
Data pohonu:
24 V stejnosměrný převodovkový motor,
síťová přípojka 230-240 V střídavých, 0,2 kW,
maximální síla 1000 N, krátkodobě 1200 N
otevírací rychlost asi 22 cm/s.
Řídící jednotka:
Mikroprocesorové řízení,
automatické přizpůsobení vypínací automatiky a koncových poloh, nastavitelný plynulý rozběh a plynulé zastavení, 7 segmentový displej, nastavitelné osvětlení pohonu a částečné otevírání, nastavitelné automatické
zavírání, časová prodleva po aktivaci 0 - 180 sekund, impulsové řízení

SupraMatic H
Série 2

použitelný pro vrata do maximální šířky 5500 mm

s krátkou lištou
K
FS 60 / FS 6

Vrata Berry do výšky 2500 mm
Sekční vrata s kováním N do výšky 2250 mm
Sekční vrata s kováním L/Z do výšky2125 mm
Celková délka 3200 mm, zdvih pohybu 2475 mm

Vrata Berry do výšky 2750 mm
se střední lištou
Sekční vrata s kováním N do výšky 2500 mm
M
Sekční vrata s kováním L/Z/H do výšky 2375 mm
FS 60 / FS 6
Celková délka 3450 mm, zdvih 2725 mm

s dlouhou lištou Sekční vrata s kováním N/L/Z/H do výšky 3000 mm
L
Celková délka 4215 mm, zdvih 3400 mm
FS 60 / FS 6

Vodící lišta FS 60:
Samonosná ocelová lišta s polyuretanovým ozubeným řemenem a
ocelovými pouzdry, plastové vodící saně a vratné kladky s kuličkovými
ložsky, 1 dílná, kompletně předem smontovaná.
Vodící lišta FS 6:
Jako vodící lišta FS 60, avšak 2 dílná, předem smontovaná.
Sériové vybavení:
Rychlé otevírání ovládané zevnitř,
připojovací vedení s eurokonektorem,
druhý závěs pro vodící lištu FS 60 a FS 6,
nastavitelné integrované osvětlení garáže.
Zajištění proti vysunutí jako bezpečnostní vybavení.
Univerzální kování pro výklopná vrata a sekční vrata!
Pouzdro: hliník a plast
Rozsah teplot: od -20 °C do +60 °C
Poznámka: při aktivovaném automatickém zavírání je nutné použití
světelné závory!
Bez dálkového ovládání! (Radiové ovládání od strany 258)

jednotlivé ceny
Hlava pohonu
Vodící lišta
SupraMatic H
FS 60
FS 6
Série 2
(1-dílná)
(2-dílná)
12096
číslo artiklu
4510 200

12096
číslo artiklu
4510 200

12096
číslo artiklu
4510 200

2736

3072

číslo artiklu číslo artiklu
435 410
435 586

3480

14904

15168

15576

15840

16848

17136

3744

číslo artiklu číslo artiklu
435 411
435 587

4752

Kompletní ceny
SupraMatic H Série 2
s
s
FS 60
FS 6

5040

číslo artiklu číslo artiklu
435 412
435 588

U výklopných a sekčních vrat jiných výrobců dejte pozor na zdvih!
Vodící lišty FS 60 a FS 6 jsou k dodání i ve speciálních délkách do maximální délky profilu 5500 mm!
(Délka profilu = celková délka mínus 282 mm). Cena a dodací lhůta na dotaz!
Poznámka: vrata BR 30 nejsou vybavena pojistkou proti prasknutí pružiny. Pro dodatečnou montáž pohonu je nutná dodatečná sada vodících saní
(číslo artiklu 436 278, strana 282)! Kombinace s nouzovým odemykáním přitom není možná!
Tento pohon garážových vrat je kompabilní s novými rozšiřovacími prvky ES1, ES2 a EF1.
Přehledné tabulky možností kombinací pohonů vrat Hörmann s díly příslušenství naleznete od strany 286.
* Poznámka: možnosti použití pro průmyslová vrata jsou uvedeny v ceníku 569 Hörmann..
Znáte již naši nouzovou baterii (Art. č.: 436298)?
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Popis výrobku SupraMatic H, série 2

Pohon garážových vrat SupraMatic HD
Série 2
ho
ychlé

írání

otev

ce r

Funk
Popis výrobku SupraMatic HD, série 2

Pohon garážových vrat
pro vrata s vysokým zatížením.
Jen pro suché prostory!
Určený pro průmyslové využití.
Vhodné použití: maximálně 50 cyklů vrat (otevření/zavření) za den nebo
25 parkovacích míst.
Data pohonu:
24 V stejnosměrný převodovkový motor,
síťová přípojka 230-240 V střídavých, 0,2 kW,
maximální síla 1000 N, krátkodobě 1200 N
otevírací rychlost asi 22 cm/s.
Řídící jednotka:
Mikroprocesorové řízení,
automatické přizpůsobení vypínací automatiky a koncových poloh, nastavitelný plynulý rozběh a plynulé zastavení, 7 segmentový displej, nastavitelné osvětlení pohonu a částečné otevírání, nastavitelné automatické
zavírání, časová prodleva po aktivaci 0 - 180 sekund, impulsové řízení

SupraMatic
HD
Serie 2
S krátkou
lištou
K
FS 60
Se střední
lištou
M
FS 60
S dlouhou
Lištou
L
FS 60

Použitelný pro
Vrata do max.šířky 6500 mm a výšky 2500mm

Pohon pouze ve spojení s vraty – nelze objednat samostatně!
Vodící lišta FS 60:
Samonosná ocelová lišta s polyuretanovým ozubeným řemenem a
ocelovými pouzdry, plastové vodící saně a vratné kladky s kuličkovými
ložsky, 1 dílná, kompletně předem smontovaná.
Vodící lišta FS 6:
Jako vodící lišta FS 60, avšak 2 dílná, předem smontovaná.
Sériové vybavení:
Rychlé otevírání ovládané zevnitř,
připojovací vedení s eurokonektorem,
druhý závěs pro vodící lištu FS 60 a FS 6,
nastavitelné integrované osvětlení garáže.
Zajištění proti vysunutí jako bezpečnostní vybavení.
Univerzální kování pro výklopná vrata a sekční vrata!
Pouzdro: hliník a plast
Rozsah teplot: od -20 °C do +60 °C
Poznámka: při aktivovaném automatickém zavírání je nutné použití
světelné závory!
Bez dálkového ovládání! (Radiové ovládání od strany 258)

Jednotlivé ceny
Hlava pohonu
Vodící lišta
SupraMatic HD
FS 60
Serie 2
(1-teilig)

kompletní ceny
SupraMatic HD Serie 2
s vodící kolejnicí
FS 60

• Sekční vrata s kováním N do 2125 mm výšky
• Celková délka 3200 mm, zdvih 2475 mm

12576

2808

15384

• Sekční vrata s kováním N do 2375 mm výšky
• Sekční vrata s kováním L do 2125 mm výšky
• Celková délka 3450 mm, zdvih 2725 mm

12576

3480

16056

• Sekční vrata s kování L do 2750 mm výšky
• Celková délka 4125 mm, zdvih 3400 mm

12576

4752

17328

Poznámka:
Tento pohon garážových vrat je kompabilní s novými rozšiřovacími prvky ES1, ES2 a EF1.
SupraMatic HD lze objednat pouze ve spojení s vraty!
Přehledné tabulky možností kombinací pohonů vrat Hörmann s díly příslušenství naleznete od strany 286.
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SupraMatic H a SupraMatic HD
Série 2

Speciální příslušenství
V samostatném pouzdře,
dvě relé pro řízení signálních světel,
volitelné relé (stírací impuls) pro řízení osvětlení,
impulsový vstup, možnost zkrácení prodlevy zastavení,
připojitelný nouzový vypínač,
odpojitelná klávesnice SupraMatic H,
vypínatelné automatické zavírání (např. ZSU 2)
včetně 2 oranžových signálních světel
Technicky jako ES 1, navíc je možné programování
SupraMatic H pomocí přídavné jednotky,
možnost připojení jištění zavírací hrany a bezpečnostní
nebo průjezdní světelné závory.
Připojení jištění zavírací hrany.
Prodleva zastavení nastavitelná v rozsahu 5 - 480 sekund.
Čas předběžné výstrahy 1 - 170 sekund.
Včetně dvou oranžových signálních světel.
Technicky jako ES 2, navíc impuls vyžádání,
vjezd a výjezd, funkce vjezdu má přednost, hlášení koncové
polohy pomocí integrovaného relé, včetně 2 semaforů
(červená/zelená)

číslo zboží
436 497

Kč
5544

436 498

6720

436 499

11208

Přídavná jednotka signálních světel

ES 2

Přídavná jednotka řízení jízdní dráhy

EF 1

2-kanálový vysílač
pod omítku

FUS 2

vysílač k montáži do podomítkových krabiček, s min.
průměrem od 55 mm a min. hloubky od 85 mm
ovládání přes např. běžné klíčové spínače, s 9 V
baterií a LED – kontrolním světlem
Druh ochrany : IP 210
Provozní napětí : 4,5 – 24 V

437 661

1248

2-kanálový vysílač

FSM 2

vysílač v pouzdře, ovládání přes např. tahový spínač,
s 9 V baretií a LED – kontrolním světlem
dtuh ochrany : IP 65
provozní napětí : 4,5 – 24 V

639 053

2232

Tahový spínač

ZT 2

Impuls, zastavení, s tahovým lankem
Třída ochrany: IP 65

637 510

1704

Tlačítko

DT 02

637 040

960

Denní a týdenní spínací hodiny

ZSU 2

Impuls / zastavení
Třída ochrany: IP 65
bez připojovacího vedení
Pro připojení zastavovacího tlačítka je zapotřebí
připojovací deska PSA (číslo výrobku 437 131)
Digitální denní a týdenní spínací hodiny
Druh kontaktu: přepínač
Třída ochrany: IP 20
Zatížení kontaktů: 16 (10) A / 250 V střídavých
Připojovací napětí: 230 V / 50 - 60 Hz
Pro připojení je zapotřebí připojovací deska PSA
(číslo artiklu 437 131).
Třída ochrany: IP 65

637 501

2664

436 276

792

Pouzdro pro ZSU 2

Ceník prodejce 169 (CZ)

Pohony vrat

Příslušenství pro Supramatic H, série 2
Přídavná signální světla
ES 1
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SupraMatic H a SupraMatic HD
Série 2

Speciální příslušenství
Příslušenství pro Supramatic H, série 2
Připojovací deska
PSA

Relé příslušenství

Dálková ovládání
228

HOR 1

pro připojení zastavovacího tlačítka z DT 02

pro garážový pohon Supramatic H série 2
k řízení signálních světel, osvětlení garáže,
Třída ochrany: IP 44
Zatížitelnost kontaktů:
250 V střídavých / 500 W (ohmická zátěž)
Přerušované nebo trvalé světlo volitelné v závislosti
na nastavení pohonu.

číslo zboží
437 131

Kč
528

437 997

576

od strany 189
Ceník prodejce 169 (CZ)

Pohon garážových vrat ProMatic
Série 2

Pohon garážových vrat
Ne pro průmyslové použití!
Jen pro suché prostory!
Vhodné použití: maximálně 6 cyklů vrat (otevření/zavření) za den nebo 3
parkovací místa.
Data pohonu:
24 V stejnosměrný převodovkový motor,
síťová přípojka 230-240 V střídavých, 0,2 kW,
maximální síla 500 N, krátkodobě 650 N
otevírací rychlost asi 14 cm/s.
Řídící elektronika:
Mikroprocesorové řízení, automatické přizpůsobení vypínací automatiky
a koncových poloh, nastavitelný plynulý rozběh a plynulé zastavení, nastavitelné automatické zavírání, časová prodleva po aktivaci 30 sekund,
impulsové řízení.

ProMatic
Série 2

použitelný pro vrata do maximální šířky 5000 mm
avšak do plochy křídla vrat maximálně 7 m2

s krátkou lištou
K
FS 10 / FS 2

Vrata Berry do výšky 2500 mm
Sekční vrata s kováním N do výšky 2250 mm
Sekční vrata s kováním L/Z do výšky 2125 mm
Celková délka 3200 mm, zdvih pohybu 2475 mm

Vrata Berry do výšky 2750 mm
se střední lištou
Sekční vrata s kováním N do výšky 2500 mm
M
Sekční vrata s kováním L/Z/H do výšky 2375 mm
FS 10 / FS 2
Celková délka 3450 mm, zdvih 2725 mm

s dlouhou lištou
Sekční vrata s kováním N/L/Z/H do výšky 3000 mm
L
Celková délka 4215 mm, zdvih 3400 mm
FS 10 / FS 2

Vodící lišta FS 10:
Samonosná ocelová lišta s polyesterovým / polyamidovým ozubením
řemenem, plastové vodící saně a automatické napínání řemene. 1 dílná,
kompletně předem smontovaná.
Vodící lišta FS 2:
Jako vodící lišta FS 10, avšak 2 dílná, předem smontovaná
Sériové vybavení:
Se 4 tlačítkovým ručním vysílačem HS4 a integrovaným přijímačem
s frekvencí 868,3 MHz. Každý ruční vysílač je ve výrobě individuálně
kódovaný na jednu z více než 1 bilionu možností. Rychlé odemykání
ovládané zevnitř, připojovací vedení s eurokonektorem, ovládací tlačítka
na krytu pohonu, integrované osvětlení garáže s 2 minutovým svícením.
Pojistka proti vysunutí jako bezpečnostní zařízení.Univerzální kování pro
výklopná vrata a sekční vrata!
Pouzdro: plast
Rozsah teplot: od -20 °C do +60 °C
Poznámka: při aktivovaném automatickém zavírání je nutné použití
světelné závory!

Jednotlivé ceny
Hlava pohonu
Vodící lišta
ProMatic
FS 10
FS 2
Série 2
(1-dílná)
(2-dílná)
5208
číslo artiklu
4510 400

5208
číslo artiklu
4510 400

5208
číslo artiklu
4510 400

2136

2400

číslo artiklu číslo artiklu
435 210
435 570

2760

7344

7608

7968

8232

9264

9528

3024

číslo artiklu číslo artiklu
435 211
435 571

4056

Kompletní ceny
ProMatic Série 2
s
s
FS 10
FS 2

4320

číslo artiklu číslo artiklu
435 212
435 572

U výklopných a sekčních vrat jiných výrobců dejte pozor na zdvih!
Vodící lišty FS 10 a FS 2 jsou k dodání i ve speciálních délkách do maximální délky profilu 5500 mm!
(Délka profilu = celková délka mínus 282 mm). Cena a dodací lhůta na dotaz!

Poznámka: vrata BR 30 nejsou vybavena pojistkou proti prasknutí pružiny. Pro dodatečnou montáž pohonu je nutná dodatečná sada vodících saní
(číslo artiklu 436 278, strana 282)! Kombinace s nouzovým odemykáním proto není možná!
Přehledné tabulky možností kombinací pohonů vrat Hörmann s díly příslušenství naleznete od strany 286.
Znáte již naši nouzovou baterii (Art. č.: 436298)?
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Popis výrobku ProMatic, série 2

Garážový pohon Ecostar

Popis výrobku Ecostar
Bezúdržbový garážový pohon s tichým chodem
s dálkovým ovládáním a osvětlením garáže pro
výklopná vrata a sekční do 6 m2 plochy

EcoStar

Data pohonu:
24 V stejnosměrný převodovkový pohon
sítˇová přípojka: 230V/240 V AC střídavé napětí s eurozástrčkou
max. výkon 0,2 kW, max. síla 150 N, maximální síla 600 N
zdvih 2600 mm, lze použít pro : výklopná vrata Ecostar a Hörmann- Berry
vrata do výšky 2625 mm, pro EcoStar a Hörmann sekční vrata s kováním
N do výšky 2375 mm, proHörmann sekční vrata s kováním L do výšky
2250 mm.
Ovládání:
elektronické mikroprocesorové ovládání ovládání řízené omezení koncových poloh vrata nahoře a vrata dole automatická naučitelná vypínací
automatika při najetí na překážku

Made by Hörman

Data pohonu

Vodící lišta:
samonosná ocelová vodící lišta, 3-dílná, zaklapávací, předmontovaná
polyestero/ polyamidový ozubený řemen, předepnutý z výroby
umělohmotné vodící saně
Dálkové ovládání:
2- tlačítkové dálkové ovládání s klíčenkou, kódované z výroby dálkové
ovládání 1-kanálový přijímač ve 433,92 MHz, integrovaný na řídící desce
s pamětí pro 6 ovladačů. Kódování v Rolling-Code provedení
Sériové vybavení:
ovládácí tlačítko na krytu pohonu pro podávání impulsů, učící se jízdu a
kódování ovladačů rychloodblokování ovládatelné zevnitř vybavení
univerzální kování pro montáž na výklopná a sekční vrata integrované
osvětlení garáže se 3- min. světlem umělohmotné opláštění

Řízení
Vodící lišty
Dálkové ovládání
Vybavení

Cena pohonu
Garážový pohon pro výklopná a sekční vrata do 6 m2 plochy vrat

Příslušenství

číslo zboží
komplet

cena pohonu
příslušenství

6650,-

Dálkové ovládání

2 tlačítka
6 pamětí

přijímač RE 1
100 pamětí

přijímač RER 1
100 pamětí

2500,-

5537,-

číslo zboží
Tlačítka
číslo zboží
Nouzové odblokování
číslo zboží
Další příslušenství
číslo zboží

229a

990,vnitřní tlačítko
impuls

klíčový spinač jako
na či pod omítku

355,pro Ecostar výklopná vratapro
635,ochrana proti nadzvednutí
698,-

dálkové kódové tlačítko RCT3b
pro max. 3 signály
922,Ecostar sekční vrata
990,osazovací konzole
pro sekční vrata
914,-

Ceník prodejce 169 (CZ)

Pohony vrat

Poznámky a nákresy

Pohon garážových vrat ProMatic P
Série 2

Popis výrobku ProMatic P, Série 2

Pohon garážových vrat
Ne pro průmyslové použití!
Jen pro suché prostory!
Vhodné použití: maximálně 10 cyklů vrat (otevření/zavření) za den nebo
5 parkovacích míst.
Data pohonu:
24 V stejnosměrný převodovkový motor,
síťová přípojka 230-240 V střídavých, 0,2 kW,
maximální síla 600 N, krátkodobě 750 N,
otevírací rychlost asi 14 cm/s
Řídící jednotka:
Mikroprocesorové řízení, automatické přizpůsobení vypínací automatiky a koncových poloh, plynulý rozběh a plynulé zastavení, nastavitelné automatické zavírání,
časová prodleva po aktivaci 30 sekund. Impulsové řízení.

ProMatic P
Série 2

použitelný pro vrata do maximální šířky 5500 mm
avšak do plochy křídla vrat max. 10 m2

s krátkou lištou
K
FS 10 / FS 2

Vrata Berry do výšky 2500 mm
Sekční vrata s kováním N do výšky 2250 mm
Sekční vrata s kováním L/Z do výšky 2125 mm
Celková délka 3200 mm, zdvih pohybu 2475 mm

Vrata Berry do výšky 2750 mm
se střední lištou
Sekční vrata s kováním N do výšky 2500 mm
M
Sekční vrata s kováním L/Z/H do výšky 2375 mm
FS 10 / FS 2
Celková délka 3450 mm, zdvih 2725 mm

s dlouhou lištou
Sekční vrata s kováním N/L/Z/H do výšky 3000 mm
L
Celková délka 4215 mm, zdvih 3400 mm
FS 10 / FS 2

Vodící lišta FS 10:
Samonosná ocelová lišta s polyesterovým / polyamidovým ozubeným
řemenem, plastové vodící saně a automatické napínání řemene. 1 dílná,
kompletně předem smontovaná.
Vodící lišta FS 2:
Jako vodící lišta FS 10, avšak 2 dílná, předem smontovaná.
Sériové vybavení:
Se 4 tlačítkovým ručním vysílačem HSM4 a integrovaným přijímačem
s frekvencí 868,3 MHz. Každý ruční vysílač je ve výrobě individuálně
kódovaný na jednu z více než 1 bilionu možností.
Rychlé odemykání ovládané zevnitř, připojovací vedení s eurokonektorem, ovládací tlačítka na krytu pohonu, integrované osvětlení garáže s
2 minutovým svícením,
pojistka proti vysunutí jako bezpečnostní zařízení.
Univerzální kování pro výklopná vrata a sekční vrata!
Pouzdro: plast
Rozsah teplot: od -20 °C do +60 °C
ka: při aktivovaném automatickém zavírání je nutné použití
světelné závory!

Jednotlivé ceny
Hlava pohonu
Vodící lišta
ProMatic P
FS 10
FS 2
Série 2
(1-dílná)
(2-dílná)
6816
číslo artiklu
4510 500

6816
číslo artiklu
4510 500

6816
číslo artiklu
4510 500

2136

Kompletní ceny
ProMatic P Série 2
s
s
FS 10
FS 2

2400

číslo artiklu číslo artiklu
435 210
435 570

2760

8952

9216

9576

9840

10872

11136

3024

číslo artiklu číslo artiklu
435 211
435 571

4056

4320

číslo artiklu číslo artiklu
435 212
435 572

U výklopných a sekčních vrat jiných výrobců dejte pozor na zdvih!
Vodící lišty FS 10 a FS 2 jsou k dodání i ve speciálních délkách do maximální délky profilu 5500 mm!
(Délka profilu = celková délka mínus 282 mm). Cena a dodací lhůta na dotaz!
Poznámka: vrata BR 30 nejsou vybavena pojistkou proti prasknutí pružiny. Pro dodatečnou montáž pohonu je nutná dodatečná sada vodících saní
(číslo artiklu 436 278, strana 282)! Kombinace s nouzovým odemykáním proto není možná!
Přehledné tabulky možností kombinací pohonů vrat Hörmann s díly příslušenství naleznete od strany 286.
Znáte již naši nouzovou baterii (Art. č.: 436298)?
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Pohon garážových vrat ProMatic Akku
Série 2

Pohon garážových vrat
Ne pro průmyslové použití!
Jen pro suché prostory!
Vhodné použití: maximálně 4 cykly vrat (otevření/zavření) za den nebo 1
parkovací místo.
Data pohonu:
24 V stejnosměrný převodovkový motor s Hallovým snímačem,
maximální síla 350 N, krátkodobě 400 N, otevírací rychlost asi 13 cm/s.
Řídící jednotka:
Mikroprocesorové řízení, automatické přizpůsobení vypínací automatiky
a koncových poloh, plynulý rozběh a plynulé zastavení. Impulsové řízení.
Radiový přijímač 868,3 MHz integrovaný v pohonu.
Vodící lišta FS 10:
Samonosná ocelová lišta s polyesterovým / polyamidovým ozubeným
řemenem, plastové vodící saně a automatické napínání řemene. 1 dílná,

ProMatic
Akku
Série 2

použitelný pro vrata do maximální šířky 3000 mm
avšak do maximální plochy křídla vrat 8 m2

s krátkou lištou
K
FS 10 / FS 2

Vrata Berry do výšky 2500 mm
Sekční vrata s kováním N do výšky 2250 mm
Sekční vrata s kováním L/Z do výšky2125 mm
Celková délka 3200 mm, zdvih pohybu 2475 mm

Vrata Berry do výšky 2750 mm
se střední lištou
Sekční vrata s kováním N do výšky 2500 mm
M
Sekční vrata s kováním L/Z/H do výšky 2375 mm
FS 10 / FS 2
Celková délka 3450 mm, zdvih 2725 mm

s dlouhou lištou
Sekční vrata s kováním N/L/Z/H do výšky 3000 mm
L
Celková délka 4215 mm, zdvih 3400 mm
FS 10 / FS 2

kompletně předem smontovaná.
Vodící lišta FS 2:
Jako vodící lišta FS 10, avšak 2 dílná, předem smontovaná.
Sériové vybavení:
Se 4 tlačítkovým ručním vysílačem HSM4 a integrovaným přijímačem
s frekvencí 868,3 MHz. Každý ruční vysílač je ve výrobě individuálně
kódovaný na jednu z více než 1 bilionu možností.
Rychlé odemykání ovládané zevnitř, ovládací tlačítka na pouzdru
pohonu,
integrované osvětlení garáže s 30 sekundovým svícením, zajištění proti
vysunutí jako bezpečnostní zařízení.
Univerzální kování pro výklopná vrata a sekční vrata!
Pouzdro: Plast
Rozsah teplot: od -20 °C do +60 °C
Obsah dodávky:
• Pohon ProMatic Akku (podle předchozího popisu), včetně:
• Akumulátorové jednotky AE 24 s držákem
• Propojovacího kabelu ZL 24 Akku, délka 5 m
• Nabíječka LG 24

Jednotlivé ceny
Hlava pohonu
Vodící lišta
ProMatic Akku
FS 10
FS 2
Série 2
(1-dílná)
(2-dílná)
10896
číslo artiklu
4510 600

10896
číslo artiklu
4510 600

10896
číslo artiklu
4510 600

2136

2400

číslo artiklu číslo artiklu
435 210
435 570

2760

13032

13296

13656

13920

14952

15216

3024

číslo artiklu číslo artiklu
435 211
435 571

4056

Kompletní ceny
ProMatic Akku Série 2
s
s
FS 10
FS 2

4320

číslo artiklu číslo artiklu
435 212
435 572

U výklopných a sekčních vrat jiných výrobců dejte pozor na zdvih!
Vodící lišty FS 10 a FS 2 jsou k dodání i ve speciálních délkách. (Délka profilu = celková délka mínus 225 mm). Cena a dodací lhůta na dotaz!
Poznámka: vrata BR 30 nejsou vybavena pojistkou proti prasknutí pružiny. Pro dodatečnou montáž pohonu je nutná dodatečná sada vodících saní
(číslo artiklu 436 278, strana 282)! Kombinace s nouzovým odemykáním proto není možná!
Technická data akumulátoru
Délka použití *
při 4 cyklech vrat za den:

asi 40 dní při okolní teplotě +20 °C
asi 30 dní při okolní teplotě 0 °C
asi 20 dní při okolní teplotě -15 °C

Nabíjecí čas:

5 - 10 hodin v závislosti na stavu nabití (bez pamětˇového efektu),
příkon během nabíjecího času: asi 60 W za hodinu

Hmotnost:

8,8 kg

Rozměry:

330 x 220 x 115 mm

Přípojka akumulátorové jednotky:

24 V DC

Odběr proudu:

Stand-by ca. 3,5 mA

Maximální přípustná okolní teplota
pro akumulátorovou jednotku: -15 °C až + 45 °C
Druh ochrany:

jen pro suché prostory

Maximální skladovací čas:

doporučení: po maximálně 1/2 roce je nutno dobít.
Při delším skladovacím čase (od asi 1 roku) bez opětovného dobití může dojít k poškození akumulátoru.
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Popis výrobku ProMatic Akku, série 2

ProMatic Akku
Série 1 a 2

Speciální příslušenství
Příslušenství pro ProMatic Akku, Série 1a2
Výměnná baterie
WA 24

Výměnná baterie 24 V, 10 Ah
včetně držáku

Zboží č.
438 703

Kč
4296

Solární modul

SM1

pro nabíjení a udržování kapacity (nabití) baterie
ProMatic Akku,
Včetně regulátoru napětí a montážního materiálu

436 208

6792

Vnitřní spinač

IT 1

1 tlačítko, impuls
se 2-žilovým přípojným vedením délky 7 m

436 084

264

Další příslušenství pro ProMatic Akku
Ruční ovladač
HSM 4, HSE 2, HSP4, HSD2-A, HSD2-C, HSZ1, HSZ2, HS4, HS1
Vnitřní ovladač
FIT 2
Kódový ovladač
FCT 3 b, FCT 10 b
Klíčový spínač
STUP 40, STAP 40, ESU 40, ESA 40
Spojovací vedení
pro klíčový spínač

strana 258
strana 267
strana 267
strana 274
strana 271

Další příslušenství

strana 258

Přehledové tabulky a kombinační možnosti pohonů vrat Hörmann s příslušenstvím najdete od strany 286.
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Pohon otočných vjezdových vrat
RotaMatic

Robustní elektromechanický pohon otočných vrat
pro jedno a dvoukřídlá otočná vrata
do výšky vrat maximálně 2000 mm, do šířky křídla maximálně 2500 mm,
do hmotnosti křídla maximálně 220 kg a do výplně křídla vrat maximálně
70 %. U bran s částečnou výplní plochy je nutný elektrozámek. Od šířky
křídla 1500 mm je elektrozámek doporučen.
Ne pro průmyslové použití!
Míra e: (viz schéma)
e = - 30 až +150 mm
Data pohonu:
24 V stejnosměrný převodovkový motor se šnekovou převodovkou,
druh ochrany motoru IP 54, druh ochrany řízení IP 65,
sítˇová přípojka 230 - 240 V střídavých, 50 Hz, řídící napětí 24 V stejnosměrných,
provozní režim S2 - 4 minuty, tažná a tlačná síla 2000 N.

Typ

Řídící jednotka:
V samostatném pouzdře IP 65, mikroprocesorové řízení,
programování pomocí DIL-spínačů, nastavitelné omezování síly, plynulé
zastavení, integrované automatické zavírání.U dvoukřídlých otočných vrat
je možno jedno křídlo používat jako průchozí křídlo.
Sériové vybavení:
Se 4 tlačítkovým ručním vysílačem HSM4 a integrovaným 2 kanálovým
přijímačem s frekvenci 868,3 MHz. Každý ruční vysílač je ve výrobě
individuálně kódovaný jednou z více než 1 biliónu možností.
Pouzdro:
Hliník / plast vyztužený skleněnými vlákny, odolný proti povětrnostním
vlivům.
Rozsah teplot: od -20 °C do +60 °C
Obsah dodávky:
včetně montážního materiálu, galvanicky pozinkovaného.
U vrat se stoupajícími závěsy viz přídavné vybavení.
Poznámka: při aktivovaném automatickém zavírání je nutné použití
světelné závory!

použitelný pro

číslo artiklu

Kč

4510 700
4510 740

10265
13616

4510 750
4510 790

13565
18923

4510 701
4510 741

11563
14914

4510 751
4510 791

14830
20166

pro jednokřídlá otočná vrata
se šířkou křídla 1000 mm až 2500 mm, hmotnost křídla max. 220 kg
podle výše uvedeného popisu, vybaveno vyhříváním*
pro dvoukřídlá otočná vrata
se šířkou křídla 1000 mm až 2500 mm, hmotnost křídla max. 220 kg.
podle výše uvedeného popisu, vybaveno vyhříváním*
jako RotaMatic 1
včetně jednosměrné světelné závory a žlutých signálních světel pro upevnění na zem
podle výše uvedeného popisu, vybaveno vyhříváním*
jako RotaMatic 2
včetně jednosměrné světelné závory a žlutých signálních světel pro upevnění na zem
podle výše uvedeného popisu, vybaveno vyhříváním*

RotaMatic 1

RotaMatic 2

RotaMatic 1 SK

RotaMatic 2 SK

* Pro použití v extrémně chladných oblastech do -35 °C. Profil pohonu je přímo vyhřívaný tyčovým topením. Vyhřívání pohonu a řízení je napájeno
napětím 230 V.
Poznámka: při plánování systémů otočných bran je nutno respektovat místní zatížení větrem, týkající se výplně brány.
Dbejte požadavků DIN EN 13241. Délka připojovacího kabelu mezi pohonem a ovládáním smí být max. 10 m.
Přehledné tabulky možností kombinací pohonů bran Hörmann s díly příslušenství naleznete od strany 286.
Poznámka k volbě provedení pohonu:

2

-e

A=(±)e+130

+e

1

720

1120 mm

míra e = -30 až +150 mm
Pozice 1 a 2:

pro tlumení vypínacích sil ve směru OTEVÍRÁNÍ/ZAVÍRANÍ vrat je možno použít tlumící profil DP 1 nebo DP2.
Lišty bezpečnostních kontaktů jen na zakázku.
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Pohony vrat

Popis výrobku RotaMatic

Pohon vjezdové otočné brány
RotaMatic P
Popis výrobku RotaMatic P

Robustní elektromechanický pohon otočných bran
pro jedno a dvojkřídlé otočné brány
do výšky brány max. 2000 mm, šířky křídla do max. 2500 mm,
hmotnosti křídla do max. 400 kg.
Od šířky křídla brány 1500 mm se doporučuje elektrický zámek.
U bran s částečnou výplní je zapotřebí elektrický zámek. U bran
s částečnou výplní plochy je nutný elektrozámek. Od šířky křídla 1500
mm je elektrozámek doporučen. Ne pro průmyslové použití!
Míry: (viz schéma)
Data pohonu:
24 V stejnosměrný převodovkový motor se šnekovou převodovkou, třída
ochrany motoru IP 54, síťová přípojka 230 - 240 V střídavých, 50 Hz,
řídící napětí 24 V stejnosměrných,
provozní režim S2 - 4 minuty, tažná a tlačná síla 2500 N,
krátkodobá špičková síla 2700 N.

Typ

Řídicí elektronika:
V samostatném pouzdře IP 65, mikroprocesorové řízení, programování
pomocí DIL spínačů, nastavitelné omezování síly, plynulé zastavení (nastavitelné), integrované automatické zavírání.
Bezpečnostní zařízení jsou připojitelná.
U dvoukřídlých otočných bran je možno používat jedno křídlo jako
průchozí křídlo.
Sériové vybavení:
4 tlačítkovým ručním minivysílačem HSM 4 a integrovaným 2 kanálovým
přijímačem 868,3 MHz. Každý ruční vysílač je ve výrobě individuálně
kódovaný jednou z více než 1 bilionu možností..
Pouzdro:
Hliníkový / zinkový tlakový odlitek / skleněným vláknem vyztužený plast,
odolný povětrnostním vlivům
Rozsah teplot: od - 20 °C do + 60 °C
Obsah dodávky:
včetně 1,5 m zkušebního vedení a montážního materiálu, galvanicky
pozinkovaného.
U bran se stoupajícími závěsy viz přídavné vybavení.
Poznámka: při aktivovaném automatickém zavírání je nutné použití
světelné závory!

použitelný pro

číslo artiklu

Pro 1 křídlé otočné brány
se šířkou křídla 1000 mm až 2500 mm, hmotnost křídla max. 400 kg
Podle předchozího popisu, vybavené topením*
Pro dvojkřídlé otočné brány
se šířkou křídla 1000 mm do 2500 mm, hmotnostní křídla max. 400 kg
Podle předchozího popisu, vybavené topením*
Jako RotaMatic P 1
včetně jednoduché světelné závory a žlutého signálního světla pro upevnění na zem
Podle předchozího popisu, vybavené topením*
Jako RotaMatic P2
včetně jednoduché světelné závory a žlutého signálního světla pro upevnění na zem
Podle předchozího popisu, vybavené topením*

RotaMatic P 1

RotaMatic P 2

RotaMatic P 1 SK

RotaMatic P 2 SK

45 10 800
45 10 840

11944
15279

45 10 850
45 10 890

16661
21921

45 10 801
45 10 841

13252
16585

45 10 851
45 10 891

17968
23228

* Pro použití v extrémně chladných oblastech do -35 °C. Profil pohonu je přímo vyhřívaný tyčovým topením.
Pohon a topení řízení mají napájení 230 V.
Poznámka: při plánování systémů otočných bran je nutno respektovat místní zatížení větrem, týkající se výplně brány.
Dbejte požadavků DIN EN 13241. Délka připojovacího kabelu mezi pohonem a ovládáním smí být max. 10 m.
Přehledné tabulky možností kombinací pohonů bran Hörmann s díly příslušenství naleznete od strany 286.
Poznámka k volbě provedení pohonu:

2

-e

A=(±)e+130

+e

1

720

1120 mm

e-míra = - 30 až +150 mm
Pos.1 a 2:

234

Kč

pro tlumení vypínacích sil ve směru otevírání / zavírání brány je možno použít tlumící profil DP 1 nebo DP 2.
Bezpečnostní kontaktní lišty jen na dotaz.
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Pohon otočných vjezdových bran RotaMatic P io

Robustní elektromechanický pohon otočné brány
pro jedno a dvojkřídlé otočné brány
do výšky brány max. 2000 mm
šířka křídla brány do max. 2500 mm,
hmotnosti křídla do max. 400 kg.
Od šířky křídla brány 1500 mm se doporučuje elektrický zámek.
U bran s částečnou výplní je zapotřebí elektrický zámek.
Ne pro průmyslové použití!
Míry: (viz schéma)
Data pohonu:
24 V stejnosměrný převodovkový motor se šnekovou převodovkou, třída
ochrany motoru IP 54, síťová přípojka 230 - 240 V střídavých, 50 Hz,
řídící napětí 24 V stejnosměrných,
provozní režim S2 - 4 minuty, tažná a tlačná síla 2500 N,
krátkodobá špičková síla 2700 N.

Typ

Řídicí elektronika:
V samostatném pouzdře IP 65, mikroprocesorové řízení, programování
pomocí DIL spínačů, nastavitelné omezování síly, plynulé zastavení (nastavitelné), integrované automatické zavírání.
Je možno připojit tři bezpečnostní zařízení.
U dvoukřídlých otočných bran je možno používat jedno křídlo jako
průchozí křídlo.
Sériové vybavení:
4 tlačítkový ruční minivysílač HSM 4 io a externí přijímací a vysílací jednotky ESE 1 868 - 870 MHz. Ruční vysílač má stavovou LED pro indikaci
otevřeného / zavřeného stavu brány.
Pouzdro:
Hliníkový / zinkový tlakový odlitek / plast vyztužený skleněnými vlákny,
odolný proti povětrnostním vlivům.
Rozsah teplot: od - 20 °C do + 60 °C
Obsah dodávky:
včetně kabelu 1,5 m pro zkušební provoz a montážního materiálu, galvanicky pozinkovaného.
U bran se stoupajícími závěsy viz přídavné vybavení.
Poznámka: při aktivovaném automatickém zavírání je nutné použití
světelné závory!

použitelný pro
Pro jednokřídlé otočné brány
se šířkou křídla 1000 mm do 2500 mm, hmotnost křídla max. 400 kg
Podle předchozího popisu, vybavený topením*
Pro dvojkřídlé otočné brány
s šířkou křídla 1000 mm do 2500 mm, hmotnost křídla max. 400 kg
Podle předchozího popisu, vybavený topením*
Jako RotaMatic P io 1
včetně jednoduché světelné závory a žlutých signálních světel pro upevnění na zem.
Podle předchozího popisu, vybavený topením*
Jako RotaMatic P io 2
ičetně jednoduché světelné závory a žlutých signálních světel pro upevnění na zem
Podle předchozího popisu, vybavené topením*

RotaMatic P io 1

RotaMatic P io 2

RotaMatic P io 1 SK

RotaMatic P io 2 SK

číslo artiklu

Kč

45 10 900
45 10 920

12488
15822

45 10 930
45 10 940

17205
22465

45 10 901
45 10 921

13794
17120

45 10 931
45 10 941

18511
23762

* Pro použití v extrémně chladných oblastech do -35 °C. Profil pohonu je přímo vyhřívaný tyčovým topením.
Pohon a topení řízení mají napájení 230 V.
Poznámka: při plánování systémů otočných bran je nutno respektovat místní zatížení větrem, týkající se výplně brány.
Dbejte požadavků DIN EN 13241. Délka připojovacího kabelu mezi pohonem a ovládáním smí být max. 10 m.
Přehledné tabulky možností kombinací pohonů bran Hörmann s díly příslušenství naleznete od strany 286.
Poznámka k volbě provedení pohonu:

2

-e

A=(±)e+130

+e

1

720

1120 mm

e-míra = - 30 až +150 mm
Pos.1 a 2:

pro tlumení vypínacích sil ve směru otevírání / zavírání brány je možno použít tlumící profil DP 1 nebo DP 2.
Bezpečnostní kontaktní lišty jen na dotaz.

Ceník prodejce 169 (CZ)

235

Pohony vrat

Popis výrobku RotaMatic P io

Pohon otočných vjezdových bran
RotaMatic PL
Popis výrobku RotaMatic PL

Robustní elektromechanický pohon otočné brány
pro jedno a dvojkřídlé otočné brány
do výšky brány max. 2000 mm
šířka křídla brány do max. 4000 mm,
hmotnosti křídla do max. 400 kg.
Od šířky křídla brány 1500 mm se doporučuje elektrický zámek.
U bran s částečnou výplní je zapotřebí elektrický zámek.
Ne pro průmyslové použití!
Míry: (viz schéma)
Data pohonu:
4 V stejnosměrný převodovkový motor se šnekovou převodovkou, třída
ochrany motoru IP 54,
Síťová přípojka 230 - 240 V střídavých, 50 Hz, řídící napětí 24
V stejnosměrných, provozní režim S2 - 4 minuty, tažná a tlačná síla 2500
N, krátkodobá špičková síla 2700 N.

Typ

Řídicí elektronika:
V samostatném pouzdře IP 65, mikroprocesorové řízení, programování
pomocí DIL spínačů, nastavitelné omezování síly, plynulé zastavení (nastavitelné), integrované automatické zavírání.
Je možno připojit tři bezpečnostní zařízení.
U dvoukřídlých otočných bran je možno používat jedno křídlo jako
průchozí křídlo.
Sériové vybavení:
4 tlačítkový ruční minivysílač HSM 4 a integrovaného dvoukanálového
přijímače 868,3 MHz. Každý ruční vysílač ve výrobě individuálně
kódovaný na jednu z více než 1 bilionu možností.
Pouzdro:
Hliníkový / zinkový tlakový odlitek / plast vyztužený skleněnými vlákny,
odolný proti povětrnostním vlivům.
Rozsah teplot: od - 20 °C do + 60 °C
Obsah dodávky:
včetně kabelu 1,5 m pro zkušební provoz a montážního materiálu, galvanicky pozinkovaného.
U bran se stoupajícími závěsy viz přídavné vybavení.
Poznámka: při aktivovaném automatickém zavírání je nutné použití
světelné závory!

použitelný pro

číslo artiklu

Pro jednokřídlé otočné brány
se šířkou křídla 1500 mm do 4000 mm, hmotnost křídla max. 400 kg
Podle předchozího popisu, vybavený topením*
Pro dvojkřídlé otočné brány
se šířkou křídla 1500 mm do 4000 mm, hmotnost křídla max. 400 kg
Podle předchozího popisu, vybavený topením*
Jako RotaMatic PL 1
včetně jednoduché světelné závory a žlutých signálních světel pro upevnění na zem.
Podle předchozího popisu, vybavený topením*
Jako RotaMatic PL 2
včetně jednoduché světelné závory a žlutých signálních světel pro upevnění na zem
Podle předchozího popisu, vybavené topením*

RotaMatic PL 1

RotaMatic PL 2

RotaMatic PL 1 SK

RotaMatic PL 2 SK

45 10 950
45 10 990

12793
16119

45 11 000
45 11 040

18222
23482

45 10 951
45 10 991

14100
17425

45 11 001
45 11 041

19529
24788

* Pro použití v extrémně chladných oblastech do -35 °C. Profil pohonu je přímo vyhřívaný tyčovým topením.
Pohon a topení řízení mají napájení 230 V.
Poznámka: při plánování systémů otočných bran je nutno respektovat místní zatížení větrem, týkající se výplně brány.
Dbejte požadavků DIN EN 13241. Délka připojovacího kabelu mezi pohonem a ovládáním smí být max. 10 m.
Přehledné tabulky možností kombinací pohonů bran Hörmann s díly příslušenství naleznete od strany 286.

Poznámka k volbě provedení pohonu:

2

-e

A=(±)e+130

+e

1

820

1320 mm

e-míra = - 30 až + 210 mm
Pos.1 a 2:

236

Kč

pro tlumení vypínacích sil ve směru otevírání / zavírání brány je možno použít tlumící profil DP 1 nebo DP 2.
Bezpečnostní kontaktní lišty jen na dotaz.

Ceník prodejce 169 (CZ)

Pohon otočných vjezdových bran
RotaMatic PL io

Robustní elektromechanický pohon otočné brány
pro jedno a dvojkřídlé otočné brány
do výšky brány max. 2000 mm
šířka křídla brány do max. 4000 mm,
hmotnosti křídla do max. 400 kg.
Od šířky křídla brány 1500 mm se doporučuje elektrický zámek.
U bran s částečnou výplní je zapotřebí elektrický zámek.
Ne pro průmyslové použití!
Míry: (viz schéma)
Data pohonu:
4 V stejnosměrný převodovkový motor se šnekovou převodovkou, třída
ochrany motoru IP 54,
Síťová přípojka 230 - 240 V střídavých, 50 Hz, řídící napětí 24
V stejnosměrných, provozní režim S2 - 4 minuty, tažná a tlačná síla 2500
N, krátkodobá špičková síla 2700 N..

Typ

Řídicí elektronika:
V samostatném pouzdře IP 65, mikroprocesorové řízení, programování
pomocí DIL spínačů, nastavitelné omezování síly, plynulé zastavení (nastavitelné), integrované automatické zavírání.
Je možno připojit tři bezpečnostní zařízení.
U dvoukřídlých otočných bran je možno používat jedno křídlo jako
průchozí křídlo.
Sériové vybavení:
4 tlačítkový ruční minivysílač HSM 4 io a externí přijímací a vysílací jednotky ESE 1 868 - 870 MHz. Ruční vysílač má stavovou LED pro indikaci
otevřené / zavřené polohy brány.
Pouzdro:
Hliníkový / zinkový tlakový odlitek / plast vyztužený skleněnými vlákny,
odolný proti povětrnostním vlivům.
Rozsah teplot: od - 20 °C do + 60 °C
Obsah dodávky:
včetně kabelu 1,5 m pro zkušební provoz a montážního materiálu, galvanicky pozinkovaného.
U bran se stoupajícími závěsy viz přídavné vybavení.
Poznámka: při aktivovaném automatickém zavírání je nutné použití
světelné závory!

použitelný pro

RotaMatic PL io 1

RotaMatic PL io 2

RotaMatic PL io 1 SK

RotaMatic PL io 2 SK

číslo artiklu

Pro jednokřídlé otočné brány
se šířkou křídla 1500 mm do 4000 mm, hmotnost křídla max. 400 kg
Podle předchozího popisu, vybavený topením*
Pro dvojkřídlé otočné brány
se šířkou křídla 1500 mm do 4000 mm, hmotnost křídla max. 400 kg
Podle předchozího popisu, vybavený topením*
Jako RotaMatic PL 1
včetně jednoduché světelné závory a žlutých signálních světel pro upevnění na zem.
Podle předchozího popisu, vybavený topením*
Jako RotaMatic PL 2
včetně jednoduché světelné závory a žlutých signálních světel pro upevnění na zem
Podle předchozího popisu, vybavené topením*

Kč

45 11 050
45 11 070

13336
16661

45 11 080
45 11 090

18765
24025

45 11 051
45 11 071

14642
17968

45 11 081
45 11 091

20072
25332

* Pro použití v extrémně chladných oblastech do -35 °C. Profil pohonu je přímo vyhřívaný tyčovým topením.
Pohon a topení řízení mají napájení 230 V.
Poznámka: při plánování systémů otočných bran je nutno respektovat místní zatížení větrem, týkající se výplně brány.
Dbejte požadavků DIN EN 13241. Délka připojovacího kabelu mezi pohonem a ovládáním smí být max. 10 m.
Přehledné tabulky možností kombinací pohonů bran Hörmann s díly příslušenství naleznete od strany 286.

Poznámka k volbě provedení pohonu:

e-míra = - 30 až +150 mm
Pos.1 a 2:

2

-e

A=(±)e+130

+e

1

820

1320 mm

pro tlumení vypínacích sil ve směru otevírání / zavírání brány je možno použít tlumící profil DP 1 nebo DP 2.
Bezpečnostní kontaktní lišty jen na dotaz.

Ceník prodejce 169 (CZ)

237

Pohony vrat

Popis výrobku RotaMatic PL io

Pohon otočných vjezdových bran
RotaMatic Akku
Popis výrobku RotaMatic Akku

Robustní elektromechanický pohon otočné brány
pro jedno a dvojkřídlé otočné brány
do výšky brány max. 2000 mm
šířka křídla brány do max. 2500 mm,
hmotnosti křídla do max. 120 kg.
Od šířky křídla brány 1500 mm se doporučuje elektrický zámek.
U bran s částečnou výplní je zapotřebí elektrický zámek.
Ne pro průmyslové použití!
Míry: (viz schéma)
Data pohonu:
24 V stejnosměrný převodovkový motor se šnekovou převodovkou, třída
ochrany motoru IP 54,
řídící napětí 24 V stejnosměrných, provozní režim S2 - 4 minuty,
tažná a tlačná síla 1000 N, krátkodobá špičková síla 1100 N.

Typ

Řídicí elektronika:
V samostatném pouzdře IP 65, mikroprocesorové řízení, programování
pomocí DIL spínačů, nastavitelné omezování síly, plynulé zastavení, integrované automatické zavírání.
U dvoukřídlých otočných bran je možno používat jedno křídlo jako
průchozí křídlo.
Sériové vybavení:
4 tlačítkový ruční minivysílač HSM 4 a integrovaného 2 kanálového
přijímače 868,3 MHz.
Každý ruční vysílač je z výroby individuálně kódovaný na 1 z více než
1 biliónu možností.
Pouzdro:
Hliník / plast vyztužený skleněnými vlákny, odolný proti povětrnostním
vlivům.
Rozsah teplot: od - 15 °C do + 45 °C
Obsah dodávky:
včetně montážního materiálu, galvanicky pozinkovaného.
U bran se stoupajícími závěsy viz přídavné vybavení.
Poznámka: při aktivovaném automatickém zavírání je nutné použití
světelné závory!

použitelný pro

číslo artiklu

Pro jednokřídlé otočné brány
se šířkou křídla 1000 mm do 2500 mm, hmotnost křídla max. 120 kg
Pro dvojkřídlé otočné brány
se šířkou křídla 1000 mm do 2500 mm, hmotnost křídla max. 120 kg

RotaMatic Akku 1
RotaMatic Akku 2

45 11 100

17493

45 11 120

20759

Obsah dodávky:

• lakovaná kovová skříň (380 x 380 x 210 mm) pro uložení akumulátoru,
• předem namontované řízení,
• včetně montážního materiálu (galvanicky pozinkovaného),
• akumulátorová jednotka AE 24,
• nabíječka LG 24,
• signální světlo pro montáž na zem
Poznámka: při plánování systémů otočných bran je nutno respektovat místní zatížení větrem, týkající se výplně brány.
Dbejte požadavků DIN EN 13241. Délka připojovacího kabelu mezi pohonem a ovládáním smí být max. 10 m.
Přehledné tabulky možností kombinací pohonů bran Hörmann s díly příslušenství naleznete od strany 286.
Technická data pro akumulátor
Délka použití
při vždy 4 cyklech brány za den:

asi 30 dní, při okolní teplotě
asi 20 dní, při okolní teplotě
asi 15 dní, při okolní teplotě

Čas nabíjení:

5 - 10 hodin, v závislosti na vybití (žádný paměťový efekt),
přírůstek výkonu po dobu nabíjení: asi 60 W za hodinu

Hmotnost:

8,8 kg

Rozměry:

330 x 220 x 115 mm

Přípojka akumulátorové jednotky:

24 V stejnosměrných

Odběr proudu:

pohotovostní asi 3,5 mA

+ 20 °C
0 °C
- 15 °C

Maximální přípustná okolní teplota pro
akumulátorovou jednotku:

-15 °C až + 45 °C

Druh ochrany:

jen pro suché prostory

Maximální skladovací doba:

doporučení: po 1/2 roce by se mělo provést dobití.
Při delší skladovací době (od asi 1 roku) bez dobití může dojít k poškození akumulátoru.

Poznámka k volbě provedení pohonu:

Pos.1 a 2:
238

2

-e

A=(±)e+130

+e

1

e-míra = - 30 až +150 mm

720

Kč

1120 mm

pro tlumení vypínacích sil ve směru otevírání / zavírání brány je možno použít tlumící profil DP 1 nebo DP 2.
Bezpečnostní kontaktní lišty jen na dotaz.
Ceník prodejce 169 (CZ)

Pohon vjezdových otočných vrat
RotaMatic Akku
Speciální příslušenství
WA 24 EA

Výměnný akumulátor 24 V, 10 Ah

číslo artiklu
439 346

Solární modul

SM 24

3960

Pro nabíjení / udržování akumulátoru pohonu včetně
montážního materiálu a 10 m připojovacího kabelu

436 318

6072

Odtok kondenzátu

Pro zamontování do skříně řízení

439 344

70

Bezpečnostní zámek
(bez obr.)

Pro skříň řízení

436 343

312

Prodlužovací kabel 7 x 0,5 mm2,
délka: 10 m

439 339

648

Zkušební kabel

ZL 10

Další příslušenství pro RotaMatic Akku
Ruční vysílač
HSM 4, HSP 4, HSE 2, HSD 2-A, HSD2-C, HSZ 1, HSZ 2, HS 4, HS 1
Vnitřní tlačítko
FIT 2
Radiové kódovací tlačítko
FCT 3 b, FCT 10 b
Klíčový spínač
STUP 40, STAP 40, ESU 40, ESA 40
Připojovací kabely
pro klíčový spínač

Kč

Pohony vrat

Příslušenství pro RotaMatic Akku
Výměnný akumulátor

Strana 258
Strana 267
Strana 267
Strana 274
Strana 271

Přehledné tabulky možností kombinací pohonů bran Hörmann s díly příslušenství naleznete od strany 286.

Ceník prodejce 169 (CZ)
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Pohon vjezdových otočných vrat RotaMatic
Příslušenství
Příslušenství pro RotaMatic
Elektrozámek

pro zamykání do sloupku, doporučený pro vrata:
– od šířky křídla 1500 mm
– s výplní vrat 70 % a šířkou křídla > 1500 mm

Elektrozámek

pro zamykání do země, doporučený pro vrata:
– od šířky křídla 1500 mm
– s výplní vrat 70 % a šířkou křídla > 1500 mm

číslo artiklu
436 248

Kč
2976

436 249

2712

Najížděcí kryt

Potřebný najížděcí kryt (číslo artiklu 436 234)
s vybráním pro závoru elektrického zámku
doporučený pro vrata od šířky křídla 1500 mm

436 234

1440

Dorazový úhelník

dorazový úhelník s dorazovou rolnou

436 405

624

Sada podložek

pro najížděcí kryt
pro výškové nastavení najížděcího krytu
3 podložky po 3 mm

438 774

336

uzamykatelné nouzové odemykání
pro pohon otočných bran RotaMatic

436 352

528

436 288

221

436 304

1422

3032523

480

Bezpečnostní sada

HSK3

Poznámka: pro bránové křídlo je bezpečnostní sada nutná!!!
Tlumící profil

DP 1

Tlumící profil

DP 2

C-profil

pro přídavné zajištění zavírací hrany, volitelný
není nutný profil C
průřez: přibližně 40 x 40 mm
(cena za metr délky)
pro přídavné zajištění zavírací hrany
nutný C-profil
průřez: cca 20 x 20 mm
Udat délku!
(cena za metr délky)
pro tlumící profil DP2
Udat délku!
(cena za metr délky)

Jednosměrná světelná závora

EL 31

pro pohony Hörmann
Pro venkovní použití
jako přídavné bezpečnostní zařízení.
Druh ochrany: IP 65
Připojovací vedení: kruhové 2 x 10 m, 3 žílové
(obsaženo v dodávce RotaMatic 1 SK a 2 SK)

436 210

2424

Jednosměrná světelná závora

EL 301

pro pohony RotaMatic P/PL/Pio
pro venkovní použití
jako přídavné bezpečnostní zařízení
druh ochrany : IP 65
přípojné vedení : kruhové 2 x 10 m, 2-žílové
Poznámka:
obsaženo v dodávce RotaMatic 1SK

436 233

2184

Další příslušenství
240

následující str.
Ceník prodejce 169 (CZ)

Pohon vjezdových otočných vrat
RotaMatic, RotaMatic Akku
Příslušenství pro RotaMatic, RotaMatic Akku
Signální světlo žluté
SLK

číslo artiklu
436 515

Kč

Sada kování

• provozní napětí 24 V DC, chráněno proti přepolování, 1,2 W
• chráněno: IP 65
• pro montáž na zem nebo stěnu
Možnosti kombinací od strany 286
• provozní napětí 24 V DC, chráněno proti přepolování, 0,5 W
• chráněno IP 65, s Piezo – prvkem pro akustické
hlášení při spuštění
Možnosti kombinací od strany 286
• provozní napětí: 230 V AC, 6 W
• chráněno: IP 65
• pro montáž na zem nebo stěnu
Možnosti kombinací od strany 286
Pro montáž pohonu se stoupajícími závěsy, do max. 6°

Rohový úhelník na sloupek

Hinweis:
Pro Torﬂügel ist ein Set erforderlich!
provedení z ušlechtilé oceli
Jako rozšíření pro úzké sloupky

437 632
436 330

2424
624

provedení z ušlechtilé oceli

436 383

1296

Pro dosažení většího odstupu od sloupku

436 331

312

provedení z ušlechtilé oceli

436 384

724

Jako podložná deska, například u dřevěného sloupku

436 332

624

provedení z ušlechtilé oceli

436 385

864

Například pro zděné sloupky, pro navaření upevňovacího
úhelníku

436 333

384

provedení z ušlechtilé oceli

436 386

1176

436 226

1728

A

NOVINK

í od
K dodán 09
0
2
a
n
b
u
d

Prodlužovací deska

Podložná deska sloupku

Zazdívací deska sloupku

Koncová lišta

PE 1

VP 1

PK 1

PM 1

.

600

436 518

672

436 516

600

437 999

1992

• Pro jištění zavírací hrany
• Kontaktní lišta včetně montážní lišty, jednostranná se 7 m
připojovacím kabelem a koncovým odporem, předem
smontovaná
▶ Koncová lišta (uveďte délku)

na m

Poznámka:
za koncovou lištu se účtují montážní náklady.
Jen po technickém vyjasnění!
• Pro jištění zavírací hrany

Průchozí lišta

2640

• Kontaktní lišta včetně montážní lišty, oboustranná se 7 m
připojovacími kabely, předem smontovaná.
▶ Koncová lišta (uveďte délku)
Poznámka:
za koncovou lištu se účtují montážní náklady.
Jen po technickém vyjasnění!

Ceník prodejce 169 (CZ)

na m

436 227

1728
2640

241

Pohony vrat

Příslušenství

Pohon vjezdových otočných vrat RotaMatic
Příslušenství
Příslušenství pro RotaMatic, RotaMatic Akku
Expandér sv. závory
LSE 1*

• pro pohony garážových vrat Serie 1, RotaMatic a DTA
v krabičce
• Pro připojení až dvou světelných závor EL31 a / nebo RL 30
• im Gehäuse

číslo artiklu
436 396

Kč
1320

Poznámka:
přípojná vedení ASL 2, ASLK 10, ASL 50 viz str. 271.
Expandér sv. závory

LSE 2*

• pro pohony garážových vrat Serie 2, RotaMatic P
a LineaMatic, v krabičce
• Pro připojení až dvou světelných závor EL101 a / nebo
EL 301
• im Gehäuse

436 380

1440

Stojanový sloup – sada

STL 1

• tojanový sloup pro všechny světelné závory Hörmann ve
vjezdovém prostoru jako průjezdné světelné závory
• hlava sloupu a přijímací box v RAL 7015 (schiefergrau)
• proﬁl sloupu a kryt v elox. hliníku
• rozměry (š x v x h): 95 x 550 x 85 mm

437 663

1704

437 677

144

•
•
•
•

pro vestavbu do stojanového sloupu STL
Barva světla: bílá
Včetně plastového zakrytí
Provozní napětí: 24 V DC, chráněno proti přepolování,
max 3W
• Druh ochrany: IP 44
• Délka: 329 mm

436 519

1176

k připojení LED – světelné trubice

436 530

864

A

NOVINK

Poznámka:
Bez světelných závor, objednat seperátně!
Ne pro EL 71!

• druhý box v RAL 7015 (schiefergrau)
• Při použití jedné světelné závory jako bezpečnostní světelné
závory

Přijímací box pro STL 1

A

NOVINK
LED – světelná trubice pro STL 1

A

NOVINK

Poznámka:
Ne pro EL71!

í od
K dodán 09
0
2
a
n
b
du

Síťový díl pro LED – světelnou
trubici
(ohne Abb.)

A

NOVINK

í od
K dodán 09
0
2
a
n
b
du

*

oblasti použití viz přehled možnosti kombinací pohonů garážových vrat s konstrukčními skupinami Integrovaných dveří a konstrukčními skupinami
SKS od str. 285.

Další příslušenství

242

od strany 258

Ceník prodejce 169 (CZ)

Pohon vjezdových otočných bran DTH 700

Řídící elektronika:
V samostatném pouzdře, druh ochrany IP 55, mikroprocesorové řízení,
s dvěma 7 segmentovými ukazateli, vypínací automatika a nastavení
plynulého ozastavení.
U 2 – křídlích otočných bran může být jedno křídlo používáno jako
průchozí.
Pouzdro:
povětrnostně odolné hliníkové pouzdro.
Rozsah teplot: od - 20 °C do + 60 °C
Obsah dodávky:
Včetně montážního materiálu, žlutě zbarvené, popř. odolné proti korozi.

Hydraulický pohon otočných bran
Pro 1- a 2- křídlé otočné brány do výšky křídla max. 2500 mm,
šířky max. 7000 mm a hmotností křídla max.1000 kg.
Elektrozámek a koncové dorazy jsou nutné.

Poznámka: při aktivovaném automatickém zavírání je nutné použití
světelné závory. Mechanické koncové dorazy ve směru
otevřít / zavřít jsou nutné a od stavebníka vytvořené.

Rozměry: (viz nákres)
Data pohonu:
Elektro – hydraulický, druh ochrany motoru IP55,
Sítová přípojka 230 – 240 V AC, 50 Hz, řídící napětí 24 V DC,
Provozní režim S2 – 4 min, tažná a tlačná síla 3000 N,
krátkodobě 3500 N

Typ

použitelný pro

DTH 700-1

pro 1- křídlé otočné brány

DTH 700-2

pro 2- křídlé otočné brány

Bez dálkového ovládání ! (vysílače od str. 258)

číslo artiklu

Kč

po technickém vyjasnění

Poznámka: při plánování systémů otočných bran je nutno respektovat místní zatížení větrem, týkající se výplně brány. Je nutno dodržet
požadavky DIN EN 13241. Doporučujeme použití jednotky zajištění uzavírací hrany (viz str. 255)
Přehledné tabulky možností kombinací pohonů bran Hörmann s díly příslušenství naleznete od strany 286.
Poznámka k volbě provedení pohonu:
Pro standartní pohony doporučujeme rozměry:

Rozměry v mm

Úhel otevírání

a
(mm)

b
(mm)

c*
(mm)

d **
(mm)

s
(mm)

90°
115°
125°

130
100
90

130
120
120

260
260
260

80
50
40

20
20
0

Lo = 960
y = 75

S < 0

* pracovní zdvih tělesa
** Nejvyšší rozměr
c = Der Arbeitshub des Schafts ist geringer als der maximale Hub,
um zu vermeiden, dass der Kolben beim Öffnen und Schließen
innenliegend an den Anschlag gelangt.

S = 0

S > 0

Ceník prodejce 169 (CZ)
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Pohony vrat

Popis výrobku DTH 700

Pohon vjezdových otočných bran DTU 250

Popis výrobku DTU 250

Podzemní pohon pro 1- a 2- křídlé
otočné brány
Ne pro průmyslové použití!
Do výšky brány max . 2500 mm, do šířky křídla max. 2500 mm,
do hmotnosti křídla max. 500 kg.
U bran s částečnou plochou výplně je nutný elektrozámek.
Max úhel otevření standardně 90°,
max. úhel otevření se speciálním příslušenstvím 140°.
Poznámka: u tohoto pohonu může být připojený jen jeden
elektrozámek!

Data pohonu:
Elektro –mechanický, druh ochrany motoru IP 67,
Sítová přípojka 230 – 240 V AC, 50 Hz,
řídící napětí 24 V DC,
Provozní režim S2 – 4 min, tažná a tlačná síla 2500 N,
krátkodobě 3000 N
Řídící elektronika:
V samostatném pouzdře, druh ochrany IP 55, mikroprocesorové řízení,
s dvěma 7 segmentovými ukazateli, vypínací automatika a nastavení
plynulého ozastavení.
U 2 – křídlých otočných bran může být jedno křídlo používáno jako
průchozí.
Pouzdro:
povětrnostně odolná ocelová vana s poklopem z ušlechtilé oceli.
Rozsah teplot: od - 20 °C do + 60 °C
Obsah dodávky:
Včetně montážní vany z oceli, zařízení nouzového otevírání
a kování brány.
Bez dálkového ovládání ! (vysílače od str. 258)

Rozměry: (viz nákres)

Typ

použitelný pro

číslo artiklu

DTU 250-1

pro 1- křídlé otočné brány

DTU 250-2

pro 2- křídlé otočné brány

Kč

po technickém vyjasnění

Poznámka: při plánování systémů otočných bran je nutno respektovat místní zatížení větrem, týkající se výplně brány. Je nutno dodržet
požadavky DIN EN 13241. Doporučujeme použití jednotky zajištění uzavírací hrany (viz str. 255)
Přehledné tabulky možností kombinací pohonů bran Hörmann s díly příslušenství naleznete od strany 286.
Poznámka k volbě provedení pohon:

Rozměry v mm

Poznámka: mechanické koncové dorazy ve směru otevřít / zavřít jsou nutné, pro DTU 250!
Speciální příslušenství pro DTU 250 a DTH 700
Mechanický koncový doraz brána-zavřeno
Mechanický koncový doraz brána-otevřeno
Montážní sada pro úhel otevírání 140°
Vyhodnocovací jednotka zajištění uzavírací hrany
(ohne Abb.)

244

pro bezp. kontaktní lištu, für die Antriebe DTH 700
und DTU 250
Pozn.: koncové a / nebo průchozí.
Lišty jsou nutné, viz. str. 241

artikl
436 340
436 341
436 342
635 276

Ceník prodejce 169 (CZ)

Kč
1416
576
1968
2880

Pohony vjezdových otočných bran DTH 700 a
DTU 250
Příslušenství pro DTH 700 a DTU 250
Elektrozámek

číslo artiklu
pro podlahové zavírání
Řídící napětí: 12 V AC

Kč
439 269

2712

Elektrozámek

Nutný najížděcí kryt (artikl 436 234)
pro zamykání do sloupku
Řídící napětí: 12 V AC

439 268

2976

Najížděcí kryt

s vybráním pro závoru elektrozámku

436 234

1440

Dorazový úhelník

dorazový úhelník s dorazovou rolnou

436 405

624

Sada podložek

pro najížděcí kryt
Pro výškové nastavení najížděcího krytu
3 podložky po 3 mm

438 774

336

pro přídavné zajištění zavírací hrany, volitelný
není nutný C – profil,
průřez cca 40 x 40 mm
udat délku!
za metr délky

436 288

221

pro přídavné zajištění zavírací hrany, volitelný
nutný C – profil,
průřez cca 20 x 20 mm
udat délku!
za metr délky

436 304

122

30 32 523

480

436 516

600

tlumící profil

DP 1

tlumící profil

DP 2

C-profil

pro tlumící profil DP 2
udat délku!

LED signální světlo žluté

SLK

A

NOVINK

za metr délky

provozní napětí 230V AC, 6 W
chráněno IP 65, pro montáž na zem nebo stěnu

í od
K dodán 09
0
2
a
n
dub
Jednosměrná světelná závora

EL 31

pro pohony vrat Hörmann
Pro venkovní použití
jako přídavné bezpečnostní zařízení.
Druh ochrany: IP 65
Připojovací vedení: kruhové 2 x 10 m, 3 žílové
(obsaženo v dodávce RotaMatic 1 SK a 2 SK)

436 210

2424

Jednosměrná světelná závora

EL 71

pro pohony otočných bran DTH 700 a DTU 250
Max. šířka brány 20 m
Pro venkovní použití jako přídavné bezpečnostní
Zařízení, druh ochrany IP54
Přípojné vedení : kruhové 2 x 10 m, 3-žílové

635 275

2976

Další příslušenství
Ceník prodejce 169 (CZ)

od strany 258
245

Pohony vrat

Příslušenství

Pohon posuvné vjezdové brány
LineaMatic

ži

ontá

ka: s

n
Novi

ři m
ocí p

pom

Popis výrobku LineaMatic

Pohon posuvných bran
do šířky max. 6000 mm
do výšky brány max. 2000 mm
a hmotnosti brány max. 300 kg.
Ne pro průmyslové použití!
Data pohonu:
24 V stejnosměrný převodovkový motor se šnekovou převodovkou, třída
ochrany IP 54,
síťová přípojka 230 - 240 V střídavých,
řídící napětí 24 V stejnosměrných, provozní režim S2 - 4 minuty,
tažná a tlačná síla 650 N, krátkodobá špičková síla 800 N.
Řídící elektronika::
Ve skříni pohonu integrované řízení,
vypínací automatika a nastavitelné plynulé zastavení,
magnetický koncový spínač,
integrované automatické zavírání.
Typ
LineaMatic

LineaMatic SK

Sériové vybavení:
4 tlačítkový ruční minivysílač HSM 4 a integrovaného dvoukanálového
přijímače na 868,3 MHz.
Každý ruční vysílač je ve výrobě individuálně kódován jednou z více než
1 bilionu možností.
Pouzdro:
Zinkový tlakový odlitek / plast vyztužený skleněnými vlákny, odolný proti
povětrnostním vlivům.
Rozsah teplot: od - 20 °C do + 60 °C
Obsah dodávky:
Dodávka včetně montážního materiálu a hnacího pastorku s modulem
4 (přímé ozubení).
Upevňovací materiál z ušlechtilé oceli, podlahová konzola odolná proti
korozi a výškově přestavitelná.
Profily ozubených hřebenů je nutno objednat samostatně.
Ne pro stoupající nebo klesající systémy bran!
Poznámka: při aktivovaném automatickém zavírání je nutné použití
světelné závory!

použitelný pro
Vjezdové posuvné brány do délky max. 6000 mm,
výšky brány max. 2000 mm
a hmotnosti brány max. 300 kg.
jako LineaMatic
včetně jednoduché světelné závory a žlutého LED signálního světla SLK pro upevnění na
podlahu

číslo artiklu

Kč

45 11 200

8866

45 11 201

10312

číslo artiklu

Kč

438 632

312

438 631

312

Poznámka: při plánování systémů otočných bran je nutno respektovat místní zatížení větrem, týkající se výplně brány.
Dbejte požadavků DIN EN 13241. Délka připojovacího kabelu mezi pohonem a ovládáním smí být max. 10 m.
Přehledné tabulky možností kombinací pohonů bran Hörmann s díly příslušenství naleznete od strany 286.
Nutné příslušenství
Poznámka: upevňovací materiál pro upevnění ozubených hřebenů je nutno objednat samostatně.
Plastový ozubený hřeben
V6
Modul 4, 1000 mm, upevňovací příložky dole
Bez upevňovacího materiálu!

Plastový ozubený hřeben

S6

Modul 4, 1000 mm, upevňovací příložky nahoře
Bez upevňovacího materiálu!

Upevňovací materiál

Pro plastový ozubený hřeben

Ocelový ozubený hřeben

Sada šroubů pro upevnění 1000 mm plastového ozubeného hřebenu
Ozubený hřeben z oceli, 1000 mm, modul 4

438 634
438 759

122
456

Upevňovací úhelník

Poznámka:
Pro upevnění ocelového ozubeného hřebenu jsou na metr
zapotřebí 3 kusy upevňovacího úhelníku (číslo výrobku 438 765)
Pro upevnění ocelového ozubeného hřebenu (1 kus)

438 765

74

246

Ceník prodejce 169 (CZ)

Pohon vjezdových posuvných bran
LineaMatic P
ka: s

n
Novi

ži

ontá

ři m
ocí p

pom

Pohon posuvných bran
do šířky max. 8000 mm
do výšky brány max. 2000 mm a
hmotnosti brány max. 500 kg.
Ne pro průmyslové použití!
Data pohonu:
24 V stejnosměrný převodovkový motor se šnekovou převodovkou, třída
ochrany IP 54,
síťová přípojka 230 - 240 V střídavých, řídící napětí 24
V stejnosměrných, provozní režim S2 - 4 minuty,
tažná a tlačná síla 1000 N, krátkodobá špičková síla 1200 N.
Řídící elektronika::
Ve skříni pohonu integrované řízení,
vypínací automatika a nastavitelné plynulé zastavení,
magnetický koncový spínač,
integrované automatické zavírání.
Typ

Sériové vybavení:
4 tlačítkový ruční minivysílač HSM 4 a integrovaného dvoukanálového
přijímače na 868,3 MHz.
Každý ruční vysílač je ve výrobě individuálně kódován jednou z více než
1 bilionu možností.
Pouzdro:
inkový tlakový odlitek / plast vyztužený skleněnými vlákny, odolný proti
povětrnostním vlivům.
Rozsah teplot: od - 20 °C do + 60 °C
Obsah dodávky:
Dodávka včetně montážního materiálu a hnacího pastorku s modulem 4
(přímé ozubení).
Upevňovací materiál z ušlechtilé oceli, podlahová konzola odolná proti
korozi a výškově přestavitelná.
Profily ozubených hřebenů je nutno objednat samostatně.
Ne pro stoupající nebo klesající systémy bran!
Poznámka: při aktivovaném automatickém zavírání je nutné použití
světelné závory!

použitelný pro

LineaMatic P

LineaMatic P SK

Vjezdové posuvné brány do délky max. 8000 mm,
výšky brány max. 2000 mm
a hmotnosti brány max. 500 kg.
jako LineaMatic P
včetně jednoduché světelné závory a žlutého LED signálního světla SLK pro upevnění na
podlahu

číslo artiklu

Kč

45 11 250

10778

45 11 251

12335

číslo artiklu

Kč

438 632

312

438 631

312

Poznámka: při plánování systémů otočných bran je nutno respektovat místní zatížení větrem, týkající se výplně brány.
Dbejte požadavků DIN EN 13241. Délka připojovacího kabelu mezi pohonem a ovládáním smí být max. 10 m.
Přehledné tabulky možností kombinací pohonů bran Hörmann s díly příslušenství naleznete od strany 286.
Nutné příslušenství
Poznámka: upevňovací materiál pro upevnění ozubených hřebenů je nutno objednat samostatně.
Plastový ozubený hřeben
V6
Modul 4, 1000 mm, upevňovací příložky dole
Bez upevňovacího materiálu!

Plastový ozubený hřeben

S6

Modul 4, 1000 mm, upevňovací příložky nahoře
Bez upevňovacího materiálu!

Upevňovací materiál

Pro plastový ozubený hřeben

Ocelový ozubený hřeben

Sada šroubů pro upevnění 1000 mm plastového ozubeného hřebenu
Ozubený hřeben z oceli, 1000 mm, modul 4

438 634
438 759

122
456

Upevňovací úhelník

Poznámka:
Pro upevnění ocelového ozubeného hřebenu jsou na metr
zapotřebí 3 kusy upevňovacího úhelníku (číslo výrobku 438 765)
Pro upevnění ocelového ozubeného hřebenu (1 kus)

438 765

74

Ceník prodejce 169 (CZ)
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Pohony vrat

Popis výrobku LineaMatic P

Pohon vjezdových posuvných bran
LineaMatic P io

ži

ontá

ka: s

n
Novi

ři m
ocí p

pom

Popis výrobku LineaMatic P io

Pohon posuvných bran
do šířky max. 8000 mm
do výšky brány max. 2000 mm a
hmotnosti brány max. 500 kg.
Ne pro průmyslové použití!
Data pohonu:
24 V stejnosměrný převodovkový motor se šnekovou převodovkou, třída
ochrany IP 54,
síťová přípojka 230 - 240 V střídavých, řídící napětí 24
V stejnosměrných, provozní režim S2 - 4 minuty,
tažná a tlačná síla 1000 N, krátkodobá špičková síla 1200 N.
Řídící elektronika::
Ve skříni pohonu integrované řízení,
vypínací automatika a nastavitelné plynulé zastavení,
magnetický koncový spínač,
integrované automatické zavírání.
Typ
LineaMatic P io

LineaMatic P io SK

Sériové vybavení:
4 tlačítkový ruční minivysílač HSM 4 io včetně držáku ručního vysílače
a externí přijímací a vysílací jednotky ESE 1 na 868 - 870 MHz. Ruční
vysílač je vybaven stavovou LED pro indikaci otevřené / zavřené polohy
brány.
Pouzdro:
Zinkový tlakový odlitek / plast vyztužený skleněnými vlákny, odolný proti
povětrnostním vlivům.
Rozsah teplot: od - 20 °C do + 60 °C
Obsah dodávky:
Dodávka včetně montážního materiálu a hnacího pastorku s modulem 4
(přímé ozubení).
Upevňovací materiál z ušlechtilé oceli, podlahová konzola odolná proti
korozi a výškově přestavitelná.
Profily ozubených hřebenů je nutno objednat samostatně.
Ne pro stoupající nebo klesající systémy bran!
Poznámka: při aktivovaném automatickém zavírání je nutné použití
světelné závory!

použitelný pro

číslo artiklu

Vjezdové posuvné brány do délky max. 8000 mm,
výšky brány max. 2000 mm
a hmotnosti brány max. 500 kg.
jako LineaMatic P io
včetně jednoduché světelné závory a žlutého LED signálního světla SLK pro upevnění na
podlahu

Kč

45 11 300

11421

45 11 301

12986

číslo artiklu

Kč

438 632

312

438 631

312

Poznámka: při plánování systémů otočných bran je nutno respektovat místní zatížení větrem, týkající se výplně brány.
Dbejte požadavků DIN EN 13241. Délka připojovacího kabelu mezi pohonem a ovládáním smí být max. 10 m.
Přehledné tabulky možností kombinací pohonů bran Hörmann s díly příslušenství naleznete od strany 286.
Nutné příslušenství
Poznámka: upevňovací materiál pro upevnění ozubených hřebenů je nutno objednat samostatně.
Plastový ozubený hřeben
V6
Modul 4, 1000 mm, upevňovací příložky dole
Bez upevňovacího materiálu!

Plastový ozubený hřeben

S6

Modul 4, 1000 mm, upevňovací příložky nahoře
Bez upevňovacího materiálu!

Upevňovací materiál

Pro plastový ozubený hřeben

Ocelový ozubený hřeben

Sada šroubů pro upevnění 1000 mm plastového ozubeného hřebenu
Ozubený hřeben z oceli, 1000 mm, modul 4

438 634
438 759

112
456

Upevňovací úhelník

Poznámka:
Pro upevnění ocelového ozubeného hřebenu jsou na metr
zapotřebí 3 kusy upevňovacího úhelníku (číslo výrobku 438 765)
Pro upevnění ocelového ozubeného hřebenu (1 kus)

438 765

74
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Pohon vjezdových posuvných bran
LineaMatic H
a: s

nk
Novi

d
ání o
K dodce 2009
n
červe

i

ntáž

i mo

př
mocí

po

Pouzdro:
inkový tlakový odlitek / plast vyztužený skleněnými vlákny, odolný proti
povětrnostním vlivům.
Rozsah teplot: od - 20 °C do + 60 °C
Obsah dodávky:
Dodávka včetně montážního materiálu a hnacího pastorku s modulem 4
(přímé ozubení).
Upevňovací materiál z ušlechtilé oceli, podlahová konzola odolná proti
korozi a výškově přestavitelná.

Pohon posuvných bran
do šířky max. 8000 mm
do výšky brány max. 2000 mm a
hmotnosti brány max. 500 kg.
Ne pro průmyslové použití!
Data pohonu:
24 V stejnosměrný převodovkový motor se šnekovou převodovkou, třída
ochrany IP 54,
síťová přípojka 230 - 240 V střídavých, řídící napětí 24
V stejnosměrných, provozní režim S2 - 4 minuty,
tažná a tlačná síla 1200 N, krátkodobá špičková síla 1400 N.
Řídící elektronika::
Ve skříni pohonu integrované řízení,
vypínací automatika a nastavitelné plynulé zastavení,
magnetický koncový spínač,
integrované automatické zavírání.
Typ

Profily ozubených hřebenů je nutno objednat samostatně.
Ne pro stoupající nebo klesající systémy bran!

Bez dálkového ovládání (od str. 258)

použitelný pro

LineaMatic H

LineaMatic H SK

Vjezdové posuvné brány do délky max. 10000 mm,
výšky brány max. 3000 mm
a hmotnosti brány max. 500 kg.
jako LineaMatic H
včetně jednoduché světelné závory a žlutého LED signálního světla SLK pro upevnění na
podlahu

číslo artiklu

Kč

45 11 600

12779

45 11 620

14299

číslo artiklu

Kč

438 632

312

438 631

312

Přehledné tabulky možností kombinací pohonů bran Hörmann s díly příslušenství naleznete od strany 286.
Nutné příslušenství
Poznámka: upevňovací materiál pro upevnění ozubených hřebenů je nutno objednat samostatně.
Plastový ozubený hřeben
V6
Modul 4, 1000 mm, upevňovací příložky dole
Bez upevňovacího materiálu!

Plastový ozubený hřeben

S6

Modul 4, 1000 mm, upevňovací příložky nahoře
Bez upevňovacího materiálu!

Upevňovací materiál

Pro plastový ozubený hřeben

Ocelový ozubený hřeben

Sada šroubů pro upevnění 1000 mm plastového ozubeného hřebenu
Ozubený hřeben z oceli, 1000 mm, modul 4

438 634
438 759

122
456

Upevňovací úhelník

Poznámka:
Pro upevnění ocelového ozubeného hřebenu jsou na metr
zapotřebí 3 kusy upevňovacího úhelníku (číslo výrobku 438 765)
Pro upevnění ocelového ozubeného hřebenu (1 kus)

438 765

74

Ceník prodejce 169 (CZ)
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Pohony vrat

Popis výrobku LineaMatic P

Pohon vjezdových posuvných bran STA 400
S ovládáním B 460 FU – STA

Popis výrobku STA 400 FU
Pouzdro pohonu:
Povětrnostně odolné pouzdro z plastu
Pohon posuvných bran do šířky max.17000
mm, výšky max. 3000 a hmotnosti max. 2500
kg, u samonosných max. 1800 kg.

Data pohonu:
Převodovkový pohon na střídavý proud,
Druh ochrany, IP 65,
Síťové připojení 230-240 V AC, řídící napětí 24 V DC,
Provozní režim S3-60%,
Tažná a tlačná síla 2000N, krátkodobě 2300 N.

Rozsah teplot:
od -20 °C do +60 °C
Obsah dodávky:
Pohon s konzolí a hnacím pastorkem Modul 4 ( přímo ozubeným).
Ovládání s hlavním vypínačem, uzamykatelné pouzdro pohonu.
Upevňovací materiál z oceli, galvanicky pozinkovaný. Včetně montážního
materiálu.
Proﬁly ozubených hřebenů je nutno objednat samostatně.
Ne pro stoupající nebo klesající systémy bran!
Bez dálkového ovládání! (vysílače od str. 258)

Řídící elektronika:
Mikroprocesorové řízení v separátním krytu, s nastavitelným omezením
síly a elektronickým hlásičem pozice, pozvolný rozjezd a dojezd, Druh
ochrany IP 65.
Poznámka:
při aktivovaném automatickém zavírání je nutné použití světelné závory!
Typ
STA 400 FU

Použitelný pro
Pohon posuvných bran do šířky max.17000 mm, výšky max. 3000 a hmotnosti max. 2500 kg,
u samonosných max. 1800 kg.

Číslo artiklu

Kč

635 255

31176

Poznámka: při plánování systémů otočných bran je nutno respektovat místní zatížení větrem, týkající se výplně brány.
Dbejte požadavků DIN EN 13241. Délka připojovacího kabelu mezi pohonem a ovládáním smí být max. 10 m.
Přehledné tabulky možností kombinací pohonů bran Hörmann s díly příslušenství naleznete od strany 286.
Nutné příslušenství
Poznámka: upevňovací materiál pro upevnění ozubených hřebenů je nutno objednat samostatně.
Ocelový ozubený hřeben
Ozubený hřeben z oceli, 1000 mm, modul 4

upevňovací úhelník
Další příslušenství
Připojovací jednotka kontaktních lišt
Koncová lišta pro SKS
Průchozí lišta pro SKS

250

Poznámka:
Pro upevnění ocelového ozubeného hřebenu jsou na metr
zapotřebí 3 kusy upevňovacího úhelníku (číslo výrobku 438 765).
k upevnění ocelové tyče (1ks)

Číslo artiklu

Kč

438 759

456

438 765

74

na poptání
na poptání
na poptání

Ceník prodejce 169 (CZ)

Příslušenství pro STA 400 FU s ovládáním
B 460 FU – STA
Speciální příslušenství
Příslušenství pro STA 400 FU s ovládáním B 460 FU – STA
Rozšiřovací skříň
pro ovládání průmyslových vrat (poloviční skříň)

artikl
637 014

Kč
1080

Multifunkční platina

• se 2 relé
• programovatelná

637 026

1704

Platina koncových poloh

se 2 relé

637 028

912

637 023

2616

se 2 LED světly, žlutá
se 2 LED světly, žlutá a spínací hodiny ZSU 2

637 530
637 531

5352
8736

se 2 LED světly, červená/zelená
se 2 LED světly, červená/zelená a spínací hodiny ZSU2
funkce nahoru/stop/dolů

637 532
637 533
436 280

9720
13128
1464

funkce nouzové vypnutí

637 047

1272

637 056
637 076
637 059

7536
9624
1320

637 184

5832

637 183

3696

Jednocestná sv. závora

EL 51

Přípojky signálních světel

ZS 400

Přípojky signálních světel

Poznámka:
(pouze v kombinaci 637 026).
• pro použití ve venkovním prostředí
• druh ochrany: IP 65

MP 400

Tlačítko

DT 03

Tlačítko

DTN 10

Indukční smyčka

• indukční smyčka s poloviční skříni
• bez kabelu
DI 1
DI 2

Smyčkový kabel
Otočné zrcadlo – signální

• pro DI 1 a DI 2
• role á 50 m
provozní napětí: 230V/50Hz

Bleskové světlo

Poznámka:
pouze ve spojení s multifunkční platinou nebo platinou koncových
poloh
provozní napětí: 230V/50Hz
Poznámka:
pouze ve spojení s multifunkční platinou nebo platinou koncových
poloh

Další příslušenství

Ceník prodejce 169 (CZ)

od strany 258
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Pohon vjezdových posuvných bran STA 90

Popis výrobku STA 90

Pohon posuvných bran do šířky
max. 10000 mm, výšky max. 3000 mm
a hmotnosti max. 900 kg,
u samonosných max. 600 kg.
Data pohonu:
Převodovkový pohon na střídavý proud,
Druh ochrany IP 44,
Síťové připojení 230 – 240 V AC,
řídící napětí 24 V DC
Provozní režim S2 – 4 min.
Tažná a tlačná síla 1400 N, krátkodobá 1800 N
Řídící elektronika:
Řízení integrované ve skříni pohonu,
Vypínací automatika nastavitelná pro oba směry pohybu,
nastavitelné plynulé zastavení, mechanické koncové spínače,
Integrované automatické zavírání.

Typ

použitelný pro

STA 90

Pohon posuvných bran do šířky max. 10000 mm,
výšky max. 3000 mm a hmotnosti max. 900 kg,
u samonosných max. 600 kg.

Pouzdro:
Povětrnostně odolné pozdro z kovu a plastu.
Rozsah teplot: od - 20 °C do + 60 °C
Obsah dodávky:
Včetně montážního materiálu a hnacího pastorku modul 4,
spodní konzola odolná proti korozi a výškově nastavitelná
Profily ozubených hřebenů je nutno objednat samostatně.
Ne pro stoupající nebo klesající systémy bran!
Poznámka: při aktivovaném automatickém zavírání je nutné
použití světelné závory!
Bez dálkového ovládání ! (vysílače od str. 210)

číslo artiklu

Kč

635 260

19413

číslo artiklu

Kč

438 759

456

438 765

74

Poznámka: při plánování systémů otočných bran je nutno respektovat místní zatížení větrem, týkající se výplně brány.
Dbejte požadavků DIN EN 13241. Délka připojovacího kabelu mezi pohonem a ovládáním smí být max. 10 m.
Přehledné tabulky možností kombinací pohonů bran Hörmann s díly příslušenství naleznete od strany 286.
Pokyny k volbě provedení pohonu

Rozměry v mm

Nutné příslušenství
Pozn.: upevňovací materiál pro upevnění ozubených hřebenů musí být objednán samostatně
Ocelový ozubený hřeben
modul 4, délka 1000 mm

upevňovací úhelník

252

Pozn.:
Pro upevnění ocelového ozubeného hřebenu jsou
Na metr zapotřebí 3 kusy upevňovacího úhelníku (artikl 438 765)
pro upevnění ocelového ozubeného hřebenu (1 kus)

Ceník prodejce 169 (CZ)

Pohon vjezdových posuvných bran STA 180

Pohon posuvných bran
do šířky max. 15000 mm,
výšky max. 3000 mm
a hmotnosti max. 1800 kg,
u samonosných max. 1200 kg.
Data pohonu:
Převodovkový pohon na střídavý proud,
Druh ochrany IP 44,
Síťové připojení 230 – 240 V AC, řídící napětí 24 V DC
Provozní režim S2 – 4 min.
Tažná a tlačná síla 1600 N, krátkodobá 2000 N
Řídící elektronika:
Řízení integrované ve skříni pohonu,
Vypínací automatika nastavitelná pro oba směry pohybu,
nastavitelné plynulé zastavení, magnetické koncové spínače,
Integrované automatické zavírání.

Typ

použitelný pro

STA 180

Pohon posuvných bran do šířky max. 15000 mm,
výšky max. 3000 mm a hmotnosti max. 1800 kg,
u samonosných max.1200 kg.

Pohony vrat

Popis výrobku STA 180
Pouzdro :
Povětrnostně odolné pozdro z kovu a plastu.
Rozsah teplot: od - 20 °C do + 60 °C
Obsah dodávky:
Včetně montážního materiálu a hnacího pastorku modul 4,
spodní konzola odolná proti korozi a výškově nastavitelná
Profily ozubených hřebenů je nutno objednat samostatně.
Ne pro stoupající nebo klesající systémy bran!
Poznámka: při aktivovaném automatickém zavírání je nutné
použití světelné závory!
Bez dálkového ovládání ! (vysílače od str. 258)

číslo artiklu

Kč

635 265

28107

číslo artiklu

Kč

438 759

456

438 765

74

Poznámka: při plánování systémů otočných bran je nutno respektovat místní zatížení větrem, týkající se výplně brány.
Dbejte požadavků DIN EN 13241. Délka připojovacího kabelu mezi pohonem a ovládáním smí být max. 10 m.
Přehledné tabulky možností kombinací pohonů bran Hörmann s díly příslušenství naleznete od strany 286.
Pokyny k volbě provedení pohonu

rozměry v mm

Nutné příslušenství
Pozn.: upevňovací materiál pro upevnění ozubených hřebenů musí být objednán samostatně.
Ocelový ozubený hřeben
modul 4, délka 1000 mm

upevňovací úhelník

Ceník prodejce 169 (CZ)

Pozn.:
Pro upevnění ocelového ozubeného hřebenu jsou
Na metr zapotřebí 3 kusy upevňovacího úhelníku (artikl 438 765)
pro upevnění ocelového ozubeného hřebenu (1 kus)

253

Pohon vjezdových posuvných bran STA 220

Popis výrobku STA 220

Pohon posuvných bran
do šířky max. 20000 mm,
výšky max. 3000 mm
a hmotnosti max. 2200 kg,
u samonosných max. 1500 kg.
Data pohonu:
Převodovkový pohon na 3-fázový proud,
Druh ochrany IP 44,
Síťové připojení 400 V AC, řídící napětí 24 V DC
Tažná a tlačná síla 1900 N, krátkodobá 2300 N
Řídící elektronika:
Řízení v samostatné skříni, druh ochrany IP55,
Mechanické silové vypínání,
provozní režim S2 – 4 min.,
indukované koncové spínače,
nastavitelné plynulé zastavení

Pouzdro :
Povětrnostně odolné pozdro z kovu a plastu.
Rozsah teplot: od - 20 °C do + 60 °C
Obsah dodávky:
Včetně montážního materiálu a hnacího pastorku modul 4,
spodní konzola odolná proti korozi a výškově nastavitelná
Profily ozubených hřebenů je nutno objednat samostatně.
Ne pro stoupající nebo klesající systémy bran!
Poznámka: při aktivovaném automatickém zavírání je nutné
použití světelné závory!
Doporučujeme aktivní použití zajištění uzavírací hrany !
Bez dálkového ovládání ! (vysílače od str. 210)

Typ

použitelný pro

STA 220

pohon posuvných bran do šířky max. 20 000 mm,
výšky max. 3000 mm
a hmotnosti max. 2200 kg.

číslo artiklu

Kč

635 270

36 585

číslo artiklu

Kč

438 759

456

438 765

74

Poznámka: dodržujte požadavky dle DIN EN 13241. Doporučujeme použití zajištění uzavírací hrany (viz str.255)
Přehledné tabulky možností kombinací pohonů bran Hörmann s díly příslušenství naleznete od strany 286.
Pokyny k volbě provedení pohonu

rozměry v mm

Nutné příslušenství
Pozn.: upevňovací materiál pro upevnění ozubených hřebenů musí být objednán samostatně.
Ocelový ozubený hřeben
modul 4, délka 1000 mm

upevňovací úhelník

254

Pozn.:
Pro upevnění ocelového ozubeného hřebenu jsou
Na metr zapotřebí 3 kusy upevňovacího úhelníku (artikl 438 765)
pro upevnění ocelového ozubeného hřebenu (1 kus)

Ceník prodejce 169 (CZ)

Pohon vjezdových posuvných bran
LineaMatic
Příslušenství pro LineaMatic
Kontaktní lišty připojovací jednotky

Potřebné pro připojení kontaktních lišt na křídlu brány k pohonu

číslo artiklu
436 225

Kč
9336

436 226

1728

Pohony vrat

Příslušenství

Poznámka:
Jsou zapotřebí koncové a/nebo průchoí lišty.
Pro stanovení potřebných provedení viz níže uvedené schéma!
Koncová lišta

Pro jištění zavírací hrany
Kontaktní lišta včetně montážní lišty,
jednostranná se 7 m připojovacím kabelem a koncovým odporem,
předem smontovaná
Koncová lišta (uveďte délku)

na m

Poznámka: za koncovou lištu se účtují montážní náklady.
Pro jištění zavírací hrany
Kontaktní lišta včetně montážní lišty,
oboustranná se 7 m připojovacími kabely, předem smontovaná.

Průchozí lišta

Průchozí lišta (uveďte délku)

2640

na m

436 227

Poznámka: za koncovou lištu se účtují montážní náklady.
Tlumící profil

DP 1

Tlumící profil

DP3

Uzavírací hlavice
C-profil
Nouzová baterie

LED signální světlo žluté

pro přídavné zajištění zavírací hrany, volitelný
není nutný profil C
průřez: přibližně 40 x 40 mm
(cena za metr délky)
pro přídavné zajištění zavírací hrany
Nutný C-profil
Průřez: cca 40x620 mm
Udat délku!
(cena za m délky)
pro tlumící profil DP3

pro tlumící profil DP2
Udat délku!
(cena za metr délky)
HNA – Outdoor pro pohony vjezdových bran typ LineaMatic
Nouzové napájení pro překlenutí výpadků síťového
A
NOVINK
Napětí, upevnění univerzálně na stěnu nebo zem
d
Duo-LED ukazatel funkce, IP 65, váha 3 kg,
o
í
n
á
K dod 09
0
Rozměr 213 x 143 x 96
dubna 2
Akku – napětí 24V DC/2,3Ah
SLK
provozní napětí 24 V DC, chráněno proti přepolování
1,2 W, chráněno IP 65, pro montáž na zem nebo stěnu
Možnosti kombinací od strany 286
A
provozní napětí 24 V DC, chráněno proti přepolování
NOVINK
0,5 W, chráněno IP 65, s Piezo – prvkem pro akustické
hlášení při spuštění
í od
K dodán 09
Možnosti kombinací od strany 286
0
dubna 2
provozní napětí 230V AC, 6 W
chráněno IP 65, pro montáž na zem nebo stěnu
hlášení při spuštění
Možnosti kombinací od strany 286

Ceník prodejce 169 (CZ)

1728
2640

436 288

221

436 388

221

436393

87

3032523
436 522

480
2376

436 515

600

436 518

672

436 516

600
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Pohon vjezdových posuvných bran
LineaMatic
Příslušenství
Příslušenství pro LineaMatic
Jednosměrná světelná závora

EL 301

pro pohony RotaMatic P/PL/Pio
pro venkovní použití
jako přídavné bezpečnostní zařízení
druh ochrany : IP 65
přípojné vedení : kruhové 2 x 10 m, 2-žílové

Jednosměrná světelná závora

EL 71

pro pohony posuvných bran STA90, STA180, STA220
max. šířka brány 20 m
pro venkovní použití
jako přídavné bezpečnostní zařízení
druh ochrany : IP 54
přípojné vedení : kruhové 2 x 10 m, 3-žílové

číslo artiklu
436 233

Kč
2403

635 275

3294

Poznámka k volbě SKS lišt:

4

3

2

1
4

Poz. 1 a 2:
Bezpečnostní kontaktní lišty na křídle brány,
jsou zapotřebí připojovací kontaktní lišty (číslo výrobku 436 225).

3

Poz.1:

jištění ve směru zavírání brány, použijte koncovou lištu.
Pokud je zapotřebí více než jedna bezpečnostní kontaktní lišta, jsou jako přídavné bezpečnostní kontaktní lišty zapotřebí průchozí lišty.

Poz. 2:

jištění ve směru otevírání brány, použijte koncovou lištu.
Pokud je zapotřebí více než jedna bezpečnostní kontaktní lišta, jsou jako přídavné bezpečnostní kontaktní lišty zapotřebí průchozí lišty.
bezpečnostní kontaktní lišty na zdech nebo sloupcích. Jištění ve směru otevírání brány, použijte koncovou lištu.
Pokud je zapotřebí více než jedna bezpečnostní kontaktní lišta, jsou jako přídavné bezpečnostní kontaktní lišty zapotřebí průchozí lišty.
bezpečnostní kontaktní lišty na zdech nebo sloupcích. Jištění ve směru zavírání brány, použijte koncovou lištu.
Pokud je zapotřebí více než jedna bezpečnostní kontaktní lišta, jsou jako přídavné bezpečnostní kontaktní lišty zapotřebí průchozí lišty.

Poz. 3:
Poz. 4:
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Pohony vrat

Poznámky a nákresy

Příslušenství pro pohony

Ruční vysílač 868,3 MHz (dosah v závislosti na místních podmínkách)
4 tlačítkový ruční minivysílač
HSM 4
Impulsový, včetně baterie
Baterie: 12 V / Typ: 23 A
Rozměry (B x H x T): 37 x 60 x 12 mm
Kroužek na klíče

4 tlačítkový ruční vysílač

HSP 4

Nový
2 tlačítkový ruční mikrovysílač

n

desig

HSE 2

číslo artiklu
437 442

Kč
850

pro ruční vysílač HSM 4 a HSM 4 io

438 010

28

Impulsový s elektronickým blokováním tlačítek
Kroužek na klíče a baterie.
Baterie: lithiová-knoflíková 3 V / typ: CR 2025
Rozměry (D x H): průměr 45 x 13 mm

437 468

960

Impulsový, včetně kroužku na klíče a baterie
Baterie: 6 V / typ: 11 A
Rozměry (B x H x T): 24 x 60 x 12 mm

437 452

850

2 tlačítkový ruční vysílač

HSD 2-A

Impulsový s elektronickým blokováním tlačítek,
ve vysoce kvalitním kovovém pouzdře - hliníkový vzhled,
jako přívěšek na klíče - včetně baterie
Baterie: lithiová-knoflíková 3 V / typ: CR 2025
Rozměry (B x H x T): 32 x 66 x 13 mm

437 465

2184

2 tlačítkový ruční vysílač

HSD 2-C

Impulsový s elektronickým blokováním tlačítek,
ve vysoce kvalitním kovovém pouzdře - pochromovaný,
jako přívěšek na klíče - včetně baterie
Baterie: lithiová-knoflíková 3 V / typ: CR 2025
Rozměry (B x H x T): 32 x 66 x 13 mm

437 614

2184

4 tlačítkový ruční vysílač

HS 4

Impulsový, včetně baterie
Baterie: 12 V / Typ: 23 A
Rozměry (B x H x T): 37 x 110 x 12 mm

437 549

850

1 tlačítkový ruční vysílač

HS 1

Impulsový, včetně baterie
Baterie: 12 V / Typ: 23 A
Rozměry (B x H x T): 37 x 110 x 12 mm

437 548

850

Impulsový, včetně baterie,
přídavná funkce: ochrana proti zkopírování kódu
ručního vysílače
Batterie: 12 V / Typ: 23 A
Rozměry (B x H x T): 37 x 110 x 12 mm

437 550

1670

Držák ručního vysílače

pro HS 1, HS 4, HSM a HSS 4

437 551

86

Držák ručního vysílače

včetně svorky na sluneční clonu
pro HS 1, HS 4, HSM 4 a HSS 4

438 024

122

4 tlačítkový pojistný ruční vysílač

258
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Ruční vysílač 868,3 MHz (dosah v závislosti na místních podmínkách)
ruční vysílač
HSZ 1
Impuls, k upevnění do zapalovače
vč. baterie
Baterie: lithiová-knoflíková 3 V / typ: CR 2025
Rozměry (D x H): Ņ 29 x 45 mm

ruční vysílač

HSZ 2

Impuls, k upevnění do zapalovače
vč. baterie
Baterie: lithiová-knoflíková 3 V / typ: CR 2025
Rozměry (D x H): Ņ 29 x 45 mm

Radiová sada 868,9 MHz ( dosah v závislosti na místních podmínkách )
Radiová sada
HF 22
sada se skládá z:
– 2-tlačítkový vysílač HSZ 2 a
– 2-kanálový přijímač HET 2
provozní napětí 230 – 240 V AC
pro pohony vrat Hörmann a cizí produkty
technická data pro HSZ 2 a HET 2 – viz str. 210 a 214

Ceník prodejce 169 (CZ)

číslo artiklu
437 599

Kč
850

437 466

850

číslo artiklu
437 654

Kč
2904
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Pohony vrat

Příslušenství pro pohony

Příslušenství pro pohony

Ruční vysílač 868,3 MHz (dosah v závislosti na místních podmínkách)
4 tlačítkový ruční minivysílač
HSM 4 io
Impulsový, včetně baterie, při dodávce standardní
osazení pro 2 brány:
jedna LED pro kontrolu vysílače a baterie,
jedna LED pro indikaci stavu brány
Baterie: 12 V / Typ: 23 A
Rozměry (B x H x T): 37 x 60 x 12 mm

číslo artiklu
45 12 000

Kč
1992

Ruční vysílač s displejem

HSH io

Impulsový, včetně držáku na stěnu a baterií,
3 ovládací a 6 funkčních tlačítek
Baterie: 3 x 1,5 V / typ: AA
Rozměry (B x H x T): 42 x 101 x 25/32 mm

45 12 001

3960

io zesilovač

RPT io

pro vylepšení dosahu mezi io-ručním
vysílačem a produktem, 230V přípojné
vedením s eurozástrčkou, programování
přes jednoduché menu na display, IP44
rozměry 182 x 85 x 67 mm

45 12 050

4848

A

NOVINK

Držák ručního vysílače
(bez obrázku)

pro HSM 4 io

437 552

82

Držák pro ruční vysílač
(bez obrázku)

včetně svorky na sluneční clonu pro HSM 4 io

437 553

122
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Průmyslové ruční vysílače ( rozsah závislý na místních podmínkách) včetně baterie
Průmyslový ruční vysílač
HSI
• impuls
• k ovládání až 1000 přijímačů
A • 3 x 7 segmentový ukazatel
NOVINK
• Baterie 4 x AA
• Rozměry 83 x 150 x 29 mm

číslo artiklu
637 623

Kč
3096

• pro HSI
• včetně upevňovacího materiálu

637 635

216

• pro vysílač HSI
• einschl. Halteclip und Befestigung mittels Klettband

637 636

600

• kopírovací kabel pro kódování průmysl. vysílačů nebo
k zálohování do PC
• Délka 1,5 m

637 637

384

• pro externí zajištění napětí od 8 – 35 V DC
• Pro připojení k manipulačnímu vozíku nebo jinému externímu
zdroji
• Délka 3 m

637 638

96

číslo artiklu
436 027

Kč
192

í od
K dodán 09
0
2
a
dubn
Držák na stěnu

A

NOVINK

í od
K dodán 09
0
2
a
n
dub
Ochranná taška

A

NOVINK

í od
K dodán 09
0
2
a
n
dub
Kopírovací kabel a software
(ohne Abb.)

A

NOVINK

í od
K dodán 09
0
2
a
n
dub
Připojovací kabel
(ohne Abb.)

A

NOVINK

í od
K dodán 09
0
2
a
n
dub

Přístroj pro kontrolu ručního vysílače
Přístroj pro kontrolu ručního vysílače
HPG 1

Ceník prodejce 169 (CZ)

pro jednoduché zjišťování rušivých frekvencí
a kontrolu signálu ručního vysílače
Frekvenční rozsahy:
26,975 MHz / 40,685 MHz / 433,92 MHz / 868,3 MHz
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Příslušenství pro pohony

Příslušenství pro pohony

Vysílače pod omítku 868,3 MHz
2-kanálý vysílač pod omítku

HSU 2

Vysílač pro instalaci pod omítku
s minimálním průměrem 55 mm a min. hloubkou 60 mm.
Ovládání pomocí běžně dostupnými tlačítky
Druh ochrany: IP 20
Provozní napětí: 230 - 240 V AC
Funkce: Impuls
Tlačítko pro HSU 2, s jednou kolébkou,
pro jednokanálový provoz
Druh ochrany: IP 20
max. zatížení kontaktu: 230 V AC
Funkce: tlačítkový impuls
Barva: bílá

číslo artiklu
437 480

Kč
1248

436 265

264

tlačítko pro HSU 2

TUPS 1

tlačítko pro HSU 2

TUPS 2

Tlačítko pro HSU 2, s dvěma kolébkami,
(sériové tlačítko) pro dvoukanálový provoz
Druh ochrany: IP 20
max. zatížení kontaktu: 230 V AC
Funkce: tlačítkový impuls
Barva: bílá

436 266

312

2-kanálový vysílač pod omítku

FUS 2

vysílač k montáži do podomítkových krabiček, s min.
průměrem od 55 mm a min. hloubky od 85 mm
ovládání přes např. běžné klíčové spínače, s 9 V
baterií a LED – kontrolním světlem
Druh ochrany : IP 210
Provozní napětí : 4,5 – 24 V

437 661

1248

2-kanálový vysílač

FSM 2

vysílač v pouzdře, ovládání přes např. tahový spínač,
s 9 V baretií a LED – kontrolním světlem
dtuh ochrany : IP 65
provozní napětí : 4,5 – 24 V

639 053

2232
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Příslušenství pro pohony

Přijímač 868,3 MHz
1 kanálový přijímač

HE 1 *

pro pohony vrat Hörmann
Poznámka pro RotaMatic a LineaMatic:
používejte jen uvnitř pohonu.
v samostatném pouzdře s 0,5 m připojovacím kabelem,
3 žílovým, s konektorem
Druh ochrany: jen pro suché prostory
Provozní napětí: 24 V stejnosměrných
Funkce: impuls (0,5 s)

2 kanálový přijímač

HE 2 *

pro pohony vrat Hörmann, speciálně pro sérii 2
Poznámka pro RotaMatic a LineaMatic:
používejte jen uvnitř pohonu.
Pro řízení 2 funkcí, jako například otevírání / zavírání, poloviční
otevření nebo zapnutí světla, funkce průchozího křídla
Druh ochrany: jen pro suché prostory
Provozní napětí: 24 V stejnosměrných
Funkce: impuls (0,5 s)
s 0,5 m přípojným vedením, 4-žilové, konektory
s 7,0 m přípojným vedením, 4-žilové, konektory
pro pohony vrat Hörmann, speciálně pro sérii 2
Možnost 3 funkcí (otevřeno / zavřeno, poloviční otevření
a zapnutí světla, v samostatném pouzdře s 0,5 m připojovacím
kabelem, 4 žílový, nástrčný.
Druh ochrany: jen pro suché prostředí
Provozní napětí: 24 V DC
Funkce: impuls (0,5 s)
pro pohony vrat Hörmann a jiných výrobců
v samostatném pouzdře s 1 m připojovacím kabelem
a eurokonektorem, se 2 bezpotenciálovými relé
Druh ochrany: IP 44
Provozní napětí: 230 - 240 V střídavých
Spínaný výkon: 30 V stejnosměrných / 2,5 A (ohmická zátěž)
250 V střídavých / 500 W (ohmická zátěž)
Funkce: impuls (0,5 s)
pro pohony vrat Hörmann a jiných výrobců
v samostatném pouzdře
se 2 bezpotenciálovými relé
Druh ochrany: IP 44
Provozní napětí: 12 - 24 V střídavých / stejnosměrných
Spínaný výkon: 30 V stejnosměrných / 2,5 A (ohmická zátěž)
250 V střídavých / 500 W (ohmická zátěž)
Funkce: impuls (0,5 s)
k připojení osvětl. zařízení a jiných spotřebičů
v separátním kritu
s 1 m přípojného vedení a eurozástrčkou

3 kanálový přijímač

HE 3 *

Mini 2-kanálový přijímač

HET 2 *

Mini 2 kanálový přijímač

HET 24 *

2-kanálový přijímač

HES 2 *

2 kanálový přijímač

HES 24 *

Druh ochrany: IP 44
Provozní napětí: 230 - 240 V střídavých
Spínaný výkon: 250 V AC / 500 W
Funkce: zapnout/vypnout
k připojení osvětl. zařízení a jiných spotřebičů
v separátním kritu

číslo artiklu
437 404

Kč
1560

437 405
437 667
437 518

2064
2424
2304

437 485

1776

437 517

1200

437 539

1776

437 540

1200

Druh ochrany: IP 44
Provozní napětí: 12 - 24 V střídavých / stejnosměrných
Spínaný výkon: 250 V AC / 500 W
Funkce: zapnout/vypnout
* Poznámka: oblast použití viz přehled „možností kombinací pohonů a dílů příslušenství“ od strany 286.
Ceník prodejce 169 (CZ)
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Příslušenství pro pohony

Přijímač 868,3 MHz
1 kanálový přijímač

HEI 1*

pro pohony vrat Hörmann
typ: ProMatic a SupraMatic
v hliníkovém pouzdře se 7 m připojovacím kabelem, 3 žílovým,
druh ochrany IP 65
Provozní napětí: 24 V stejnosměrných
Funkce: impuls (0,5 s)

2-kanálový přijímač

HEI 2*

• pro pohony vrat Hörmann
typ: SupraMatic, RotaMatic 1 a 2, LineMatic
pro aktivaci 2 funkcí, jako například otevírání / zavírání,
funkce průchozího křídla u pohonů otočných vrat atd.
v hliníkovém pouzdře se 7 m připojovacím kabelem, 3 žílovým
Druh ochrany: IP 65
Provozní napětí: 24 V DC
Funkce na kanál: impuls (0,5 s)
Vhodný pro venkovní použití.

Přijímače pro hromadné garáže 868,3 MHz
Přijímač pro hromadné garáže
SGE 1

A

NOVINK

í od
K dodán 09
0
2
a
dubn

programovací přístroj ručních
vysílačů

SGP 1

A

NOVINK

• pro pohony vrat Hörmann a jiných výrobců nebo
jednoduchou a přehlednou správu až 1000 ovladačů –
kódování (např. podzemní garáž)
• se 2 volně potencionálními reléovými výstupy
• včetně SD karty
• v separátním krytu
• Druh ochrany: IP 65
• provozní napětí 24 V DC, chráněno proti přepolování
• funkce:
– impuls nastavitelný od 0,5 – 90 sekund otevřít/zavřít
– 3 min světlo, prodlužitelné nebo zkrátitelné
• rozměry (BxHxT)::150 x 70 x 50 mm
• pro SGE 1
• pro kódování ručních vysílačů vč. PC – softwaru
• ovladače mohou být programovány nebo přečteny

číslo artiklu
437 406

Kč
1944

437 407

2424

číslo artiklu
637 625

Kč
6120

637 640

5400

637 641

10776

636 884
636 885
636 886
636 887
636 888
636 889

2880
4536
7200
13944
19656
28560

í od
K dodán 09
0
2
a
n
b
u
d
sada SGE 1 a SGP 1
(ohne Abb.)

A

NOVINK

sestávající z:
• Sammelgaragen-Empfänger SGE 1
• Handsender-Programmiergerät SGP 1
Beschreibung siehe oben.

í od
K dodán 09
0
2
a
n
b
u
d
předprogramování ovladačů
für Handsender

• pro SGE 1
• včetně SD – karty
• ovladače mohou být dle volby předprogramovány

A

NOVINK

í od
K dodán 09
0
2
a
n
dub
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příplatky
za předprogramování
stejných druhů ovladačů
HPoznámka:
ceny neobsahují ovladač!

1
26
51
101
251
501

–
25
–
50
– 100
– 250
– 500
– 1000

ks
ks
ks
ks
ks
ks
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Přijímač 868,3 MHz
1-kanálový přijímač pro montáž pod omítku

HEU 1 *

Přijímač pro montáž do krabice pod omítku s
minimálním průměrem 55 mm a minimální hloubkou 60 mm
60 mm pro přímé spínání spotřebičů
230 - 240 V střídavýchn
Druh ochrany: IP 20
Provozní napětí: 230 - 240 V střídavých
Spínaný výkon: 250 V střídavých / 1500 W (ohmická zátěž)
Funkce: zapnuto / vypnuto

číslo artiklu
437 411

Kč
1608

1-kanálový releový přijímač

HER 1 *

pro pohony vrat Hörmann a jiných výrobců
nebo pro řízení osvětlení dvorů atd.,
v samostatném pouzdře, bez připojovacího vedení,
s 1 bezpotenciálovým releovým výstupem,
druh ochrany: IP 65
Provozní napětí: 24 V stejnosměrných nebo 230 - 240 V střídavých
Spínaný výkon: 30 V stejnosměrných / 2,5 A (ohmická zátěž)
250 V střídavých / 500 W (ohmická zátěž)
Funkce: zapnutí / vypnutí, impuls, 3 minutové světlo

437 408

2736

2-kanálový releový přijímač

HER 2 *

pro pohony vrat Hörmann a jiných výrobců
nebo pro řízení až dvou spotřebičů se 2
bezpotenciálovými releovými výstupy.
Samostatná anténa v hliníkovém pouzdře bezpečném
proti úmyslnému poškození.
(druh ochrany: IP 65) se 7 m připojovacím kabelem, 3-žílovým.
Vyhodnocovací jednotka pro vnitřní použití.
Provozní napětí: 24 V stejnosměrných nebo 230 - 240 V střídavých
Spínaný výkon: 30 V stejnosměrných / 2,5 A (ohmická zátěž)
250 V střídavých / 500 W (ohmická zátěž)
Funkce: impuls, zapnutí / vypnutí, 3 minutové světlo

437 409

3744

4-kanálový releový přijímač

HER 4 *

pro pohony vrat Hörmann a jiných výrobců
nebo pro řízení až 4 spotřebičů se 4 bezpotenciálovými
releovými výstupy, ve stabilním plastovém pouzdře,
bez připojovacího kabelu.
Druh ochrany: IP 65
Provozní napětí: 24 V stejnosměrných nebo 230 - 240 V střídavých
Spínaný výkon: 30 V stejnosměrných / 2,5 A (ohmická zátěž)
250 V střídavých / 500 W (ohmická zátěž)
Funkce:
impuls, zapnutí / vypnutí, 3 minutové světlo

437 410

4104

* Poznámka: oblast použití viz přehled „možností kombinací pohonů a dílů příslušenství“ od strany 286.
Ceník prodejce 169 (CZ)
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Příslušenství pro pohony

Přijímač 868,3 MHz
Releová deska

PR 1 *

číslo artiklu
437 130

pro pohony vrat Hörmann
Typ: SupraMatic série 1 a ProMatic série 2.

Kč
576

Bezpotenciálový kontakt pro hlášení koncových poloh
otevřených vrat, zavřených vrat nebo světlo;
nebo pro řízení cizích pohonů
s ručním vysílačem Hörmann ve spojení s
přijímačem HE(I)1
Druh ochrany: IP 54
Provozní napětí: 24 V stejnosměrných
Spínaný výkon: 30 V stejnosměrných / 2,5 A (ohmická zátěž)
250 V střídavých / 500 W (ohmická zátěž)
Deska adaptéru

PSA *

pro řízení pohonů vrat Hörmann
Typ: SupraMatic S, GTS 40, GTD 60 a GTS 100.
Adaptér ze systémových konektorů na šroubovací svorky.
Druh ochrany: IP 54

437 131

528

Volitelná relé

HOR 1 *

pro pohony vrat Hörmann série 2
pro řízení signálního světla, osvětlení garáže.

437 997

576

436 295

1200

436 298

2280

Blikající nebo trvalé světlo volitelné v závislosti na
nastavení pohonu

Univerzální připojovací deska

UAP 1 *

pro pohony vrat Hörmann
Typ: SupraMatic série 2
pro volbu směru (otevřít / zastavit / zavřít) pomocí externích
ovládacích prvků a / nebo
pro řízení osvětlení pohonu a funkce částečného otevírání.
Přídavné bezpotenciálové kontakty pro
hlášení koncových poloh otevření / zavření a volitelná relé.

Zatižitelnost kontaktů:
30 V stejnosměrných / 2,5 A (ohmická zátěž)
250 V střídavých / 500 W (ohmická zátěž)
Nouzový akumulátor

HNA 18 *

Jen pro pohony vrat Hörmann série 2.
Nouzové napájení pro překlenutí výpadků sítˇového
napětí do maximálně 18 hodin a maximálně 5 cyklů
vrat (v závislosti na teplotách, stavu nabití atd.)
Upevnění na pohonu nebo na stropě garáže.
Druh ochrany: IP 20
Hmotnost: asi 2,3 kg
Rozměry: 150 x 70 x 90 mm

* Poznámka: oblast použití viz přehled „možností kombinací pohonů a dílů příslušenství“ od strany 286.
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FIT 2 *

Vnitřní spínač

IT 1 *

se 2 impulsními tlačítky pro řízení 2 pohonů pomocí
radiového signálu o frekvenci 868,3 MHz, navíc spínač
pro zapínání / vypínání připojených ovládacích prvků.
Možnost připojení maximálně 2 ovládacích prvků
(bezpotenciálový kontakt) například klíčového spínače
Baterie: 1 x lithiový článek CR 2025
(Jen v kombinaci s přijímači Hörmann)
Impuls, 1 tlačítko
se 7 m připojovacím vedením, 2-žílovým

číslo artiklu
436 268

Kč
1032

436 084

264

436 156

456

436 204

648

číslo artiklu
437 269

1680

437 492

2616

Pohony vrat

Vnitřní spínače
Vnitřní radiový spínač

Vhodný pro pohony vrat série 1 a série 2

Vnitřní spínač

IT 1b *

s osvětleným impulsovým tlačítkem
a 7 m připojovacím vedením, 2-žílovým.
Vhodný pro pohony vrat série 2

Vnitřní spínač

IT 3b *

s osvětleným impulsovým tlačítkem, přídavná tlačítka pro
zapínání / vypínání světla a zapínání / vypínání pohonu
se 7 m připojovacím vedením, 2-žílovým.
Vhodný jen pro pohony SupraMatic série 2

Rádiové kódovací spínače
Rádiová kódovací tlačítka

FCT 3b *

Rádiová kódovací tlačítka

FCT 10b *

impuls, k ovládání až 3 pohonů
vysílání až 3 rádiových kódů, 868,3 MHz
zásobování napětím: 2x3 V lithiový článek CR 2032
(součást dodávky),
podsvětlená tlačítka chráněná odklápěcím krytem.
Použitelné pouze s přijímači Hörmann 868,3 MHz
impuls k ovládání až 10 pohonů
vysílání až 10 rádiových kódů, 868,3 MHz
zásobování napětím: 9 V bloková baterie
(součást dodávky),
podsvětlená tlačítka.
Použitelné pouze s přijímači Hörmann 868,3MHz.

Kč

* Poznámka: oblast použití viz přehled „možností kombinací pohonů a dílů příslušenství“ od strany 286.
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Kódovací spínače
Kódovací spínače

CTR 1b *

releový výstup, impuls, k ovládání 1 pohonu
napětí volitelné 230 V AC nebo 24 V DC bez přípojného vedení,
podsvětlená tlačítka,
Přípojné napětí- u 230 V AC přípojné vedení ZL 1
u 24 V DC a pro udání impulsu do pohonu použít vedení
ASL (viz strana 174)
Výstraha:
U napájecího napětí pro pohon série 2 je potřebná
klema ASK 4 (č. zboží 638372 ) na staně 176

číslo artiklu
436 216

Kódovací spínače

CTR 3b *

kódovací spínač

3000

3 samostatné releové výstupy, volba směru
(nikoliv u ProMatic) a/nebo ovládání druhého pohonu
(impuls) a/nebo osvětlení dvora přípojné napětí
volitelné 230 V AC nebo 24 V DC, bez přípojného
vedení, podsvětlená tlačítka, přípojné napětí napětí
- u 230 V AC přípojné vedení ZL 1
- u 24 V DC a pro udání impulsu do pohonu použít
vedení ASL (viz strana 174)
Výstraha:
U napájecího napětí pro pohon série 2 je potřebná
klema ASK 4 (č. zboží 638372 ) na staně 176

436 217

3744

CTR 1d

s 1 releovým výstupem, k ovládání 1 pohonu, bez
přípojného vedení, klávesnice chráněna krytem.
Přípojné napětí volitelné 230 V AC nebo 24 V DC,
Přípojná vedení napětí
- u 230V AC použít přípojné vedení ZL1
- u 24 V DC a pro udání impulsu do pohonu
použít vedení ASL (viz strana 221)

436 355

2136

kódovací spínač

CTR 3d

se 3 samostatnými releovými výstupy, impuls, bez
Přípojného vedení, klávesnice chráněna krytem,
Ovládání 2 pohonů a / nebo osvětlení dvora.
Přípojné napětí volitelné 230 V AC nebo 24 V DC,
Přípojná vedení napětí
- u 230V AC použít přípojné vedení ZL1
- u 24 V DC a pro udání impulsu do pohonu
použít vedení ASL (viz strana 221)

436 390

2856

kódovací spínač

CTV 1

klávesnice s ochranou proti vandalismu s 1 releovým
výstupem, impuls, k ovládání 1 pohonu, bez přípojného
vedení. Přípojné napětí volitelné 230 V AC nebo 24 V DC,
Přípojná vedení napětí
- u 230V AC použít přípojné vedení ZL1
- u 24 V DC a pro udání impulsu do pohonu
použít vedení ASL (viz strana 221)

436 391

3744

* Poznámka: oblast použití viz přehled „možností kombinací pohonů a dílů příslušenství“ od strany 286.
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Napájecí zdroj

CTV 3

klávesnice s ochranou proti vandalismu se 3 samostatnými releovými výstupy, impuls, bez přípojného
vedení. Ovládání 2 pohonů a / nebo osvětlení dvora.
Přípojné napětí volitelné 230 V AC nebo 24 V DC,
Přípojná vedení napětí
- u 230V AC použít přípojné vedení ZL1
- u 24 V DC a pro udání impulsu do pohonu
použít vedení ASL (viz strana 221)
pro kódovací tlačítko CTR 1d a transponderové tlačítko
TTE 12
eurozástrčka
24 V DC, 330 mA
2 m přípojné vedení

číslo artiklu
436 392

Kč
4461

436 109

936

Pohony vrat

Vnitřní spínače
kódovací spínač

* Poznámka: oblast použití viz přehled „možností kombinací pohonů a dílů příslušenství“ od strany 286.
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Transpodérové spínače
Transpodérový spínač

číslo artiklu

TTR 100 *
TTR 1000 *

Zadávací jednotka pro transpodérový spínač TRE

Kč

Impulsní (bezdotekový), pro řízení jednoho pohonu
Provozní napětí: 230 V střídavých
včetně 2 transpodérových klíčů,
bez připojovacího vedení.
možnost přihlášení a odhlášení až 100 klíčů
možnost přihlášení a odhlášení až 1000 klíčů
Při montáži na kov
je nutno přiobjednat adaptérové pouzdro (číslo výrobku 438 488)!
přídavná čtečka pro rozšíření
transpodérových spínačů TTR 1 a TTR 1000

437 045
437 147

3744
5688

438 981

1776

Transpodérový klíč

TS

pro transpodérová tlačítka TTR1, TTR 1000 a TRE

437 046

264

Adaptérové pouzdro

ZBG 1

potřebné při montáži
transpodérových spínačů TTR 1, TTR 1000 a TRE na kov

438 488

151

Transpodérové spínače
Transpodérový spínač

TTE 12

Impulsní (bezdotekový), pro řízení jednoho pohonu
Provozní napětí: 18 - 30 V DC,
obsahuje 2 ks transpondérových klíčů
lze připojit a odpojit až 12 klíčů
přípojné vedení: 1,5 m
upozornění: propojku mezi čidlem a vyh. zařízením
nelze prodlužovat

číslo artiklu
437 544

1656

pro transpodérový spinač TTE 12

437 546

146

pro transpodérový spinač TTE 12
- Eurozástrčka
- 24 V DC, 330 mA
- 2 m přípojného vedení

436 109

936

ENA

AKČNÍ C

Transpodérový klíč

TS 12

Kč

ENA

AKČNÍ C
Síťový zástrčný prvek

* Výstraha: Oblast použití dle přehledu „ možnosti kombinací pohonů a přísluženství“ od strany 286.
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Připojovací vedení

ZLE 1

Připojovací vedení 2 x 0,75 mm2, s Eurozástrčkou,
vhodné pro elektrické napájení přístrojů
TTR 1, TTR 1000, CTR 1b a CTR 3b
Délka: 1,5 m

Prodlužovací kabely pro uvádění do provozu, 230 V střídavých
Kabel pro zkušební chod
ZL 8
Prodlužovací kabel 2 x 0,75 mm2,
s eurokonektorem a eurospojkou,
délka 8 m

číslo artiklu
436 127

438 927

číslo artiklu
438 963

Kč
146

122

Kč
480

Jen pro suché prostory!
Kabel pro zkušební chod

WL 8

Spirálový kabel 2 x 0,75 mm2,
s eurokonektorem a eurospojkou,
celková délka do 8 m

438 978

720

439 339

648

Jen pro suché prostory!

Kabel pro zkušební chod

ZL 10

prodloužené vedení, 7 x 0,5 mm
pro DTA a RotaMatic
délka: 10 m

Připojovací kabely, 6-žílové, pro kódovací klávesnice, klíčové nebo transpodérové spínače, jen 24 V
Připojovací kabely
ASL 2
jako ASL 50, avšak délka 2 m, jednostranně odizolovaný
ASL 10
jako ASL 50, avšak délka 10 m, jednostranně odizolovaný
ASL 50
50 m role

Adaptér

AD 1

Připojovací sada
připojovací sada

AS 1

Vhodné při elektrické napájení vnitřních spínačů a kódovacích
klávesnic. Vhodné pro přenos impulsů pro vžechna tlačítka.
pro povelové přístroje se 6-žílovým systémovým kabelem,
pro připojení přístrojů se systémovým kabelem
k přístrojům s konvenční přípojkou

připojovací sada s Y prvkem a vedením 200 mm
pro rozšíření Supramaticu P io
v připojení s opčním relé HOR 1 nebo
univerzální adapterovou platinou UAP 1

číslo artiklu
436 125
436 126
436 065

122
312
1008

436 070

173

číslo artiklu
436 490

Kč

Kč
144

* Poznámka: oblast použití viz přehled „možností kombinací pohonů a dílů přísluženství“ od strany 286.
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Pohony vrat

Připojovací vedení pro kódovací klávesnice a transpodérové spínače pro střídavé elektrické napájení 230 V
Připojovací vedení
ZL 1
Připojovací vedení 3 x 0,75 mm2, s konektorem Schuko,
vhodné pro elektrické napájení přístrojů
TTR 1, TTR 1000, CTR 1b a CTR 3b
Délka: přibližně 1,5 m

Příslušenství pohonů

Rádiový prstový skener
Rádiový prstový skener

FFL 12

A

NOVINK

í od
K dodán 009
2
a
n
z
bře

Prstový skener pro pohony
Prstový skener pro pohony

FL 12

Prstový skener pro pohony

FL 100

Vstupní zařízení

FL

impuls, pro ovládání až 2 pohonů přes otisk prstu
Lze naučit až 12 otisků prstů, ne jednotlivě smazatelný
Nastavení/programování přes 3 tlačítka
Ukazatel pomocí 3 LED
Baterie 4 x AAA
Rozměry 130 x 80 x 40 mm

Impulsový, se dvěma relé pro řízení pohonů vrat pomocí
otisku prstu, možnost uložení až 12 otisků prstů, bez možnosti
jednotlivého mazání, nastavení / programování pomocí
DIL-spínačů na vnitřním přístroji.
Zatížení kontaktů: 30 V stejnosměrných / 2 A (50 VA / 60 W)
Elektrické napájení: 230 V střídavých / 6 VA
Vnější přístroj v třídě ochrany: IP 65
Vnitřní přístroje s třídou ochrany: jen pro suché prostory
Na vnějším přístroji pevně připojený 5 m dlouhý připojovací
kabel k vnitřnímu přístroji.
Při výpadku napětí nedochází ke ztrátě dat!
Impulsový, se dvěma relé pro řízení pohonů vrat pomocí
otisku prstu, možnost uložení až 100 otisků prstů, jednotlivé
mazání, nastavení / programování pomocí 3 tlačítek a dvou
7 segmentových displejů na vnitřním přístroji.
Zatížení kontaktů: 30 V stejnosměrných / 2 A (50 VA / 60 W)
Elektrické napájení: 230 V střídavých / 6 VA
Vnější přístroj s třídou ochrany: IP 65
Vnitřní přístroje s třídou ochrany: jen pro suché prostory
Na vnějším přístroji pevně připojený 5 m dlouhý připojovací
kabel k vnitřnímu přístroji.
Při výpadku proudu nedochází ke ztrátě dat!
přídavné vstupní zařízení pro prstový skener FL100437 640
Poznámka : na 1 FL 100 mohou být připojeny max.
2 vstupní zařízení !!!
Na venkovním přístroji pevně připojené 5 m dlouhé
Spojovací vedení k vnitřnímu přístroji.
Žádná ztráta dat při výpadku proudu!!!

číslo artiklu
436 433

Kč
3816

číslo artiklu
437 560

Kč
10704

437 561

11928

437 562

6216

* Poznámka: oblast použití viz přehled „možností kombinací pohonů a dílů přísluženství“ od strany 286.
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Prstový skener pro domovní dveře
(obr. s krytem)

FLT 100

Impulsový, se dvěma relé pro řízení domovních dveří pomocí
otisku prstů, možnost uložení až 12 otisků prstů, není možné
jednotlivé mazání, nastavení / programování pomocí DIL
spínačů na vnitřním přístroji. Připojitelné jen na jednu
vstupní jednotku
Zatížení kontaktů: 30 V stejnosměrných / 2 A (50 VA / 60 W)
Elektrické napájení: 230 V střídavých / 6 VA
Vnější přístroj s třídou ochrany: IP 65
Vnitřní přístroje s třídou ochrany: jen pro suché prostory
Vnější přístroj s připojovatelným připojovacím kabelem
a připojovacím kabelem k vnitřnímu přístroji.
Při výpadku proudu nedochází ke ztrátě dat!
Poznámka: pro montáž těchto prstových skenerů je zapotřebí jeden z níže uvedených krytů; objednejte ho prosím
současně!
Impulsový se dvěma relé pro řízení domovních dveří pomocí
otisku prstů, možnost uložení až 100 otisků prstů, jednotlivé
mazání, nastavení / programování pomocí 3 tlačítek a dvou
7 segmentových displejů na vnitřní jednotce. Připojitelné
max. na dvě vstupní jednotky
Zatížení kontaktů: 30 V stejnosměrných / 2 A (50 VA / 60 W)
Elektrické napájení: 230 V střídavých / 6 VA
Vnější přístroj s třídou ochrany: IP 65
Vnitřní přístroje s třídou ochrany: jen pro suché prostory
Vnější přístroj s připojitelným připojovacím kabelem a připojovacím kabelem k vnitřnímu přístroji.
Při výpadku proudu nedochází ke ztrátě dat!

číslo artiklu
437 562

Kč
10704

437 563

11928

437 564
437 565
436397

456
624
1008

Pohony vrat

Prstový skener pro domovní dveře
Prstový skener pro domovní dveře
FLT 12
(obr. s krytem)

Poznámka: pro montáž tohoto prstového skeneru je zapotřebí jeden z níže uvedených krytů; objednejte ho prosím
současně!
Kryt
(bez obrázku)

zapotřebí pro montáž prstových skenerů pro domovní dveře
FLT 12 a FLT 100

Zvonkový transformátor
( bez obr.)

Zinkový tlakový odlitek, barva: bílá
Zinkový tlakový odlitek, vzhled ušlechtilé oceli
zkratuvzdorný, jako zdroj napětí
pro prstový skener FLT 12 / FLT 100
elektrické napětí 230 V
sekundární napětí 12 V/1,5 A
V x Š x D = 90mm x 36mm x 60mm

* Poznámka: oblast použití viz přehled „možností kombinací pohonů a dílů přísluženství“ od strany 286.
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Klíčový spínač včetně profilové polovložky délka 30,5 + 10 mm, zamykací výstupek 0° pevný
Klíčový spínač
STUP 40 *
Pro montáž pod omítku, impulsový,
s 2 m připojovacím kabelem, 2-žílovým, předem připojeným
pro spojení s vnitřním spínačem FIT 2
s impulsovým spínačem (zavírací kontakt)

číslo artiklu
437 525

Kč
768

Klíčový spínač

STAP 40 *

Pro montáž na omítku, impulsový,
s 2 m připojovacím kabelem, 2-žílovým, předem připojeným
pro spojení s vnitřním spínačem FIT 2
s impulsovým spínačem (zavírací kontakt)

437 524

840

Klíčový spínač

ESU 40 *

Pro montáž pod omítku, impulsový,
s 2 m připojovacím kabelem, 2-žílovým, předem připojeným
pro spojení s vnitřním spínačem FIT 2
s impulsovým spínačem (zavírací kontakt)

437 523

768

Klíčový spínač

ESA 40 *

Pro montáž na omítku, impulsový,
s 2 m připojovacím kabelem, 2-žílovým, předem připojeným
ke spojení s vnitřním spínačem FIT 2
s impulsovým spínačem (zavírací kontakt)

437 522

840

číslo artiklu
436 120
436 121
na zakázku

648
960

Stejně zavírající vložky pro klíčové spínače Hörmann, ke každé vložce se dodávají 3 klíče
délka 30,5 + 10 mm, zavírací výstupek 0°, nastavitelný, 2 kusy stejně zavírající
Profilová polovložka
délka 30,5 + 10 mm, zavírací výstupek 0°, nastavitelný, 3 kusy stejně zavírající
Profilová polovložka
Profilová polovložka
stejně zavírající, v počtech kusů větších než 3 kus
Poznámka: dodatečné dodávky jednotlivých klíčů nejsou možné!
Příslušenství ke klíčovým spínačům
Mikrospínač
MKT 1

číslo artiklu
pro klíčové spínače STUP 40, STAP 40, ESU 40 a ESA 40

číslo artiklu
438 422

Nutné pro řízení druhého pohonu vrat
pomocí jednoho klíčového spínače.

* Poznámka: oblast použití viz přehled „možností kombinací pohonů a dílů přísluženství“ od strany 286.
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Stojanový sloup
Stojanový sloup

STS 1

Hlava a patice sloupu v RAL 7015 (břidlicová šedá),
trubka sloupu s vypalovaným lakem RAL 9006 (bílý hliník),
bez ovládacích přístrojů,
s adaptérem pro upevnění transpodéru TTR 1
a TTR 1000, radiové kódovací klávesnice FTC 10b,
kódovací klávesnice CTR 1b a CTR 3b,
prstového skenru FL 12 a FL 100
nebo klíčového spínače STUP
rozměry:
výška 1250 mm
průměr patice 300 mm
průměr roury 100 mm

číslo artiklu.
436 090

3645

Kč

437 990

4296

Ovládací přístroj objednejte prosím samostatně!

Stojanový sloup

STS 2

jako STS 1, navíc se 2 adaptéry pro příjem dalších
ovelových přístrojů a/nebo signálních světel
Výška 1250 mm
Průměr patice 300 mm
Průměr roury 100 mm

A

NOVINK

Ceník prodejce 169 (CZ)

Ovládací přístroj objednejte prosím samostatně!
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Signální světla
LED Duo signální světlo

pro sloup STS 2 ve spojení se SupraMatic H a UAP 1
nebo EF 1
Dvojitá LED červená/zelená, 230 V/AC

A

NOVINK

LED – signální světla

TL40ye
TL40gn
TL40rd
TL40rd/gn

Signální světlo žluté

SLK

A

NOVINK

í od
K dodán 09
0
2
a
n
b
u
d

časový spínač
Denní a týdenní časový spínač

Pouzdro pro ZSU 2

276

ZSU 2

provozní napětí 100 – 240 V / 50 – 60 Hz, jmenovitý
Výkon cca. 10W, ochrana IP 65, otočné o 180°, pouzdro
Z umělé hmoty (černá)
barvy: červená, zelená nebo žlutá
LED, žlutá
LED, zelená
LED, červená
LED, červená/zelená, 230 V/AC. K použití ve spojení s UAP 1.
Poznámka :
U SupraMatic série 2 je navíc zapotřebí volitelné relé
HOR 1 (artikl 437 997)
U ProMatic série 2 je navíc zapotřebí releová deska
PR 1 (artikl 437 130)
provozní napětí 24 V DC, chráněno proti přepolování
0,5 W, chráněno IP 65
pro montáž na zem nebo stěnu
Možnosti kombinací od strany 286
provozní napětí 24 V DC, chráněno proti přepolování
1,2 W, chráněno IP 65
s Piezo – prvkem pro akustické hlášení při spuštění
Možnosti kombinací od strany 286
provozní napětí 230V AC, 6 W
chráněno IP 65, pro montáž na zem nebo stěnu
pro montáž na zem nebo stěnu
Možnosti kombinací od strany 286

Digitální denní a týdenní časový spínač,
Druh kontaktu: přepínač
Druh ochrany: IP 20,
Zatižitelnost kontaktů: 16 (10) A / 250 V střídavých
Připojovací napětí: 240 V/50 - 60 Hz

Druh ochrany IP 65

číslo artiklu
437 991

Kč
1896

637 536
637 535
637 534
637 537

1440
1440
1440
2880

436 515

600

436 518

672

436 516

600

číslo artiklu
637 501

Kč
2664

436 276

792

Ceník prodejce 169 (CZ)

Příslušenství pohonů

EL 101 *

pro pohon garážových vrat série 2
pro použití ve vnitřním prostoru
jako přídavné bezpečností zařízení.
Druh ochrany: IP 21
Připojovací kabel: 2 x 10 m, 2-žílový

číslo artiklu.
436 294

Kč
1200

K dodání od června 2006

Jednosměrná světelná závora

EL 31 *

pro pohon garážových vrat série 1,
pohony otočných vrat RotaMatic,
pohon posuvných vrat STA
Pro použití ve vnitřních a vnějších prostorách
jako přídavné bezpečnostní zařízení
Druh ochrany: IP 65
Připojovací kabel: 2 x 10 m kulatý, 3-žílový

436 210

2424

Jednosměrná světelná závora

EL 301 *

pro pohon garážových vrat SupraMatic série 2
Pro použití ve vnitřních a vnějších prostorách
jako přídavné bezpečnostní zařízení.
Druh ochrany: IP 65
Připojovací kabel: 2 x 10 m kruhový, 2-žílový

436 233

2184

adapter svět. závory

LSA 1

pro pohon garážových vrat série 2
k připojení svět. závory EL 31 a RL 30

436 317

312

expander svět. závory

LSE 1

pro pohon garážových vrat série 1
jakož i pro Rotamatic a DTA
k připojení 2 světelných závor EL 31 a/nebo RL 30

436 396

1320

Expandér svět. závory

LSE 2

pro pohony garážových vrat série 2, stejně
1.593,--jako u RotaMatic P
K připojení až dvou světelných závor EL 101 a/ nebo EL 301

436 380

1440

* Poznámka: oblast použití viz přehled „možností kombinací pohonů a dílů příslušenství“ od strany 286.
Ceník prodejce 169 (CZ)
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Pohony vrat

Světelné závory
Jednosměrná světelná závora

Příslušenství pohonů

Standsäulen für Hörmann Lichtschranken
Stojanový sloup – sada
STL 1

číslo artiklu.
437 663

Kč
1704

437 677

144

436 519

1176

k připojení LED – světelné trubice

436 530

864

• k upevnění na vrata/bránu jako přídavná výstraha při pohybu
vrat/brány
• Barva světla : žlutá
• Provozní napětí: 24 V DC, chráněno proti přepolování,
max 2 W
• Druh ochrany: IP44
• Délka: 576 mm
Ve spojení s HOR 1 nebo UAP 1

637 624

1392

nutná pro připojení LED – výstražné sv. trubice

638 296

1368

• stojanový sloup pro všechny světelné závory Hörmann ve
vjezdovém prostoru jako průjezdné
• světelné závory, hlava sloupu a přijímací box v RAL7015
• proﬁl sloupu a kryt v elox.hliníku
• rozměry (š x v x h): 95 x 550 x 85 mm

A

NOVINK

Přijímací box pro STL 1

Poznámka:
Bez světelných závor, objednat seperátně!
Ne pro EL 71!

• druhý box v RAL 7015
• Při použití jedné světelné závory jako bezpečnostní Světelné
závory

A

NOVINK
LED – světelná trubice pro STL 1

A

NOVINK

Poznámka:
Ne pro EL 71!
•
•
•
•
•
•

pro vestavbu do stojanového sloupu STL
Barva světla : bílá
Včetně plastového zakrytí
Provozní napětí: 24 V DC, chráněno proti přepolování, max 3W
Druh ochrany: IP 44
Délka: 329 mm

í od
K dodán 09
0
dubna 2

Síťový díl pro LED – světelnou
trubici
(ohne Abb.)

A

NOVINK

í od
K dodán 09
0
dubna 2
LED – výstražná světelná trubice

A

NOVINK

í od
K dodán 09
0
2
a
n
dub
Připojovací jednotka křídla vrat

AT 3

A

NOVINK

* Poznámka: oblast použití viz přehled „možností kombinací pohonů a dílů příslušenství“ od strany 286.
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Pohony vrat

Poznámky a nákresy

Příslušenství pohonů
SupraMatic, ProMatic
Připojovací jednotka předřadné světelné závory
Připojovací jednotka
VL 2 *

Předřadná světelná závora VL 2 pro sekční vrata
konstrukční řady 40
- s vloženými dveřmi bez vysokého prahu
pro připojení na SupraMatic P a H série 2

číslo artiklu
436 607

Kč
5256

436606

4368

číslo artiklu
436 263

1416

číslo artiklu
436 256

3936

číslo artiklu

Kč

Sada je tvořena následujícími 3 díly:
• Předřadná světelná závora VL 2 včetně kluzných plechů
• Připojovací jednotka S 2
Zajištění zavírací hrany s „předřadnou světelnou závorou“ VL 2
Není nutný žádný přídavný koncový profil vrat!
• Připojovací jednotka křídla vrat AT 2
Připojovací jednotka

VL 1

Předřadná světelná závora
VL1 pro sekční vrata konstrukční řady 40, ne pro vrata
s integrovanými dveřmi s nízkým prahem
pro připojení na SupraMatic E/ P/ H Serie 2

Vnější jednotka křídla vrat
Vnější jednotka křídla vrat

AT 2

pro zajištění zavírací hrany a kontakt vložených dveří

Kč

Pro pohon garážových vrat série 2.

Připojovací jednotky zajištění zavírací hrany
Připojovací jednotka
S4 *

Jištění zavírací hrany pro sekční vrata konstrukční řady 40
a vrata Berry
- bez vložených dveří nebo
- s vloženými dveřmi a vysokým prahem
pro SupraMatic série 2

Kč

Připojovací jednotka křídla vrat AT 2 (číslo artiklu 435 263)
potřebná pro vrata Berry
a sekční vrata LTE, EPU a LPU!
Je nutný koncový profil vrat! (viz str. 283)
Kontakty vložených dveří
Poznámka: u vrat s vloženými dveřmi a pohonem je naléhavě nutný kontakt vložených dveří!
Kontakt vložených dveří
STK 2 *
pro provoz s výklopnými vraty Berry (N 80 / DF 98)
s pohonem vrat Hörmann série 2

436 258

1032

436 279

1032

Je nutná připojovací jednotka křídla vrat (číslo artiklu 436 263)!

Kontakt vložených dveří

STK 4 *

pro provoz na sekčních vratech
s vloženými dveřmi s vysokým prahem
s pohonem vrat Hörmann série 2
Je nutná připojovací jednotka křídla vrat (číslo artiklu 436 263)!

* Poznámka: oblast použití viz přehled „možností kombinací pohonů a dílů příslušenství“ od strany 286.
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Příslušenství pohonů
SupraMatic, ProMatic
STK 5 *

pro provoz na sekčních vratech
s mimoosově umístěnými vloženými dveřmi
bez vysokého prahu
s pohonem vrat Hörmann série 2

číslo artiklu
436 277

Kč
1032

436 259

1032

číslo artiklu
437 195

744

436 262

1848

437 196

744

číslo artiklu
437 205

Kč
456

437 183

672

Pohony vrat

Kontakty vložených dveří
Kontakt vložených dveří

Je nutná připojovací jednotka křídla vrat (číslo artiklu 436 263)!

Kontakt vložených dveří

STK 6 *

pro provoz na sekčních vratech
s osově umístěnými vloženými dveřmi
bez vysokého prahu
s pohonem vrat Hörmann série 2
Je nutná připojovací jednotka křídla vrat (číslo artiklu 436 263)!

Sady zámků
Sada zámku

VRS 1

pro vrata Berry N 80 (ne pro motiv 914) a vrata Berry F 80

Kč

Poznámka:
nutná pro zachování mechanického
zamykání vrat při provozu vrat s pohonem

Sada zámku

VRS 2

pro vrata Berry N 80 motiv 914
Poznámka:
nutná pro zachování mechanického
zamykání vrat při provozu vrat s pohonem

Sada zámku

VRS 3

pro vrata Berry DF 98 a cizí výrobky
Poznámka:
nutná pro zachování mechanického
zamykání vrat při provozu vrat s pohonem

Nouzová odemykání
Nouzové odemykání

NET 1

pro vrata Berry N 80 a DF 98
Poznámka: nutné u garáží bez druhého vstupu

Nouzové odemykání

NET 2

pro sekční vrata se soupravou kliky
Poznámka: nutné u garáží bez druhého vstupu

Ceník prodejce 169 (CZ)
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Příslušenství pohonů
SupraMatic, ProMatic
Nouzová odemykání
Zámek nouzového odemykání

NET 3

NET 4

Zámek nouzového odemykání

NET 5

číslo artiklu

Kč

13 mm pro dvoustěnná sekční vrata bez soupravy kliky,
a univerzální pro všechny ostatní typy dvoustěnných vrat
Hörmann a cizí výrobky
Odemykání pomocí válcové vložky
Otvor: ®™ 13 mm, délka lanka: 1,5 m

437 149

648

pro křídlová vrata
Otvor: ? 13 mm, délka lanka 3,2 m
NET 4-2
dvojitá souprava, stejně zamykající
NET 4-3
trojitá souprava, stejně zamykající

437 191
437 198
437 199

672
1320
1992

Poznámka: nutný u garáží bez druhého vstupu
Pro jednostěnná vrata použijte zámek nouzového odemykání 23 mm
(číslo artiklu 437 190).
20 / 23 mm, pro vrata se zakřiveným ramenem vrat,
437 190
křídlová vrata a jednostěnná vrata
Odemykání pomocí válcové vložky
Otvor: ? 20 / 23 mm, délka lanka: 3,2 m

672

NET 5-2
NET 5-3

dvojitá souprava, stejně uzamykající
trojitá souprava, stejně uzamykající

436 998
436 999

1320
1992

číslo artiklu
436 278

Kč

Poznámka: nutný u garáží bez druhého vstupu.
Další přídavné vybavení
Sada pro dodatečnou montáž
vodících saní

pro vrata BR 30 při dodatečné montáži pohonu

62

Poznámka: vrata BR 30 nejsou vybavena pojistkou proti
prasknutí pružiny. Pro dodatečnou montáž pohonu je nutná
tato sada pro dodatečnou montáž vodících saní!
Kombinace s nouzovým odemykáním proto není možná!
Sada pro zkrácení vodící lišty
s kloubem na překladu

nutná pro individuální zkrácení
vodících lišt FS 2, FS 10 a FTS 10

436 097

122

Montážní konzola

pro sekční vrata nebo vrata jiných výrobců
(Jednotlivé díly univerzálního kování
se nepřebírají zpět.)

436 099

600

Přímý unašeč vrat

délka 258 mm

438 384

173

délka 493 mm

438 742

600
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Příslušenství pohonů
SupraMatic, ProMatic
VLM 1

pro malá přesazení překladu do 1000 mm

VLM 2

pro předsazení překladu max. 2800 mm
pro výklopná vrata do maximální výšky vrat 2625 mm
pro sekční vrata s kováním N do maximální výšky vrat 2375 mm
pro sekční vrata s kováním L/Z do maximální výšky vrat 2250 mm
pro předsazení překladu max. 3700 mm
pro výklopná vrata do maximální výšky vrat 2750 mm
pro sekční vrata s kováním N/L/Z do maximální výšky vrat 3000 mm
pro sekční vrata s horním vedením (kování H)
s pohonem garážových vrat

VLM 3

číslo artiklu
436 140

Kč
840

436 141

1680

436 142

1824

436 050

2112

speciální kování

SHB 1

Kování křídlových vrat

FTS

Poznámka: je nutná světelná závora!
pro 2-křídlá garážová vrata do šířky vrat 3 m

436 135

2208

FTS 10

Poznámka:
Je nutná vodící lišta FTS 10 (číslo artiklu 435 230)!
pro pohony ProMatic a SupraMatic E / P

435 230

2040

pro vodící lišty FS 2, FS 6, FS 10, FS 60 a FTS 10,
včetně 2 závěsných kotev a sady šroubů

438 740

600

pro nevyčnívající výklopná vrata Hörmann
(doporučuje se použití světelné závory)
Ne pro evropská vrata ET 802

436 272

1656

436 273

1848

438 613

672

Vodící lišta

Poznámka:
Je nutné kování křídlových vrat FTS (číslo artiklu 435 135)!

Přídavné zavěšení lišt

Zakřivené rameno vrat

Zakřivené rameno vrat

Nástavec vzpěry

Ceník prodejce 169 (CZ)

KTAH 1

KTAF 1

Poznámka:
jako zámek pro nouzové odemykán
použijte číslo artiklu 437 190
pro nevyčnívající výklopná vrata / cizí výrobky
(doporučuje se použití světelné závory)
Ne pro evropská vrata ET 802
Poznámka:
jako zámek pro nouzové odemykán
použijte číslo artiklu 437 190
pro zakřivené rameno vrat KTAH 1 a KTAF 1
při vzad vsazeném překladu do 300 mm

283

Pohony vrat

Další přídavné vybavení
Prodlužovací unašeč vrat

Příslušenství pohonů
SupraMatic, ProMatic
Další přídavné vybavení
Uzavírací profil vrat

číslo artiklu

Uvedˇte délku!
Uzavírací profil vrat

436 250

221

cena za metr

152 658

264

cena za metr

3032523

480

pro uzavírací profil vrat
potřebná pro výklopná vrata Berry
a cizí výrobky
Uvedˇte délku!

284

cena za metr

pro výklopná vrata Berry N 80
je nutná lišta C!
Uvedˇte délku!

Lišta C

Kč

pro sekční vrata Hörmann LTE, LPU, ETE a EPU
není nutný u sekčních vrat konstrukční řady 40 s
vloženými dveřmi

Ceník prodejce 169 (CZ)

Přehled
Možnosti kombinací pohonů s integrovanými dveřmi a SKS – stavebních skupin

Pohony garážových vrat

Příslušenství

č. artiklu
Berry vrata
N 80 / DF 98

kontakty integrovaných
dveří
STK 2
STK 4
STK 5
STK 6
Připojovací jednotky
zajištění zavírací hrany
S4
Připojovací jednotka
předsazené světelné závory
VL 2

436 258
436 279
436 277
436 259

•

435 256

•

Pohon garážových vrat Supramatic Serie 2
1.Sekční vrata
ekční vrata
1.sekční vrata
bez
s uprostřed
sekční vrata s ne uprostřed
integrovaných s integrovanými umístěnými
umístěnými
dveří
integrovanými
dveřmi
dveřmi
s vysokým
dveřmi
s nízkým
prahem
s nízkým
prahem
prahem

•
•
•

•

•

436 607

1.k tomu
patřící
ukončovací
zařízení
vratového
křídla

436 263
436 263
436 263
436 263

436 263

•

•

inklusive

Vysvětlivky k tabulkám možností pohonů garážových vrat SupraMatic a ProMatic:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

doporučuje se HEI 2, při ovládání 2 funkcí
doporučuje se HE 2 nebo HE 3, při ovládání vícero funkcí
k připojení signálního světla nebo osvětlení garáže
pro připojení stop tlašítka DT 02
předem připojený k přípojce FIT 2
také pro pohony jiných výrobců
Ceník prodejce 169 (CZ)

7) potřebná LSA 1
8) pouze pro dodávané interní popř. externí přijímače Hörmann,
io-produkty nelze ovládat
9) nekompatibilní s io-ovladači
10) přípojná sada AS 1(436 490), nutná pro připojení na SupraMatic P io
11) pro připojení externího osvětlení nebo signálního světla (230V)
285

Přehled
Možnosti kombinací pohonů s díly příslušenství

Pohony garážových vrat SupraMatic
příslušenství označení

vnitřní tlačítko
IT 1
vnitřní tlačítko
IT 1b
vnitřní spínaš osvětlený
IT 3b
vnitřní spínač osvětlený
FIT 2
rádiový vnitřní spínač
transpondérové spínače
TTR 100
transpondérový spínač
TTR 1000
transpondérový spínač
TTE 12
transpondérový spínač
kódovací klávesnice
FCT 3b
rádiová kódavací klávesnice
FCT 10b
rádiová kódavací klávesnice
CTR 1b
kódovací klávesnice
CTR 3b
kódovací klávesnice
CTR 1d
kódovací klávesnice
CTR 3d
kódovací klávesnice
CTV 1
kódovací klávesnice
CTV 3
kódovací klávesnice
prstové skenery
FL 12
prstový skener
FL 100
prstový skener
FFL 12
rádiový vnitřní spínač
klíčové spínače
STUP 40
klíčový spínač s imp.tlačítkem 5)
STAP 40
klíčový spínač s imp.tlačítkem 5)
ESU 40
klíčový spínač s imp.tlačítkem 5)
ESA 40
klíčový spínač s imp.tlačítkem 5)
přijímač 868,3 MHz
HE 1
1-kanálový přijímač
HE 2
2-kanálový přijímač
HE 3
3-kanálový přijímač
HET 2
2-kanálový přijímač 6)
HET 24
2-kanálový přijímač 6)
HEI 1
1-kanálový přijímač
HEI 2
2-kanálový přijímač
HER 1
1-kanálový releový přijímač 6)
HER 2
2-kanálový releový přijímač 6)
HER 4
4-kanálový releový přijímač 6)
světelné závory
EL 101
jednosměrná světelná závora
EL 31
jednosměrná světelná závora
EL 301
jednosměrná světelná závora
připojovací jednotky SKS
S4
připojovací jednotka SKS
další příslušenství
PR 1
releová deska
HOR 1
opční relé 3)
PSA
deska adaptéru 4)
UAP 1
univerzální deska adaptéru
LSA 1
adaptér světelné závory
LSE 1
expandér světelné závory
LSE 2
expandér světelné závory
HNA 18
nouzový akumulátor

č. artiklu

SupraMatic E/P
Serie 1
Serie 2

436 084
436 156
436 204
436 268

•

SupraMatic
P io

SupraMatic
H Serie 1
H/HD Serie 2

•
•
•
•8)

•

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

437 045
437 147
437 544

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

437 269
437 492
436 216
436 217
436 355
436 390
436 391
436 392

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•8)
•8)
•
•
•
•
•
•

•8)
•8)
•
•
•
•
•
•

•8)
•8)
•
•
•
•
•
•

437 560
437 561
438 433

•
•
•

•
•
•

•
•
•8)

•
•
•8)

•
•
•8)

437 525
437 524
437 523
437 522

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

437 404
437 405
437 518
437 485
437 517
437 406
437 407
437 408
437 409
437 410

•
•

•2)
•
•
•
•
•1)
•
•
•
•

•2) 9)
•9)
•9)
•9)
•9)
•1) 9)
•9)
•9)
•9)
•9)

•
•

•2)
•
•
•
•
•1)
•
•
•
•

•
•7)
•

•
•7)
•

•

•

•
•
•
•

•10)
•

•
•

•
•

436 294
436 210
436 233

•
•
•
•
•
•
•

•

436 256
437 130
437 997
437 131
436 295
436 317
436 396
436 380
436 298

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

Vysvětlivky k tabulkám možností pohonů garážových vrat SupraMatic viz str. 285.
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•
•7)
•

Ceník prodejce 169 (CZ)

•
•

Přehled
Možnosti kombinací pohonů s díly příslušenství

příslušenství označení

vnitřní tlačítko
IT 1
vnitřní tlačítko
IT 1b
vnitřní spínaš osvětlený
FIT 2
rádiový vnitřní spínač
transpondérové spínače
TTR 100
transpondérový spínač
TTR 1000
transpondérový spínač
TTE 12
transpondérový spínač
kódovací klávesnice
FCT 3b
rádiová kódavací klávesnice
FCT 10b
rádiová kódavací klávesnice
CTR 1b
kódovací klávesnice
CTR 3b
kódovací klávesnice
CTR 1d
kódovací klávesnice
CTR 3d
kódovací klávesnice
CTV 1
kódovací klávesnice
CTV 3
kódovací klávesnice
prstové skenery
FL 12
prstový skener
FL 100
prstový skener
FFL 12
rádiový vnitřní spínač
klíčové spínače
STUP 40
klíčový spínač s imp.tlačítkem 5)
STAP 40
klíčový spínač s imp.tlačítkem 5)
ESU 40
klíčový spínač s imp.tlačítkem 5)
ESA 40
klíčový spínač s imp.tlačítkem 5)
přijímač 868,3 MHz
HE 1
1-kanálový přijímač
HET 2
2-kanálový přijímač 6)
HET 24
2-kanálový přijímač
HEI 1
1-kanálový přijímač
HER 1
1-kanálový releový přijímač 6)
HER 2
2-kanálový releový přijímač 6)
HER 4
4-kanálový releový přijímač 6)
světelné závory
EL 101
jednosměrná světelná závora
EL 31
jednosměrná světelná závora
EL 301
jednosměrná světelná závora
další příslušenství
PR 1
releová deska 11)
PSA
deska adaptéru
LSA 1
adaptér světelné závory
LSE 1
expandér světelné závory
LSE 2
expandér světelné závory
HNA 18
nouzový akumulátor

č. artiklu

ProMatic / ProMatic P
Serie 1
Serie 2

436 084
436 156
436 268

•
•

•
•
•

437 045
437 147
437 544

•
•
•

•
•
•

437 269
437 492
436 216
436 217
436 355
436 390
436 391
436 392

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

437 560
437 561
438 433

•
•
•

437 525
437 524
437 523
437 522

ProMatic Akku
Serie 1
Serie 2
•

•

•

•

•
•

•
•

•
•
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

437 404
437 485
437 517
437 406
437 408
437 409
437 410

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

436 294
436 210
436 233

•

•
•7)
•

437 130
437 131
436 317
436 396
436 380
436 298

Pohony vrat

Pohony garážových vrat ProMatic

•
•
•
•
•
•

Vysvětlivky k tabulkám možností pohonů garážových vrat SupraMatic viz str. 285.
Poznámka:
ruční vysílače od str. 258

Ceník prodejce 169 (CZ)

287

Přehled
Možnosti kombinací pohonů s díly příslušenství

Pohony garážových vrat
příslušenství označení

transpondérové spínače
TTR 100
transpondérový spínač
TTR 1000
transpondérový spínač
TTE 12
transpondérový spínač
kódovací klávesnice
FCT 3b
rádiová kódavací klávesnice
FCT 10b
rádiová kódavací klávesnice
CTR 1b
kódovací klávesnice
CTR 3b
kódovací klávesnice
CTR 1d
kódovací klávesnice
CTR 3d
kódovací klávesnice
CTV 1
kódovací klávesnice
CTV 3
kódovací klávesnice
prstové skenery
FL 12
prstový skener
FL 100
prstový skener
FFL 12
rádiový vnitřní spínač
klíčové spínače
STUP 40
klíčový spínač s imp.tlačítkem
STAP 40
klíčový spínač s imp.tlačítkem
ESU 40
klíčový spínač s imp.tlačítkem
ESA 40
klíčový spínač s imp.tlačítkem
přijímač 868,3 MHz
HE 1
1-kanálový přijímač 2) 7)
HE 2
2-kanálový přijímač 4) 7)
HET 2
2-kanálový přijímač 4) 5) 7)
HET 24
2-kanálový přijímač 4) 5) 7)
HEI 1
1-kanálový přijímač 3) 7)
HEI 2
2-kanálový přijímač 4) 7)
HER 1
1-kanálový releový přijímač 1) 7)
HER 2
2-kanálový releový přijímač 1) 4) 7)
HER 4
4-kanálový releový přijímač 1) 4) 7)
světelné závory
EL 31
jednosměrná světelná závora
EL 301
jednosměrná světelná závora
EL 71
jednosměrná světelná závora
další příslušenství
PR 1
releová deska
LSE 1
expandér světelné závory
LSE 2
expandér světelné závory
SLK
LED signální světlo žluté, 24 V/DC
SLK
LED signální světlo žluté, 230 V/AC

288

RotaMatic
P io/PL io

č. artiklu

RotaMatic

437 045
437 147
437 544

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

437 269
437 492
436 216
436 217
436 355
436 390
436 391
436 392

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•6)
•6)
•
•
•
•
•
•

437 560
437 561
438 433

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•6)

437 525
437 524
437 523
437 522

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

437 404
437 405
437 485
437 517
437 406
437 407
437 408
437 409
437 410

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

436 210
436 233
635 275

•

•
•

•
•

•

437 130
436 396
436 380
436 515
436 516

P/PL

•

•

•
•
•

DTH/DTU

•
•
•
•

•
•
•

Ceník prodejce 169 (CZ)

•

Přehled

Možnosti kombinací pohonů s konstrukčními skupinami
vložených dveří a SKS

příslušenství označení

transpondérové spínače
TTR 100
transpondérový spínač
TTR 1000
transpondérový spínač
TTE 12
transpondérový spínač
kódovací klávesnice
FCT 3b
rádiová kódavací klávesnice
FCT 10b
rádiová kódavací klávesnice
CTR 1b
kódovací klávesnice
CTR 3b
kódovací klávesnice
CTR 1d
kódovací klávesnice
CTR 3d
kódovací klávesnice
CTV 1
kódovací klávesnice
CTV 3
kódovací klávesnice
prstové skenery
FL 12
prstový skener
FL 100
prstový skener
FFL 12
rádiový vnitřní spínač
klíčové spínače
STUP 40
klíčový spínač s imp.tlačítkem
STAP 40
klíčový spínač s imp.tlačítkem
ESU 40
klíčový spínač s imp.tlačítkem
ESA 40
klíčový spínač s imp.tlačítkem
přijímač 868,3 MHz
HE 1
1-kanálový přijímač 2) 7)
HE 2
2-kanálový přijímač 4) 7)
HET 2
2-kanálový přijímač 5) 7)
HET 24
2-kanálový přijímač 5) 7)
HEI 1
1-kanálový přijímač 3) 7)
HEI 2
2-kanálový přijímač 4) 7)
HER 1
1-kanálový releový přijímač 1) 7)
HER 2
2-kanálový releový přijímač 1) 7)
HER 4
4-kanálový releový přijímač 1) 7)
světelné závory
EL 31
jednosměrná světelná závora
EL 301
jednosměrná světelná závora
EL 71
jednosměrná světelná závora
EL 51
jednosměrná světelná závora
další příslušenství
PR 1
releová deska
LSE 1
expandér světelné závory
LSE 2
expandér světelné závory
SLK
LED signální světlo žluté, 24 V/DC
SLK
LED signální světlo žluté, 230 V/AC
HNAnouzová baterie
Outdoor
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

P

LineaMatic
P io

H

•
•
•

•
•
•

•
•
•

437 269
437 492
436 216
436 217
436 355
436 390
436 391
436 392

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

437 560
437 561
438 433

•
•
•

437 525
437 524
437 523
437 522

STA 400

STA
90/180/220

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•6)
•6)
•
•
•
•
•
•

•6)
•6)
•
•
•
•
•
•

•6)
•6)
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•6)

•
•
•6)

•
•
•6)

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

437 404
437 405
437 485
437 517
437 406
437 407
437 408
437 409
437 410

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

436 210
436 233
635 275
637 023

•
•

•
•

•
•

•

č. artiklu

LineaMatic

437 045
437 147
437 544

437 130
436 396
436 380
436 515
436 516

•

•
•
•
•
•
•
•

435 522

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

pro pohony jiných výrobců nebo zapojení osvětlení dvorů apod., třída ochrany IP 65
doporeučuje se HE 2, pro ovládání 2 funkcí
doporučuje se HEI 2, pro ovládání 2 funkcí
impuls a průchod osob
pro pohony jiných výrobců
pouze pro dodávané interní, popř. externí přijímače Hörmann, io-produkty nelze ovládat
nefunkční s io-ovladači

Poznámka:
ruční vysílače od str. 258.

Ceník prodejce 169 (CZ)
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Pohony vrat

Pohony garážových vrat

