
Akselmotor WA 300 S4

Med blød start og blødt stop som standard

Diagonal påbygningsvariant

Vertikal påbygningsvariant

Udvidet 

størrelsesområde

Oversigt over fordelene

Særlig monterings- og servicevenlig 

med kraftbegrænsningen 

som standardudstyr

På porte uden gangdør er der ikke brug 

for at installere kant- og wiresikringer. Det 

reducerer omkostningerne og risikoen for 

udgifter til reparations- og servicearbejde.

Sikker kørsel til positionen NED 

med neddroslet hastighed

Kørsler i retning “OP” og “NED” over 

2500 mm åbningshøjde sker med 

en hastighed på ca. 19 cm/sek. Under 

2500 mm åbningshøjde skal kørslen 

i retning “NED” af sikkerhedsårsager 

indstilles til ca. 10 cm/sek. Med en 

medløbende fotocelle som ekstraudstyr 

eller en kantsikring bortfalder denne 

indskrænkning, dvs. at porten åbner 

og lukker med ca.19 cm/sek.

Integreret styring 

med trykknappen DTH R

Som ekstraudstyr kan WA 300-motoren 

leveres med den eksterne styring 360 

(forberedt til kørebaneregulering).

Egnet til Hörmann 

industri-ledhejseporte

Med normal-, lavtløft-, højtløft-beslag og 

lodret beslag (undtagen ALR F42 Glazing 

og DPU).

Portstørrelser

Maks. portbredde 6000 mm

Maks. porthøjde 4500 mm

Til maks. 150 portcyklusser pr. dag

Eller op til 100 parkeringspladser 

i parkeringshuse.

Blød start, blødt stop

Giver en skånsom 
og rolig portkørsel. 
Dermed forlænges 
portanlæggets levetid.

Færre investeringer, 

lavere forbrug

WA 300-modellen 
er ca. 30 % billigere 
end en trefasemotor. 
Det daglige strømforbrug 
er op til 75 % lavere.

Hurtig og 

enkel montering 

og ibrugtagning

Mange komponenter 
er færdigmonteret, 
der skal ikke monteres 
kant- og wiresikringer.

Du finder yderligere 
information 
i monteringsdataene. 
Du kan også spørge 
din Hörmann-forhandler.
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Serviceudkobling 
direkte på motoren

Ved den lovmæssigt foreskrevne årlige 

kontrol slipper man for den besværlige 

afmontering af motoren fra akslen. 

Det sparer tid og penge. 

Serviceudkoblingen kan til enhver 

tid ændres til en sikret udkobling. Sikret udkobling på den udvendige side

ASE

Til udkobling af porten udefra 

(kræves til haller uden anden 

indgang). Aflåseligt trykstøbt 

hus med profilhalvcylinder.

Mål:

83 × 133 × 50 mm (b × h × d)

Stødstang

Til manuel betjening af højere porte 

fra 3000 mm og til nødbetjening 

(se ill. på side 63).

Nødbatteri

Med denne nødforsyning i et eksternt 

hus kan du overvinde netspændingssvigt 

i op til 18 timer og maks. 5 portcyklusser 

(afhængig af temperatur og 

opladningstilstand). Ved normal drift 

genoplader nødbatteriet sig selv.

Trykknap-styring 300 U 
som ekstraudstyr  NYHED

Sammen med læssebro-styringerne 420 S 

og 420 T udgør trykknap-styringen 300 U 

(ill. foroven) en kompakt enhed. 

I kombination med en læssebro-

styring med ny energisparefunktion 

sænkes energiforbruget.

Som ekstraudstyr leveres trykknap-

styringen 300 U også med integreret 

hovedafbryder (ikke vist).

Som standard ved brug af WA 300 S4

• Blød start og blødt stop 

giver en skånsom og rolig portkørsel

• Kraftbegrænsning i retning “OP” / “NED”

• Integreret styring med trykknappen DTH R

• Ringe sideanslag på kun 200 mm

• Det er ikke nødvendigt med installationer 

eller ledningsføringer på porten*

• Kun ca. 1 watt strømforbrug i standby

(uden andet tilsluttet elektrisk tilbehør)

* Undtagen til porte med gangdør
Sikret udkobling 

på den indvendige side

Med dette Hörmann-patent kan 

motoren bekvemt udkobles fra gulvet.

Ekstra
oplåsningsløsninger

Kun hos Hörmann

PATENTANMELDT
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Akselmotor WA 400, WA 400 M
Stærk og robust

Motor WA 400 M
til montering midt på

Denne model monteres midt på fjederakslen, så der ikke 

er brug for ekstra plads til siden. Vær opmærksom på krav 

til overhøjderne!

WA 400 M leveres som standard med sikret udkobling; 

den egner sig til næsten alle beslagtyper.

Kan kombineres med styring

A / B 445, A / B 460, B 460 FU

Påstiksmotor
WA 400

Den patenterede påstiksmodel monteres nemt og hurtigt 

på fjederakslen og er langt mindre pladskrævende i siden 

end påstiksløsninger fra andre udbydere.

Kan kombineres med styring

A / B 445, A / B 460, B 460 FU

Motor med kædekasse
WA 400

Motoren WA 400 med kædekasse anbefaler vi til alle 

portmodeller indtil en højde på 7000 mm i situationer, 

hvor der kun er lidt plads i siden. Ved brug af beslagtyperne L 

og LD er det nødvendigt at bruge en motor med kædekasse. 

Den indirekte kraftoverførsel gør, at den virkelig skåner porten.

Kan kombineres med styring

A / B 445, A / B 460, B 460 FU

Standardmæssig montering vandret, kan som alternativ også monteres lodret
ill. med nødhåndkæde som ekstraudstyr

Standardmæssig lodret montering,
ill. med nødhåndkæde som ekstraudstyr

Hvis der ikke er plads i siden
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Sikret udkobling på den indvendige side

(som standard til WA 400 M)

Med dette Hörmann-patent kan 

motoren bekvemt udkobles fra gulvet.

Ekstra
oplåsningsløsninger

Nødbetjeninger 
til serviceudkobling
som ekstraudstyr

Nødhåndsving

Den økonomiske variant, kan leveres i to 

modeller. Som stift håndsving eller fleksibelt 

nødhåndsving med led. En senere ombygning 

til nødhåndkæde er mulig.

Nødhåndkæde

Porten kan aflåses og betjenes fra gulvet 

vha. kombinationen af nødhåndkæden og den 

sikrede udkobling, der fås som ekstraudstyr.

Stødstang

Anbefales til højere porte fra 3000 mm og som 

nødbetjening, især til porte til brandstationer. 

En sikret oplåsning er påkrævet.

Opfylder kravene 

i Brandsikringsdirektivet DS / EN 14092.

Serviceudkobling
som standard

Ved den lovmæssigt foreskrevne årlige kontrol 

slipper man for den besværlige afmontering 

af motoren fra akslen. Det sparer tid og penge. 

Serviceudkoblingen kan til enhver tid ændres 

til en sikret udkobling.

Sikret udkobling på den udvendige side

ASE

Til udkobling af porten udefra 

(kræves til haller uden anden 

indgang). Aflåseligt trykstøbt 

hus med profilhalvcylinder.

Mål:

83 × 133 × 50 mm (b × h × d)

Til alle udførelser med trefasestrøm:

• Smidig kørsel

• Lang intensivitet

• Hurtigere portkørsel

• Også som FU-version

Kun hos Hörmann
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Motor ITO 400, SupraMatic H og SupraMatic HD
De pladsbesparende motorer

Kædemotor med styreskinne

ITO 400

• Sideanslag ikke nødvendigt

• Nødudkobling via bowdentræk på køreslæde

• Nødudkobling udefra er mulig

• IP 65 (stænktæt)

• Til normalt beslag (N, ND) og lavtløft-beslag (L, LD)

• Maks. porthøjde 4500 mm

• Fås også som FU-version

• Til porte med gangdør på forespørgsel

Kan kombineres med styringerne

A / B 445, A / B 460 og B 460 FU

Motorer

SupraMatic H og SupraMatic HD

• Antal parkeringspladser maks. 100 portcyklusser 

(OP / NED) pr. dag

• Træk- og trykkraft 1000 N,

kortvarig topkraft 1200 N,

åbningshastighed

SupraMatic H: 22 cm/sek.

SupraMatic HD: 18 cm/sek.

• Hurtig nødudkobling til betjening indefra

• Tilslutningsledning med eurostik, 

ekstra ophæng til køreskinne FS 60 og FS 6

• Integreret belysning med 2 minutters 

lys indstillet fra fabrikkens side

• Løftesikring som sikkerhedsudstyr

• Kan udvides med ekstra enheder 

(tilslutning af lyssignal, se side 62)

• Til porte med fjederbrudssikring

• SupraMatic H: maks. bredde 5000 mm 

(5500 mm på forespørgsel), maks. højde 3000 mm

• SupraMatic HD: maks. bredde 6750 mm 

(7000 mm på forespørgsel), maks. højde 3000 mm

• Til normalt beslag (N) og lavtløft-beslag (L)

• Til porte med gangdør, ALR F42 Glazing 

og ægte glas på forespørgsel

• Ikke til DPU-porte
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Den berøringsløse 

frakoblingsautomatik 

sørger for beskyttelse 

af personer og materiale

Medløbende fotocelle
Mere sikkerhed og høj hastighed

På porte med gangdør 

uden tærskel overvåger 

den medløbende fotocelle 

VL 2 portens underkant 

med to sensorer. 

Påkørselsværnet i siden 

forhindrer en beskadigelse 

af svingarmen i positionen 

“NED”.

Sensoren (VL 1)/de to sensorer (VL 2)

er anbragt i en medløbende 

svingarmskonstruktion. På DPU-porte 

med impulsstyrede motorer eller 

porte med gangdør uden tærskel 

er en medløbende fotocelle VL 2 

nødvendig.

Medløbende fotocelle (europæisk patent)

Mere sikkerhed til Hörmann industri-ledhejseporte 

med den medløbende fotocelle VL, der leveres 

som ekstraudstyr. Forhindringer eller personer 

registreres dermed tidligt og porten reverserer – 

allerede inden berøring. Med denne teknik kan 

Hörmann ledhejseporte køre med en højere 

portkørselshastighed, uden at de tilladte 

lukkekræfter overskrides.

Kun hos Hörmann

EUROPÆISK PATENT
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Styringer
Kompatible systemløsninger

Intern

styring

WA 300

Ekstern

styring

360

Impulsstyring

A / B 445

Komfortstyring

A / B 460

FU-styring

B 460 FU

Portmotorer

WA 300 S4 ● ○

WA 400 ● ●

WA 400 FU ●

Funktioner / egenskaber

Styringen kan monteres separat fra motoren ● ● ● ●

Direkte justeringsarbejde med styringen ● ● ● ●

Blød start og blødt stop
giver en skånsom og rolig portkørsel

● ● ●

Hurtig kørsel kan indstilles
(afhængig af beslag)

● 3) ● 3) ●

Kraftbegrænsning i retning 
OP og NED

● ● ● ● ●

Integreret betjening 
OP-STOP-NED

● ● ● ●

Ekstra åbningshøjde
med knap på husets dækplade

○ 4) ● ● ●

Menu-udlæsning udefra med integreret 
dobbelt 7-segmentdisplay (service-, cyklus- 
og driftstimetæller samt fejlanalyse)

● ● ● ●

Samlede fejlmeldinger med alarmvisning 
efter kundens individuelle ønske: 
akustisk, optisk eller fx via mobiltelefon

● ○ ○ ○

Kan udvides med trådløs ekstern modtager ● ● ● ● ●

Automatisk lukning 1) ● ● ● ●

Kørebaneregulering 1) ○ ○ ○

Tilslutningsklemmer til yderligere betjening ○ ● ● ● ●

Standardmæssigt tilbehør Trykknap
DTH R

Spændingsforsyning 230 V 230 V 400 / 230 V 400 / 230 V 230 V

Tilslutningskabel med CEE-stik 2)

(kapslingsklasse IP 44)
● ● ● ● ●

Hovedafbryder integreret i styringshuset ○ 5) ○ ○ ○ ○

Styring og portbladskomponenter
i kapslingsklasse IP 65 (stænktæt)

● ● ● ● ●

● = Som standard
○ = Med tilsvarende udstyr om nødvendigt med ekstra styring

1)   Kun i kombination med tilslutning af lyssignal og fotocelle eller fotocelleanlæg, eller medløbende fotocelle VL 1 / VL 2
2)   Ved styringer med integreret hovedafbryder bortfalder tilslutningskablet
3)   I retning NED ved drift uden SKS / VL (ved drift med SKS / VL kører porten generelt med hurtig kørsel i retning NED)
4)   Mulig i kombination med UAP 300 og DTH I eller DTH IM
5)   Mulighed for ekstern hovedafbryder
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Profilhalvcylinder
som ekstraudstyr

Til alle eksterne styringer

Hovedafbryder
som ekstraudstyr

Til alle eksterne styringer

Søjle STI 1
som ekstraudstyr
Til montering af maks. 2 styringer 
med supplerende hus
Farve: hvidaluminium, RAL 9006
Mål:
200 × 60 mm, højde 1660 mm

Hörmann er din partner, 
når det gælder specialløsninger

Hos Hörmann får du et komplet, individuelt styringskoncept 

fra én leverandør. Integrering af Hörmanns specialstyring 

i dit styringskoncept, en komplet centralstyring til alle 

funktionsprocesser og pc-baseret visualisering af samtlige 

port- og læssekomponenter.

Individuel 

produktudvikling 

i vores hus

Modulløsninger, 

kompatible 

med Hörmanns 

motorteknik

Kontrollerede 

processer via 

visualisering på et 

betjeningspanel eller 

i en web-applikation
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Tilbehør
Trådløs fjernbetjening, modtager

Håndsender 
med 2 betjeningsknapper
HSE 2 BS
Sort

Håndsender 
med 4 betjeningsknapper
HS 4 BS

Håndsender 
med 1 betjeningsknap
HS 1 BS

Sikringshåndsender 
med 4 betjeningsknapper
HSS 4 BS
Ekstra funktion: kopibeskyttelse 
til håndsender-kodning

Hörmann BiSecur (BS)
Det moderne trådløse system til industriport-motorer

Det tovejs trådløse BiSecur-system er lig med fremtidsorienteret teknologi 

til komfortabel og sikker betjening af industriporte. Den ekstremt sikre BiSecur-

krypteringsmetode giver dig vished om, at det ikke er muligt for andre personer 

at kopiere dit trådløse signal. Kontrolleret og certificeret af sikkerhedseksperterne 

fra Ruhr-universitetet i Bochum.

Håndsender 
med 2 betjeningsknapper
HSE 2 BS
Hvid

Dine fordele

• 128-bit-kryptering med meget høj sikkerhed ligesom med netbank-tjenester

• Trådløst signal, der er ufølsomt over for forstyrrelser, 

og som har stabil rækkevidde

• Bagudkompatibel – med BiSecur-betjeningselementer kan du også betjene 

trådløse modtagere med den trådløse frekvens 868 MHz (2005 til juni 2012)

Kun hos Hörmann

PATENTANMELDT
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Trådløst kodetastatur
FCT 10 BS
Med belyste knapper 
og beskyttelsesklap, 
10 funktionskoder

3-kanal-modtager
HEI 3 BS
Til styring 
af 3 funktioner

Industri-håndsender  NYHED

HSI BS

Med denne håndsender kan du betjene op til 1000 porte. Den er udstyret 
med display og komfortable knapper, der kan indkodes. Ekstra store 
knapper gør det nemmere at betjene den med arbejdshandsker. 
En håndsenders kodning kan overføres til andre håndsendere 
pr. kabel – dermed sparer du tid.

1-kanal-relæmodtager
HER 1 BS
Med potentialfri 
relæudgang

2-kanal-relæmodtager
HER 2 BS
Med 2 potentialfrie 
relæudgange

4-kanal-relæmodtager
HER 4 BS
Med 4 potentialfrie 
relæudgange

Trådløs fingerscanner
FFL 12 BS
2 funktionskoder 
og op til 12 fingeraftryk

Trådløst kodetastatur
FCT 3 BS
Med belyste knapper, 
3 funktionskoder
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Tilbehør
Trykknap

Trykknap DTH R

Til adskilt styring af de to 
løberetninger med separat 
STOP-knap.
Kapslingsklasse: IP 65
Mål: 90 × 160 × 55 mm (b × h × d)

Til styringerne:

360, A / B 445, A / B 460, B 460 FU 

og integreret styring WA 300 S4

Trykknap DTH RM

Til adskilt styring af de to 
løberetninger med separat 
STOP-knap, med minilås:
betjeningen af motoren 
deaktiveres. Kørsel er ikke 
længere mulig (2 nøgler 
er indeholdt i leveringen).
Kapslingsklasse: IP 65
Mål:
90 × 160 × 55 mm (b × h × d)

Til styringerne:

360, A / B 445, A / B 460, B 460 FU 

og integreret styring WA 300 S4

Trykknap DTH I

Til kørsel af porten i positionerne 
OP / NED, separat STOP-knap 
til afbrydelse af portkørslen.
½-OP-knap til åbning af porten 
indtil den programmerede 
midterstilling.
Kapslingsklasse: IP 65
Mål:
90 × 160 × 55 mm (b × h × d)

Til styringerne:

360, A / B 460, B 460 FU 

og integreret styring WA 300 S4 
(kun i kombination med UAP 1)

Trykknap DTH IM

Til kørsel af porten i positionerne 
OP / NED, separat STOP-knap 
til afbrydelse af portkørslen.
½-OP-knap til åbning af porten 
indtil den programmerede 
midterstilling, med minilås:
betjeningen af motoren 
deaktiveres. Kørsel er ikke 
længere mulig (2 nøgler indeholdt 
i leveringsomfanget.)
Kapslingsklasse: IP 65
Mål:
90 × 160 × 55 mm (b × h × d)

Til styringerne:

360, A / B 460, B 460 FU 

og integreret styring WA 300 S4 
(kun i kombination med UAP 1)

Trykknap DT 02

Åbning eller lukning 
via en kommandoknap, 
separat STOP-knap.
Mål:
65 × 112 × 68 mm (b × h × d)
Kapslingsklasse: IP 65

Til styringerne:

A / B 445, A / B 460 og B 460 FU

Trykknap DT 04

Til adskilt styring af de to 
løberetninger med separat 
STOP-knap, hel eller 
delvis åbning af porten 
(med separat knap).
Mål:
69 × 185 × 91 mm (b × h × d)
Kapslingsklasse: IP 65

Til styringerne:

A / B 460 og B 460 FU

Trykknap DTN A 30

Til adskilt styring af de to 
løberetninger, STOP-knappen 
har et indgreb og holdes 
nede efter aktiveringen, 
så anlægget ikke kan benyttes 
af uvedkommende personer. 
Yderligere betjening af knappen 
kun mulig ved oplåsning 
af STOP-knappen med nøgle 
(2 nøgler er indeholdt i leveringen).
Mål:
66 × 145 × 85 mm (b × h × d)
Kapslingsklasse: IP 65

Til styringerne:

A / B 445, A / B 460 og B 460 FU

70



Tilbehør
Trykknap, nøglekontakt, søjle

Trykknap DTP 02

Åbning eller lukning via en 
kommandoknap, separat STOP-
knap og driftskontrollampe 
til styrespænding, kan aflåses 
med profilhalvcylinder 
(fås som tilbehør).
Mål:
86 × 260 × 85 mm (b × h × d)
Kapslingsklasse: IP 44

Til styringerne:

A / B 445, A / B 460 og B 460 FU

Trykknap DTP 03

Til adskilt styring af de to 
løberetninger med separat STOP-
knap og driftskontrollampe 
til styrespænding, kan aflåses 
med profilhalvcylinder 
(fås som tilbehør).
Mål:
68 × 290 × 74 mm (b × h × d)
Kapslingsklasse: IP 44

Til styringerne:

A / B 445, A / B 460 og B 460 FU

Nødstop-knap DTN 10

Til hurtigt at sætte 
portanlægget ud af drift.
Knap (paddehattetryk) 
med indgreb
Udvendig montering
Mål:
93 × 93 × 95 mm (b × h × d)
Kapslingsklasse: IP 65

Til styringerne:

A / B 445, A / B 460 og B 460 FU

Nødstop-knap DTNG 10

Til hurtigt at sætte 
portanlægget ud af drift.
Afrundet trykknap med indgreb
Udvendig montering
Mål:
93 × 93 × 95 mm (b × h × d)
Kapslingsklasse: IP 65

Til styringerne:

A / B 445, A / B 460 og B 460 FU

Den aflåselige funktion tjener til afbrydelse af styrespændingen 
og sætter udløsernes funktion ud af drift. Profilhalvcylindre 
er ikke indeholdt i leveringen af trykknapperne.

Nøglekontakt ESU 30

med 3 nøgler

Model til indbygning
Valgfri funktion impuls 
eller OP / NED
Kapslingsklasse: IP 54
Afbryderdåsens mål:
60 mm (diam.), 58 mm (d)
Afdækningens mål:
90 × 100 mm (b × h)
Åbning i murværk:
65 mm (diam.), 60 mm (d)
Kapslingsklasse: IP 54

Udførelse ESA 30
til montering på væg 
(ikke vist)
Mål:
73 × 73 × 50 mm (b × h × d)

Nøglekontakt STUP 30

med 3 nøgler

Model til indbygning
Valgfri funktion impuls 
eller OP / NED
Afbryderdåsens mål:
60 mm (diam.), 58 mm (d)
Afdækningens mål:
80 × 110 mm (b × h)
Mål i murværk:
65 mm (diam.), 60 mm (d)
Kapslingsklasse: IP 54

Udførelse STAP 30
til montering på væg 
(ikke vist)
Mål:
80 × 110 × 68 mm (b × h × d)

Søjle STS 1

Med adapter til montering 
af TTR 100, FCT 10b, 
CTR 1b / CTR 3b eller STUP.
Betjeningsapparaterne 
skal bestilles separat.
Søjlehoved og -fod i skifergrå 
farve, svarende til RAL 7015.
Søjlerøret er ovnlakeret 
i hvidaluminium, 
svarende til RAL 9006.
Mål:
300 mm (diam.), 1250 mm (d)
Kapslingsklasse: IP 44

Model med indbygget 
nøglekontakt STUP 30
(som tilbehør)
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Tilbehør
Kodetastatur

Kodetastatur CTR 1b, CTR 3b

Kodetastaturerne CTR 1b og CTR 3b giver høj sikkerhed mod ubeføjet 
åbning. Du indtaster blot din personlige talkode og har ikke længere 
brug for nøgler.
Med komfortversionen CTR 3b kan yderligere en port åbnes og den udendørs 
belysning kan tændes, eller der kan betjenes en port med frit retningsvalg.

Mål:
80 × 110 × 17 mm (b × h × d)
Decoder-hus:
140 × 130 × 50 mm (b × h × d)
Kapslingsklasse tastatur: IP 65
Kapslingsklasse decoder-hus: IP 54
Brydeevne: 2,5 A / 30 V DC
500 W / 250 V AC

Kodetastatur CTV 1 / CTV 3

Kodetastaturerne er ekstra robuste og beskyttet mod hærværk. 
Du indtaster blot din personlige talkode og har ikke længere brug 
for nøgler. Med komfortversionen CTV 3 kan yderligere en port åbnes 
og den udendørs belysning kan tændes, eller der kan betjenes en port 
med frit retningsvalg.

Mål:
75 × 75 × 13 mm (b × h × d)
Decoder-hus:
140 × 130 × 50 mm (b × h × d)
Kapslingsklasse tastatur: IP 65
Kapslingsklasse decoder-hus: IP 54
Brydeevne: 2,5 A / 30 V DC
500 W / 250 V AC

Fingerscanner FL 12, FL 100

Dit fingeraftryk er nok – så kan du åbne din industri-ledhejseport 
sikkert og bekvemt. Fingerscanneren leveres i to versioner, som FL 12 
til 12 eller som FL 100 til 100 fingeraftryk, der kan gemmes.

Mål:
80 × 110 × 39 mm (b × h × d)
Decoder-hus:
70 × 275 × 50 mm (b × h × d)
Kapslingsklasse aflæser: IP 65
Kapslingsklasse decoder-hus: IP 56
Brydeevne: 2,0 A / 30 V DC

Transpondertastatur TTR 100, TTR 1000

Den bekvemme løsning, når flere personer skal have adgang til hallen. 
Hold transpondernøglen med din personlige kode hen foran aflæseren 
med ca. 2 cm afstand. Berøringsfrit! Det er især en fordel, 
når det er mørkt. Leveringen omfatter 2 nøgler. Egnet til maks. 
100 transpondernøgler (TTR 100) eller 1000 transpondernøgler 
(TTR 1000).

Mål:
80 × 110 × 17 mm (b × h × d)
Decoder-hus:
140 × 130 × 50 mm (b × h × d)
Kapslingsklasse transponderfelt: IP 65
Kapslingsklasse decoder-hus: IP 54
Brydeevne: 2,5 A / 30 V DC
500 W / 250 V AC
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Tilbehør
Fotoceller, fotocelleanlæg, radarbevægelsesmeldere

Fotocelle RL 50 / RL 300

Refleksionsfotocelle med sender /
modtager-modul og reflektor.
Fotocellen afprøves af styringen 
før hver nedadgående bevægelse.
Tilslutning via systemledning 
(RL 50, længde 2 m) eller 2-tråds-
ledning (RL 300, længde 10 m).
Rækkevidde maks. 6 m
Mål:
68 × 97 × 33 mm (b × h × d)
Reflektor:
30 × 60 mm (b × h)
Kapslingsklasse: IP 65

Envejsfotocelleanlæg EL 51

Fotocelle med separat sender 
og modtager.
Fotocellen afprøves af styringen 
før hver nedadgående bevægelse.
Tilslutning via systemledning
Rækkevidde maks. 8 m
Mål med monteringsvinkel:
60 × 165 × 43 mm (b × h × d)
Kapslingsklasse: IP 65

Træklinekontakt ZT 2 med wire

Impulsgivning til åbning eller lukning.
Mål:
60 × 90 × 55 mm (b × h × d)
Trækwirens længde: 3,2 m
Kapslingsklasse: IP 65

Fremspringende arm KA 1 
(uden ill.)
Udlæg 1680  – 3080 mm, kan 
bruges med ZT 2

Radarbevægelsesmelder RBM 2

Til impuls “OP”
 med retningsregistrering.
Maks. monteringshøjde: 6 m
Mål:
155 × 132 × 58 mm (b × h × d)
Kontaktbelastning:
24 AC / DC, 1 A 
(ohmsk belastning), 
kapslingsklasse: IP 65

Fjernbetjening til radar-

bevægelsesmelder 

som ekstraudstyr

ELG-fotocelleanlæg

Fotocelleanlægget overvåger 
hele portens lukkeområde op til 
en højde på 2500 mm. Køretøjer 
med anhængere, der befinder sig 
i portområdet, registreres pålideligt, 
så du undgår beskadigelse af 
køretøjet og porten. Monteringen 
på portkarmen og den problemløse 
justering af sensorerne gør 
brugen nemmere. Desuden 
kan ELG 1-fotocelleanlægget 
integreres helt enkelt i STL-søjlen.

Forsyningsspænding: 24 V DC
Strømforbrug: 100 mA
Rækkevidde: 0...12 m
Kapslingsklasse: IP 65
Solskærm: 150.000 lux
Driftstemperatur:
–25 °C til +55 °C
Opløsning: 60 mm over kors
Lyskilde: Infrarød LED
Ledningslængde for sender: 10 m
Ledningslængde for modtager: 5 m
Højde: 
ELG 1 = 1380 mm, 
ELG 2 = 2460 mm

STL-søjlesæt

Søjlesættet er i vejrfast, 
elokseret aluminium 
og beregnet til integrering 
af ELG 1-fotocelleanlægget. 
Afskærmningerne og 
bundafdækningen er fremstillet i skifer-
gråt kunststof, RAL 7015.
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Tilbehør
Tilslutningsenheder, LED-lyssignaler

Multifunktionskort 

til indbygning i eksisterende hus

eller i separat supplerende hus (ill.)

Yderstillingsmelding, tidsbestemt impuls, 
samlefejlmelding
Udvidelsesenhed til styringerne 360, 
A / B 445, A / B 460, B 460 FU

Mål for ekstra hus:
202 × 164 × 130 mm (b × h × d)
Kapslingsklasse: IP 65
I styringen kan der monteres 
en printplade som ekstraudstyr.

Digitalt uge-ur 

i separat ekstra hus

Tænd-sluk-uret kan tænde og slukke for 
betjeningsapparater via en potentialfri kontakt.
Udvidelsesenhed til 
styringerne A / B 460, B 460 FU, 360 
(uden supplerende hus, til indbygning 
i eksisterende hus)
Brydeevne: 230 V AC  2,5 A / 500 W
Omskiftning mellem sommer- og vintertid
Manuel omkobling: automatisk drift, 
koblingsforvalg varighed TIL / varighed FRA

Mål for ekstra hus:
202 × 164 × 130 mm (b × h × d)
Kapslingsklasse: IP 65

Tilslutningsenhed 

sommer / vinter 

i supplerende hus

Funktion til komplet åbning af port 
og midterstilling, der kan programmeres frit, 
udvidelsesenhed til styringerne A / B 460, 
B 460 FU

Mål for ekstra hus:
202 × 164 × 130 mm (b × h × d)
Kapslingsklasse: IP 65

Induktionssløjfe DI 1

i ekstra hus

Egnet til en induktionssløjfe, detektoren 
har en slutte- og skiftekontakt.

Induktionssløjfe DI 2

(ikke vist) i ekstra hus

Egnet til to adskilte induktionssløjfer. 
Detektoren har to potentialfrie sluttekontakter. 
Indstillelig til impuls eller vedvarende kontakt. 
Retningsregistrering mulig.
Mål for ekstra hus:
202 × 164 × 130 mm (b × h × d)
Brydeevne:
DI 1: lav spænding 2 A, 125 V A / 60 W
DI 2: 250 V AC, 4 A, 1000 VA,
(ohmsk belastning AC)
Levering uden sløjfekabel

Kabel til induktionssløjfe

Rulle à 50 m
Kabelbetegnelse: SIAF
Tværsnit: 1,5 mm²
Farve: brun

UAP 300

til WA 300 S4

Til impulsvalg, 
delåbningsfunktion, 
yderstillingsmelding 
og tilslutning af lyssignal
Med 2 m systemledning
Kapslingsklasse: IP 65
Brydeevne maks.:
30 V DC / 2,5 A
(ohmsk belastning)
250 V AC / 500 W
(ohmsk belastning)
Mål:
110 × 45 × 40 mm (b × h × d)

HOR 300

til WA 300 S4

Til styring af 
yderstillingsmelding 
eller lyssignal
Med 2 m tilledning
Kapslingsklasse: IP 44
Brydeevne maks.:
30 V DC / 2,5 A
(ohmsk belastning)
250 V AC / 500 W
(ohmsk belastning)
Mål:
110 × 45 × 40 mm (b × h × d)
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Tilslutning af lyssignaler

SupraMatic H, SupraMatic HD

Udvidelsesenhed lyssignaler ES 1, i separat hus,

inkl. 2 lyssignaler med gul farve

To relæer til styring af lyssignaler, ekstraudstyrsrelæ (tidsbestemt impuls) 
til styring af belysning, impulsindgang, holdetid kan forkortes, mulighed 
for tilslutning af NØDSTOP-knap, tastatur til SupraMatic  H kan frakobles, 
automatisk lukning kan frakobles (fx ZSU 2)

Tilslutning af lyssignaler

SupraMatic H, SupraMatic HD

Supplerende lyssignal ES 2,

inkl. 2 lyssignaler med gul farve

Samme teknik som ES 1, derudover er programmering af hhv. 
SupraMatic H eller SupraMatic HD mulig via udvidelsesenheden, 
mulighed for tilslutning af en kantsikring samt en integreret fotocelle 
eller en gennemkørselsfotocelle
Holdetid kan indstilles fra 5 – 480 sek.
Forvarselstid fra 1 – 170 sek.

Supplerende enhed kørebaneregulering EF 1,

inkl. 2 lyssignaler, rød / grøn (ikke vist)

Samme teknik som ES 2, ekstra impuls, ind- og udkørsel, funktionen indkørsel 
har forrang, yderstillingsmelding via integreret relæ

Lyssignaler
med lyse LED-lyskilder, 

der har en lang levetid

Lyssignaltilslutning til indbygning i eksisterende hus 

eller som ekstraudstyr i separat supplerende hus (ill.),

inkl. 2 lyssignaler med gul farve

Udvidelsesenhed til styringerne 360, A / B 445, A / B 460, B 460 FU. 
Lyssignaltilslutningen tjener til optisk visning under bevægelsen 
af porten (uge-ur, som ekstraudstyr til 360, A / B 460, B 460 FU).
Anvendelsesmuligheder: startvarsel (til 360, A / B 445, A / B 460, 
B 460 FU), automatisk lukning (til 360, A / B 460, B 460 FU). 
Efter udløbet på den indstillede holdetid (0 – 480 sek.) blinker 
lyssignalerne under den indstillede forvarselstid (0 – 70 sek.).
Lyssignalets mål: 
180 × 250 × 290 mm (b × h × d)
Mål for det supplerende hus: 202 × 164 × 130 mm (b × h × d)
Kontaktbelastning: 250 V AC : 2,5 A / 500 W
Kapslingsklasse: IP 65

Kørebaneregulering i separat supplerende hus (A / B 460, B 460 FU) 

eller til indbygning i eksisterende hus (360),

inkl. 2 lyssignaler med rød / grøn farve

Udvidelsesenhed til styringerne 360, A/B 460, B 460 FU. 
Lyssignaltilslutningen tjener til optisk visning til indkørsels- 
og udkørselsreguleringen (uge-ur som ekstraudstyr).
Grønt lys: indstilling fra 0 – 480 sek.
Rømningsfase: indstilling fra 0 – 70 sek.
Lyssignalernes mål: 180 × 410 × 290 mm (b × h × d)
Mål for det supplerende hus: 202 × 164 × 130 mm (b × h × d)
Kontaktbelastning: 250 V AC : 2,5 A / 500 W,
Kapslingsklasse: IP 65
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● = Standard

○ = Ekstraudstyr

Oversigt over portmodeller
Konstruktions- og kvalitetskendetegn

SPU F42 DPU

Modstand mod vindbelastning
EN 12424

Port uden gangdør, klasse 3 4 1)

Port med gangdør, LZ ≤ 4000, klasse 3 –

Port med gangdør, LZ > 4000, klasse 2 –

Vandtæthed
EN 12425

Port uden gangdør, klasse 3 (70 Pa) 3 (70 Pa)

Luftgennemtrængelighed
EN 12426

Port uden gangdør, klasse 2 3

Port med gangdør, klasse 1 –

Lydisolering
EN 717-1

Port uden gangdør R = . . . dB 25 25

Port med gangdør R = . . . dB 24 –

Varmeisolering
EN 13241-1, tillæg B EN 12428

Port uden gangdør, U = W/ (m²·K) 3) 1,0 0,48

- 3-dobbelte ruder som ekstraudstyr, U = W/ (m²·K) 3) – –

- Klima-dobbeltruder af enkeltlagssikkerhedsglas (ESG) som ekstraudstyr, U = W/ (m²·K) 3) – –

Port med gangdør, U = W/ (m²·K) 3) 1,2 –

- 3-dobbelte ruder som ekstraudstyr, U = W/ (m²·K) 3)

Portsektion, U = W/ (m²·K) 0,50 0,30

Konstruktion Selvbærende ● ●

Dybde, mm 42 80

Portstørrelser Bredde maks. mm, indvendigt karmmål 8000 6000 (10000 5) )

Højde maks. mm, modulmål 4) 7000 5000 (8000 5) )

Pladskrav Se monteringsdata

Portbladsmateriale Stål, isoleret, 42 mm ● –

Stål, isoleret, 80 mm – ●

Aluminium, normalprofil – –

Aluminium, termoprofil – –

Portbladsoverflade Galvaniseret stål, overfladebelægning, RAL 9002 ● ●

Galvaniseret stål, overfladebelægning, RAL 9006 ○ ○

Galvaniseret stål, overfladebelægning, farver iht. RAL ○ ○

Elokseret alu E6 / C0 (tidligere E6 / EV 1) – –

Alu, overfladebelægning, farver iht. RAL – –

Gangdør Uden tærskel ○ –

Separat dør Med samme udseende som porten ○ –

Vinduer Sektionsvindue type A ○ ○

Sektionsvindue type D ○ –

Sektionsvindue type E ○ –

Alu-vinduesrammer ○ ○

Tætninger Omsluttende på 4 sider ● ●

Mellemtætning mellem portsektionerne ● ●

ThermoFrame Hård / blød PVC-tætning ○ ●

Aflåsningssystemer Indendørs aflåsning ● ●

Udendørs / indendørs aflåsning ○ ○

Løftesikring Til porte med akselmotor op til 5 m højde ● –

Sikkerhedsudstyr Fingerklemsikring ● –

Beskyttelse mod indgreb i siden ● ●

Faldsikring til porte ● ●

Fastgørelsesmuligheder Beton ● ●

Stål ● ●

Murværk ● ●

Andre på forespørgsel

1)  Klasse 4 ved DPU-porte indtil 8000 mm portbredde, klasse 3 ved DPU-porte over 8000 mm
2)  Med dobbeltrude af enkeltlagssikkerhedsglas (ESG) som ekstraudstyr
3)  Ved et portareal på 5000 × 5000 mm
4) Porthøjde over 7000 mm på forespørgsel (ikke ved portmodel ALR F42 Glazing)
5) Porte med direkte træk76



APU F42 APU F42

Thermo
ALR F42 ALR F42

Thermo

APU F42

S-Line

ALR F42

S-Line

ALR F42

Glazing

ALR F42

Vitraplan

3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 – – – –

2 2 2 2 – – – –

3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa)

2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 – – – –

23 23 23 (30 2) ) 23 (30 2) ) 23 22 30 23

22 22 22 22 – – – –

3,5 2,9 3,3 2,7 3,4 3,2 6,2 3,2

2,9 2,4 3,0 2,4 2,9 2,8 – 3,0

2,4 2,0 2,6 2,1 – – 2,6 –

3,7 3,1 3,5 2,9 – – – –

3,1 2,6 3,2 2,6 – – – –

– – – – – – – –

● ● ● ● ● ● ● ●

42 42 42 42 42 / 48,5 48,5 42 42

8000 7000 8000 7000 5000 5000 5500 6000

7000 7000 7000 7000 7000 7000 4000 7000

● ● – – ● – – –

– – – – – – – –

● – ● – ● ● ● ●

– ● – ● – – – –

○ ○ – – ○ – – –

● ● – – ● – – –

○ ○ – – ○ – – –

● ● ● ● ● ● ● –

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

○ ○ ○ ○ – – – –

○ ○ ○ ○ ○ ○ – ○

– – – – – – – –

– – – – – – – –

– – – – – – – –

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● ● ● ● ● ● ● ●

○ ○ ○ ○ ○ ○ – –

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●
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 Ledhejseporte
De pladsbesparende portsystemer  

kan tilpasses alle industribygninger 

med forskellige beslagtyper. Hörmann 

tilbyder dig skræddersyede løsninger.

 Rulleporte og rullegitre
Rulleporte er særligt økonomiske  

og robuste pga. den enkle konstruktion 

med kun få bevægelige komponenter. 

Hörmann leverer rulleporte med op til 

11,75 m bredde og 9 m højde, som 

specialporte også i højere udgaver.

 Hurtigkørende porte
Hörmann hurtigkørende porte bruges 

indendørs og udendørs til optimering  

af trafikstrømmen, forbedring  

af indeklimaet og til energibesparelse. 

Hörmanns program omfatter 

gennemsigtige porte med fleksibel 

portdug, der åbner sig vertikalt  

og horisontalt.

 Autodocksystemer
Hörmann tilbyder komplette 

autodocksystemer til logistik-branchen. 

Dine fordele: sikker planlægning, 

pålidelig afvikling af byggeriet  

og høj funktionalitet med komponenter,  

der er nøjagtigt tilpasset hinanden.

 Brandsikre skydelåger
Hörmann leverer 1- og 2-fløjede 

skydelåger til alle typer bygninger  

og i enhver påkrævet brandklasse.

 Multifunktionsdøre og indvendige 
døre til projektbyggeri
Hörmann multifunktionsdøre  

og indvendige døre til projektbyggeri  

er meget fleksible. De 1- og 2-fløjede 

døre kan anvendes overalt, hvor  

der er brug for robuste dørelementer. 

Med talrige ekstra funktioner såsom 

brand- og røgsikring, lydisolering  

eller indbrudsbeskyttelse.

 Rørrammeelementer
Til områder, hvor der stilles store krav til 

udseendet, fx administrationsbygninger, 

leverer Hörmann røgbeskyttelsesdøre 

og robuste rudeindfatninger i stål og 

aluminium samt automatiske skydedøre 

til specielle brandbeskyttelseskrav.

 Rudekonstruktioner
Hörmanns rudekonstruktioner bruges 

som vinduer eller loftshøje elementer 

der sikrer mere lys og bedre udsyn.

Hörmann produktprogram
Én leverandør til det hele - også til dit projektbyggeri.
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Hurtigere service ved kontrol, 

vedligeholdelse og reparation.

Med vores landsdækkende servicenet 

er vi altid i din nærhed – døgnet rundt.
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Hörmann: Kvalitet uden kompromis

Som den eneste producent på det internationale marked leverer  

Hörmann-gruppen alle vigtige komponenter fra samme leverandør.  

Alt produceres efter den nyeste teknik på højt specialiserede  

fabrikker. Et net af handels- og servicevirksomheder overalt  

i Europa og afdelinger i Amerika og Kina gør Hörmann til din  

stærke, internationale partner i byggekomponenter af høj kvalitet.  

Kvalitet uden kompromis.

GARAGEPORTE

PORTÅBNERE

INDUSTRIPORTE

LÆSSETEKNIK

DØRE

KARME

Hörmann KG Amshausen, Tyskland

Hörmann KG Dissen, Tyskland

Hörmann KG Werne, Tyskland

Hörmann Beijing, Kina

Hörmann KG Antriebstechnik, Tyskland

Hörmann KG Eckelhausen, Tyskland

Hörmann Genk NV, Belgien

Hörmann Tianjin, Kina

Hörmann KG Brandis, Tyskland

Hörmann KG Freisen, Tyskland

Hörmann Alkmaar B.V., Nederlandene

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Brockhagen, Tyskland

Hörmann KG Ichtershausen, Tyskland

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA

Hörmann Danmark - tlf. 86 43 72 22 - www.hoermann.dk - info@hoermann.dk


