Przemysłowe bramy segmentowe Basic
Bramy do zamykania otworów o wymiarach maks. 4500 × 4500 mm

Jakość marki Hörmann

Przyszłościowe i niezawodne rozwiązania

Udoskonalanie produktu

Nowoczesny proces produkcji

Firma Hörmann stawia na innowacje: wykwalifikowana
grupa ekspertów ds. rozwoju produktu odpowiada
nie tylko za opracowanie nowych konstrukcji, lecz także
za stworzenie rozwiązań pozwalających optymalizować
istniejące produkty. W ten sposób powstają wysokiej jakości
wyroby cieszące się uznaniem na rynkach całego świata.

Wszystkie istotne komponenty bram i napędów, takie jak:
segmenty, ościeżnice, okucia, napędy i sterowania
są konstruowane i produkowane przez firmę Hörmann.
To gwarantuje bardzo dobrą kompatybilność bramy,
napędu i sterowania. Potwierdzony certyfikatem system
zarządzania zapewnia najwyższą jakość produktów na etapie
rozwoju, produkcji i wysyłki.
To jest jakość marki Hörmann.
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Jako wiodący producent bram, drzwi,
ościeżnic i napędów w Europie jesteśmy
zobowiązani do zachowania najwyższej
jakości naszych produktów i usług
serwisowych. W ten sposób wyznaczamy
standardy obowiązujące na rynkach
międzynarodowych.
Wyspecjalizowane zakłady zajmują się
rozwojem i produkcją stolarki budowlanej,
która wyróżnia się wysoką jakością,
bezpieczeństwem działania i trwałością.
Obecność w najważniejszych regionach
gospodarczych na świecie umocniła naszą
pozycję silnego i postępowego partnera
w budownictwie obiektowym i przemysłowym.

Kompetentne doradztwo

Szybki serwis

Doświadczeni partnerzy firmy Hörmann świadczą usługi
doradcze na etapie projektowania obiektu, dokonywania
uzgodnień technicznych aż po odbiór budowlany.
Udostępniamy komplet dokumentów, np. dane montażowe –
ich aktualną wersję można znaleźć na stronie internetowej
www.hormann.pl.

Nasza gęsta sieć punktów serwisowych sprawia,
że partnerzy firmy Hörmann są zawsze do Państwa
dyspozycji. To duża zaleta, gdy zachodzi konieczność
wykonania naprawy, przeglądu lub konserwacji.
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Przemysłowe bramy segmentowe SPU F40 Basic / APU F40 Basic
stosowane w sektorze drobnej wytwórczości i gospodarstwach rolnych

Dostęp światła dziennego w hali
dzięki dużym przeszkleniom

Ocieplane, odporne na uszkodzenia i ciche w eksploatacji
dzięki panelom wypełnionym pianką poliuretanową
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Większy komfort z napędem WA 300 S4

Łatwe przejście przez drzwi w bramie
Drzwi przejściowe są bardzo praktyczne i wygodne – umożliwiają ruch pieszych
bez konieczności otwierania całej bramy. Wysokość progu wynosi 100 mm lub
115 mm w przypadku zainstalowanego zabezpieczenia krawędzi zamykającej.

Komfortowe otwieranie bramy z napędem WA 300 S4
Zastosowanie napędu WA 300 S4 umożliwia przejście przez bramę
bez progu dzięki funkcji jej częściowego otwarcia (w połączeniu
z dodatkowym wyposażeniem: UAP1-300 i DTH-I(M) lub sterowaniem 360)
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Przemysłowe bramy segmentowe SPU F40 Basic / APU F40 Basic
Bramy z dwuściennych segmentów stalowych

SPU F40 Basic
Segmenty bramy o grubości 40 mm,
wypełnione pianką PU i wyposażone
w zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem
palców, są szczególnie wytrzymałe
i gwarantują dobrą izolacyjność cieplną.

APU F40 Basic
Dzięki połączeniu wytrzymałego cokołu
stalowego z wielkopowierzchniowym
przeszkleniem brama jest bardzo stabilna
i przepuszcza dużo światła do wnętrza hali.

Typ bramy

Wymiary bramy
szerokość maks. (mm)
wysokość maks. (mm)

SPU F40 Basic

APU F40 Basic

bez drzwi
przejściowych

z drzwiami
przejściowymi

bez drzwi
przejściowych

z drzwiami
przejściowymi

4500
4500

4500
4500

4500
4500

4500
4500

3,9

4,0

Izolacyjność cieplna wg PN-EN 13241, załącznik B PN-EN 12428
Współczynnik U w W/(m²·K) dla bram o powierzchni 4500 × 4500 mm
zamknięta brama segmentowa

1,2

1,4

segment

0,5

0,5

Wzory bram
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Powierzchnia Grainline
Bazę dla wykończenia powierzchni segmentów stanowią ocynkowana ogniowo
blacha stalowa i adhezyjna powłoka gruntująca (2K PU), które chronią bramę
przed wpływem warunków atmosferycznych. Rama przeszklenia jest stan
dardowo wykonana z malowanych w kolorze bramy wysokogatunkowych
ściskanych profili aluminiowych, które nadają się do codziennej eksploatacji
w przemyśle i sektorze drobnej wytwórczości.

Strona zewnętrzna z powierzchnią
Grainline w kolorze RAL 7016 i rama
przeszklenia w kolorze płyty bramy

Strona wewnętrzna z powierzchnią
Woodgrain w kolorze RAL 9002 i rama
przeszklenia w kolorze płyty bramy
z zewnątrz

Najwyższej jakości
technika nakładania farb
Wszystkie przemysłowe bramy
segmentowe Basic firmy Hörmann
dostarczane są z powłoką grun
tującą w jednym z 10 kolorów
preferowanych bez dopłaty
i w dowolnym kolorze z palety RAL.

biały

RAL 9016

białe aluminium

RAL 9006

brąz czekoladowy

RAL 8017

brązowy, sepia

RAL 8014

antracytowy szary

RAL 7016

zielony

RAL 6005

niebieski

RAL 5010

czerwony

RAL 3004

jasna kość słoniowa

RAL 1015

Przeszklenia
Aluminiowe ramy przeszklenia FK-A i S2-A są opcjonalnie dostępne
z przeszkleniem odpornym na zarysowania. Ta specjalna powłoka
zewnętrzna trwale chroni szybę przed zarysowaniami i śladami czyszczenia.

Aluminiowa rama przeszklenia FK-A
z pojedynczą szybą z tworzywa
sztucznego

Aluminiowa rama przeszklenia S2-A
z podwójną szybą z tworzywa
sztucznego

antracytowy z efektem metalicznym ADS 703
(w segmentach wypełnionych PU bez
dopłaty, w ramie aluminiowej za dopłatą)

RAL do wyboru
Aluminiowa rama przeszklenia SG-A
z wypełnieniem z rozciąganej kratki

Przeszklenie Sandwich typu W
z podwójną szybą z tworzywa
sztucznego

Wszystkie podane kolory
bazują na kolorze z palety RAL.
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Najlepszy dowód jakości

Zaawansowana technika w każdym szczególe

Cicha praca bramy
Obejmy rolek wykonane z ocynkowanej stali z regulowanymi,
łożyskowanymi rolkami bieżnymi z tworzywa sztucznego
zapewniają precyzyjną i cichą pracę bramy.

Łączenia odporne na rozerwanie
Stabilne zawiasy środkowe z ocynkowanej stali dokładnie
łączą poszczególne segmenty bramy. Krawędzie segmentów
bramy są skonstruowane w taki sposób, że śruby przechodzą
przez warstwy blachy, co zapewnia odpowiednie mocowanie.

Zawieszenie
Prowadnice są podwieszane pod stropem za pomocą
specjalnych kotew wykonanych z ocynkowanej stali
i wyposażonych w podłużne otwory.

Przemysłowe bramy segmentowe Basic spełniają
przepisy bezpieczeństwa określone normą PN-EN 13241-1!
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Typ prowadzenia dokładnie
dopasowany do konstrukcji hali
W firmie Hörmann zawsze znajdą Państwo
odpowiednie prowadzenie do każdego typu bramy.
W zależności od wymagań architektonicznych
można wybrać prowadzenie normalne, dla niskiego
nadproża, pionowe lub prowadzenie wysokie.

Prowadzenie N
normalne

Prowadzenie H
wysokie

Prowadzenie L
dla niskiego nadproża

Prowadzenie VU
z obniżonym wałem sprężyny skrętnej
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Napęd osiowy WA 300 S4

z funkcją łagodnego rozruchu i zatrzymania w standardzie

Niemiecka
jakość marki

Zestawienie zalet
Szczególnie łatwy w montażu i serwisowaniu
Wiele komponentów napędu jest zamontowanych
fabrycznie, co przyspiesza i ułatwia instalację na miejscu.
Standardowe wyposażenie obejmuje ograniczenie siły,
które pozwala zrezygnować z instalacji dodatkowych
elementów na płycie bramy, takich jak zabezpieczenie
krawędzi zamykającej czy mikrowyłącznik luźnej linki.
Niewielka ilość wymaganego miejsca (285 mm) na
mocowanie boczne ułatwia montaż w ograniczonej
przestrzeni.
Cicha i oszczędna praca bramy
Oferowana standardowo funkcja łagodnego rozruchu
i zatrzymania znacznie wydłuża żywotność całej
konstrukcji bramy.
Bezpieczne zamykanie bramy
ze zredukowaną prędkością
Brama otwiera się i zamyka na całym odcinku powyżej
2500 mm wysokości otworu z prędkością nawet do ok.
19 cm/s. Z przyczyn bezpieczeństwa zamykanie bramy
poniżej 2500 mm wysokości otworu odbywa się
ze zmniejszoną prędkością, która wynosi ok. 10 cm/s.
Niższe koszty, niższe zużycie prądu
Cena bramy z napędem WA 300 S4 jest o ok. 30 % niższa
od ceny bramy wyposażonej w napęd na prąd trójfazowy.
Do tego dochodzi nawet o 75% mniejsze dzienne zużycie
prądu.

Napęd WA 300 S4:
maks. 150 cykli bramy (otwarcie / zamknięcie) na dobę
lub maks. 10 cykli bramy (otwarcie / zamknięcie) na godzinę

Zintegrowane sterowanie
Sterowanie obsługuje się sterownikiem na przycisk DTH-R.
Napęd WA 300 S4 jest opcjonalnie dostępny z zewnętrznym
sterowaniem 360 (przystosowanym do sterowania pasem
ruchu).
Rozryglowanie konserwacyjne
bezpośrednio przy napędzie
W celu przeprowadzenia zalecanych corocznych
przeglądów nie jest konieczny pracochłonny demontaż
napędu z wału.
Opcjonalne zabezpieczone rozryglowanie
wewnątrz
Stosowane od wewnątrz rozwiązanie umożliwia
wygodne odblokowanie napędu z poziomu posadzki
(patent europejski).
Opcjonalne zabezpieczone rozryglowanie
z zewnątrz ASE
Zabezpieczone rozryglowanie można montować również
na zewnątrz (wymagane w halach bez drugiego wejścia)
dzięki obudowie zamykanej na klucz.
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Zabezpieczone rozryglowanie
wewnątrz

Zabezpieczone rozryglowanie
z zewnątrz ASE

Wyposażenie dodatkowe
Komfortowa obsługa bramy

Bramy obsługiwane
ręcznie z przekładnią
łańcuchową
Bramę bez napędu można wyposażyć
w przekładnię łańcuchową ułatwiającą
jej otwieranie i zamykanie.

Nadajnik HS 5 BS*
1-funkcyjny, powierzchnia strukturalna
w kolorze czarnym, z chromowanymi
nakładkami

Nadajnik przemysłowy HSI 6 BS, HSI 15 BS*
Do sterowania maks. 6 bramami (HSI 6 BS)
bądź 15 bramami (HSI 15 BS), z wyjątkowo
dużymi przyciskami, które umożliwiają
wygodną obsługę bez zdejmowania rękawic
roboczych, obudowa odporna na uderzenia,
stopień ochrony: IP 65

Sterownik na klucz STAP 50
z 3 kluczami
Wersja natynkowa,
stopień ochrony: IP 54

Sterowniki kodowane cyfrowo
CTR 1b-1, CTR 3b-1
1-funkcyjny (CTR 1b-1) lub 3-funkcyjny
(CTR 3b-1), z podświetlaną klawiaturą

Sterownik na klucz STUP 50
z 3 kluczami
Wersja podtynkowa (brak ilustracji),
stopień ochrony: IP 54

Sterownik na przycisk DTH-R
Oddzielne sterowanie dla obu
kierunków ruchu, oddzielny przycisk
„Stop”, stopień ochrony: IP 65

Wyłącznik awaryjny DTNG 10
Służy do natychmiastowego wyłączenia
bramy, duży przycisk blokowany, montaż
natynkowy, stopień ochrony: IP 65

Całą ofertę wyposażenia dodatkowego znajdą Państwo
w prospekcie „Przemysłowe bramy segmentowe”

*

Wymagany zewnętrzny odbiornik
HEi3 BS lub ESEi BS.
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Hörmann: Jakość bez kompromisów

Hörmann KG Amshausen, Niemcy

Hörmann KG Antriebstechnik, Niemcy

Hörmann KG Brandis, Niemcy

Hörmann KG Brockhagen, Niemcy

Hörmann KG Dissen, Niemcy

Hörmann KG Eckelhausen, Niemcy

Hörmann KG Freisen, Niemcy

Hörmann KG Ichtershausen, Niemcy

Hörmann KG Werne, Niemcy

Hörmann Alkmaar B.V., Holandia

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polska

Hörmann Beijing, Chiny

Hörmann Tianjin, Chiny

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Indie

Grupa Hörmann oferuje wszystkie elementy stolarki budowlanej

BRAMY GARAŻOWE

z jednej ręki – jako jedyny producent na międzynarodowym rynku.

NAPĘDY

i serwisu w Europie oraz obecność firmy w Ameryce i Azji sprawia,

BRAMY PRZEMYSŁOWE
TECHNIKA PRZEŁADUNKU

że Hörmann jest solidnym partnerem w zakresie stolarki budowlanej,

DRZWI

której jakość nie dopuszcza żadnych kompromisów.

OŚCIEŻNICE

www.hoermann.com

z najnowszymi osiągnięciami techniki. Rozbudowana sieć dystrybucji
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Produkowane są one w wysoko wyspecjalizowanych zakładach, zgodnie

