
Tre gode grunde, der taler for Hörmann
Lågeåbnernes kvalitetskendetegn

Frakoblingsautomatik

Lågeåbnere fra Hörmann låger er sikre i hver fase 

af åbningen og lukningen. Lågen standser straks  

i tilfælde af pludselige forhindringer. Fotoceller, 

der registrerer personer og genstande uden 

berøring, giver ekstra sikkerhed. De kan 

integreres nemt og elegant i sikkerheds-søjlerne 

(se s. 37), og placeres i indkørslen til sikring  

af bevægelsesområdet for din sidehængte låge 

eller skydelåge.

Blød start – blødt stop

Hörmann lågeåbnere sørger for en dejlig støjsvag 

og sikker lågekørsel. Lågen åbner uden ryk og 

bremser blødt ved lukningen. Det skåner lågen og 

lågeåbneren, og naturligvis også naboens nerver.

1 2Sikkerhed Pålidelighed
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Førsteklasses kvalitet

Lågeåbnerne fra Hörmann er robuste og af høj 
kvalitet, så de kan modstå den mekaniske 
belastning. Det vejrfaste materiale med lang 
levetid garanterer en varig funktion. Til meget 
kolde områder leveres RotaMatic-modellen 
med integreret opvarmning.

3 Robusthed

3

2

1

Kontrolleret sikkerhed

Lågeåbnere fra Hörmann er sikre i hver fase af åbningen og lukningen.  
Driftskræfterne er TÜV-afprøvet og certificeret til de gængse lågestørrelser  
og monteringssituationer iht. DIN EN 13241-1.
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Lågeåbner RotaMatic til sidehængte låger
Den slanke lågeåbner med elegant udseende

Som standard  
med håndsenderen 
HS 4 BS i sort

Lågeåbneren RotaMatic fra Hörmann til sidehængte låger er tilpasset  

til din flotte låge med dens moderne, slanke design. Funktions-

dygtigheden og sikkerheden er ligeså forbilledlige som designet.  

Ikke engang i garager uden direkte forbindelse til strømnettet  

er der grund til at undvære lågeåbnerens komfort. Den batteridrevne 

RotaMatic Akku model gør det muligt.

ÅRS
garanti
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RotaMatic
Portfløjenes bredde: maks. 2500 mm
Portfløjenes højde: maks. 2000 mm
Vægt: maks. 220 kg

RotaMatic P
Portfløjenes bredde: maks. 2500 mm
Portfløjenes højde: maks. 2000 mm
Vægt: maks. 400 kg

RotaMatic PL
Portfløjenes bredde: maks. 4000 mm
Portfløjenes højde: maks. 2000 mm
Vægt: maks. 400 kg

RotaMatic Akku
Med fast kode 868 MHz
Portfløjenes bredde: maks. 2500 mm
Portfløjenes højde: maks. 2000 mm
Vægt: maks. 120 kg

Batteri

Integreret i aflåseligt elskab
Brugsvarighed: ca. 30 dage*
Opladningstid: 5 – 10 timer**
Vægt: 8,8 kg
Mål: 320 × 220 × 115 mm

* ved gennemsnitligt 4 portcyklusser pr. dag 
og en omgivelsestemperatur på 20 °C

** afhængigt af opladningstilstanden

Lågeåbnerne RotaMatic og RotaMatic P / PL 
til sidehængte låger betjenes med det 
ekstremt sikre og certificerede trådløse 
system BiSecur. En forespørgsel  
om portpositionen er ikke mulig.

RotaMatic Akku
Til låger uden el-tilslutning.

Batteriet er nemt at transportere  
og kan oplades i løbet af få timer,  
fx om natten.

Ellås (ekstraudstyr)
Sidehængte porte er udsat for enorme 
kræfter ved høje vindbelastninger.  
En ekstra elektrolås sikrer effektivt,  
at porten ikke springer op.

Dæmpningsprofil 
(ekstraudstyr)
Drivkræfterne på RotaMatic-lågeåbnerne 
med dæmpningsprofil som ekstra tilbehør 
er TÜV afprøvet og certificeret til mange 
lågestørrelser og monteringssituationer.

Solcellemodul (ekstraudstyr)
Efter ønske med solcellemodul, så  
du er helt uafhængig af strømnettet.

Inklusive materiale til montering, 10 m 
tilslutningsledning og laderegulator.
Mål: 330 × 580 mm

Ekstraudstyr
 

fløjbredde på 1500 mm)

områder (indtil -35 °C)

monteringssituationer.

SK-version (ekstraudstyr)
For at give dig mere sikkerhed, når du 
kører ind og ud, kan du få RotaMatic-
åbnerne i en version med kantsikring.  
Inkl. envejsfotocelle og gult lyssignal.
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Nedbygget lågeåbner DTU 250
Den næsten usynlige lågeåbner til optisk krævende låger

DTU 250
Portfløjenes bredde: maks. 2500 mm
Portfløjenes højde: maks. 2500 mm
Vægt: maks. 500 kg

Til denne åbner skal den trådløse 

enhed bestilles separat. En teknisk 

specifikation er påkrævet. Tag kontakt 

til din Hörmann forhandler.

Den nedbyggede lågeåbner DTU 250 er den næsten 

usynlige og pladssparende løsning til brug  

på privatområdet. Monteringen under jorden kan  

især anbefales til elegante og optisk krævende låger.
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DTH 700
Portfløjenes bredde: maks. 7000 mm

Portfløjenes højde: maks. 2500 mm

Vægt: maks. 1000 kg

Til denne åbner skal den trådløse 

enhed bestilles separat. En teknisk 

præcisering er påkrævet. Tag kontakt 

til din Hörmann forhandler.

Lågeåbner DTH 700 til sidehængte låger
Den særligt robuste lågeåbner med stor ydeevne

Med DTH 700 tilbyder Hörmann en særlig  

kraftig og robust lågeåbner. Til privatbrug  

og erhvervsmæssig brug.
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Lågeåbner LineaMatic til skydelåger
Den kompakte og pålidelige lågeåbner

LineaMatic
Portfløjenes bredde: maks. 6000 mm

Portfløjenes højde: maks. 2000 mm

Vægt: maks. 300 kg

Fritbærende 250 kg

LineaMatic P
Portfløjenes bredde: maks. 8000 mm

Portfløjenes højde: maks. 2000 mm

Vægt: maks. 500 kg

Fritbærende 400 kg

LineaMatic H
Portfløjenes bredde: maks. 10000 mm

Portfløjenes højde: maks. 2000 mm

Vægt: maks. 800 kg

Fritbærende 600 kg

Til denne lågeåbner skal det trådløse 

system bestilles separat. En teknisk 

specifikation er påkrævet. Tag kontakt 

til din Hörmann forhandler.

Lågeåbneren LineaMatic betjenes  

med det ekstremt sikre og certificerede  

trådløse system BiSecur. En forespørgsel  

om portpositionen er ikke mulig.

Lågeåbneren LineaMatic til skydelåger udmærker sig ved 

et kompakt, højdeindstilleligt hus, som er zinktrykstøbt,  

og med glasfiberforstærket kunststof samt den pålidelige 

portåbnerelektronik.

Som standard  
med håndsenderen 
HS 4 BS i sort

SK-version (ekstraudstyr)
Til det komplette system LineaMatic SK  

er et envejs fotocelleanlæg og gule  

LED-lyssignaler til fastgørelse på væg eller 

støtte med i leveringsomfanget.
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STA 400

Portfløjenes bredde: maks. 17000 mm

Portfløjenes højde: maks. 3000 mm

Vægt: maks. 2500 kg

Fritbærende 1800 kg

Til denne lågeåbner skal det trådløse 

system bestilles separat. En teknisk 

specifikation er påkrævet. Tag kontakt 

til din Hörmann forhandler.

El-maskineri til skydelåger STA 400
Til store, tunge porte

Lågeåbneren STA 400 er især beregnet til særlig store 

skydelåger. Den tilhørende styring B 460 FU garanterer 

en præcis kørsel og et blødt stop.
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Innovativ teknik i fornem indpakning
De nye BiSecur håndsendere
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Håndsender 

HS 5 BS  NYHED

4 knapfunktioner, 

plus forespørgselsknap, 

fås i sort og hvid, 

fuldt funktionsomfang kun til 

SupraMatic- og Promatic åbnere

Håndsender 

HSE 2 BS  NYHED

2 knapfunktioner, 

inkl. øje til nøglering, 

fås i sort og hvid.

Håndsender 

HS 4 BS  NYHED

4 knapfunktioner, 

fås kun i sort

Håndsender 

HS 1 BS  NYHED

1 knapfunktion, 

fås kun i sort

Trådløst signal,  
der er ufølsomt  
over for forstyrrelser
Med stabil rækkevidde.

128-bit-kryptering
Nyd godt af den høje sikkerhed som  

du bla. kender fra netbank-tjenester.

Nem overførsel
Nem kopiering fra håndsender  

til håndsender.

Stødsikker
Håndsenderen er meget robust pga. 

den fast indbyggede antenne.

Bagudkompatibel
Alle Hörmann portåbnere og motorer 

med den trådløse frekvens 868 MHz 

(produktionsår 2003 – 06 / 2012) kan 

også betjenes med de nye BiSecur-

betjeningselementer*.

Ill. venstre side: Forstørret visning af håndsenderen HS 5 BS  
i hvid udførelse med håndsenderstation som ekstraudstyr

få

få

få

fu

Hånd

HSE

2 kn

inkl. 

fås i 

* En forespørgsel om portpositionen
er ikke mulig.
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Det mobile trådløse tilbehør
Til enhver situation

Du kan betjene din låge- eller garageportåbner lige så nemt som fjernsynet 

med den mobile trådløse sender. Det er din personlige præference, der 

afgør, om du vælger en håndsender til fast installation i bilen eller en model, 

der finder plads i nøglebundtet.
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Hos Hörmann passer det hele sammen. 

Med kun én håndsender betjener du ikke blot  

garageporten, men også lågeåbneren fra Hörmann.

Håndsender HSZ
Det økonomiske alternativ til dyre 

homelink systemer, som kan integreres 

diskret på en fast plads i bilen.  

Når håndsenderen HSZ er skubbet  

ind i bilens cigarettænder, kan den 

betjenes bekvemt og er altid nem  

at få fat på.

Nem overførsel af koden
Din individuelle håndsender-kodning 

kan nemt overføres til en anden 

håndsender.

Håndsender 

HSD 2-A BS

Alu-Look, 

2 knapfunktioner, 

kan også bruges som nøglering

HSD 2-C BS

Højglans forkromet, 

2 knapfunktioner, 

kan også bruges som nøglering

Håndsender 

HSZ 1 BS

En knapfunktion, 

skubbes ind i bilens cigarettænder

HSZ 2 BS

2 knapfunktioner, 

skubbes ind i bilens cigarettænder

Håndsender 

HSP 4 BS

4 knapfunktioner, 

med sendespærre, 

inkl. nøglering

Modtager  

HER 1

Til betjening af et ekstra udendørs  

lys eller en garageport (af fremmed 

fabrikat) med det trådløse tilbehør fra 

Hörmann har du brug for en modtager 

(1, 2 eller 4 kanaler).

Trådløst sæt 

HF 22 BS

Består af håndsender HSZ 2 BS  

og modtager HET 2 BS

Gør brug af den praktiske håndsender 

HSZ 2 BS, også selvom du ikke  

har en portåbner fra Hörmann eller  

din portåbner ikke betjenes via den 

trådløse frekvens 868 MHz. Med det 

trådløse sæt HF 22 BS kan du nemt 

ændre din portåbner og udnytte alle 

fordelene ved HSZ 2 BS-modellen.

100% kompatibel
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Det stationære trådløse tilbehør
til uden- og indendørs brug

Du kan selv bestemme, hvordan du ønsker at betjene din garageport eller lågeåbner:  

med talkode eller transponder-teknik, på klassisk vis med nøglekontakt eller dit enestående 

fingeraftryk – det er dit valg.
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Trådløst kodetastatur
Åbn din garageport helt enkelt vha. 
indtastning af en talkode. Så behøver du ikke 
at tage din håndsender med overalt.

Trådløst kodetastatur 

FCT 3 BS  NYHED

Til 3 funktioner,  
med belyste knapper

Trådløst kodetastatur 

FCT 10 BS  NYHED

Til 10 funktioner,  
med belyste knapper  
og beskyttelsesklap

Trådløs fingerscanner 

FFL 12 BS   NYHED

Til 2 funktioner  
og op til 12 fingeraftryk

Trådløs sender til indbygning i væg

Til to funktioner, skal bruges i 
kombination med gængse tastaturer til 
indbygning i væg. Til central installation 
i husets entré/stue med øjenkontakt  
til garageporten.

HSU 2: Til alle gængse stikdåser  
med 55 mm Ø med tilslutning  
til husets strømforsyning
FUS 2: Inkl. 9 V batteri /  
tilslutningsmulighed til el-spænding 
indtil 24 V (uden ill.)

Med fast frekvens 868 MHz

Trådløst indendørs tastatur FIT 2

Til 2 åbnere eller åbner-funktioner
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Det stationære komfort tilbehør
Til udendørs områder

Kodetastatur  

CTR 1d / CTR 3d

Til 1 eller 3 funktioner,  

med sammenklappelig 

beskyttelsesklap.

Kodetastatur  

CTR 1b / CTR 3b

Til 1 eller 3 funktioner,  

med belyste knapper  

og vejrbestandigt folietastatur.

Kodetastatur  

CTV 1 / CTV 3

Til 1 eller 3 funktioner,  

ekstra robust med beskyttelse  

mod vandalisme.

Fingerscanner  

FL 12 / FL 100

Til 2 funktioner, 

åbning af garageporten  

med et fingeraftryk.  

Til 12 eller 100 fingeraftryk,  

der kan gemmes.

Transpondertastatur 

TTR 100 / TTR 1000

Til 1 funktion med 2 nøgler 

(yderligere nøgler efter ønske), 

mulighed for brug af op til  

12, 100 eller 1000 nøgler.
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Søjle STS 1

Søjlen STS leveres med en eller to adaptere

til betjeningsapparater, der skal bestilles

separat. For eksempel kan et 

transpondertastatur, trådløst kodetastatur, 

en fingerscanner eller kodetastatur 

indbygges. Søjlerøret er i hvidaluminium

(RAL 9006), afdækningen og foden

i skifergrå (RAL 7015). Beskyttet iht. IP44

til udendørs brug.

Højde: 1250 mm, fodens diameter: 300 mm.

Ill. viser søjlen med indbygget 
nøglekontakt STUP 40 (ekstraudstyr).

Indvendig trykkontakt  

IT 1b

Porten kan åbnes komfortabelt  

vha. den store, belyste knap på IT 1b 

(til ProMatic og SupraMatic).

Indvendig trykkontakt  

IT 3b

Ud over den store, belyste knap til 

komfortabel åbning af porten har den 

indvendige trykkontakt IT 3b to ekstra 

knapper. Med den kan du betjene 

portåbnerlyset og komplet frakoble 

det trådløse system, fx i ferietiden  

(til SupraMatic).

Indvendig trykkontakt  

PB 3

Med belyst impulsknap til åbning  

og lukning af porten, knap til 

portåbnerlys og knap til frakobling af 

det trådløse system (til SupraMatic).

Indvendig trykkontakt  

IT 1

Med impulsknap til åbning og lukning 

af porten (til ProMatic, SupraMatic  

og ProMatic Akku).

Nøglekontakt 

STUP 40 / STAP 40

Til indbygning i væg eller montering  

på væg, inkl. 3 nøgler.

Nøglekontakt 

ESU 40 / ESA 40

Til indbygning i væg eller montering 

på væg, inkl. 3 nøgler.
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Komplet udstyr til nødstilfælde
Innovative idéer, der giver mere komfort og sikkerhed

Hörmann produkter kan altid en lille smule ud over det sædvanlige. Mange nyttige detaljer 

gør portbetjeningen nemmere og forhøjer sikkerheden. Med fotoceller er garageporten  

eller indkørselslågen ekstra sikker – hvilket især børnefamilier sætter stor pris på.  

Og takket være nødbatteriet kan porten også åbnes på en sikker måde efter et strømsvigt.
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Nødbatteri HNA til garageport-åbnere
Med denne nødforsyning kan du overvinde 
netspændingssvigt i op til 18 timer og maks. 5 portcyklusser. 
Ved normal drift genoplader nødbatteriet sig selv.  
Alle aktuelle garageportåbnere fra Hörmann kan udvides 
med nødbatteriet.

Nødbatteri HNA Outdoor til lågeåbnere
Åbneren RotaMatic til sidehængte låger og LineaMatic-
serien til skydelåger kan også forsynes med en nødforsyning 
til overvindelse af netspændingssvigt. Fastgørelsen  
kan foretages på muren og ved jorden.

Ekstra nødudkobling

Til garager uden anden indgang tilbyder vi dig følgende 
muligheder for at åbne garageporten udefra i nødstilfælde 
(fx ved strømsvigt):

Til ledhejseporte uden håndtag 

nødudkoblingslås med rund cylinder (kan ikke integreres  
i husets låsesystem) eller nødudkoblingshåndtag  
i 8 udførelser, inkl. lås (kan integreres i husets låsesystem).

Til vippe- og ledhejseporte med håndtag

Nødudkobling (uden ill.)

Fotocelle
De pålidelige envejsfotocelleanlæg fra Hörmann standser 
straks porten, hvis lysstrålen afbrydes. De monteres direkte 
på porten eller integreres i STL-søjlen.

Lyssignal
Lyssignaler ved indkørselsporten er lig med ekstra sikkerhed 
i dag- og nattetimerne, eftersom portbevægelsen ledsages 
med et optisk signal. Som standard til RotaMatic SK  
og LineaMatic SK inkl. envejsfotocelleanlæg.
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Lys- og sikkerhedstilbehør
Teknik til lågen

Søjlesættene fra Hörmann i vejrfast, elokseret aluminium giver dig mere lys  

og sikkerhed. Med variable indsatser til fotocellerne og LED-lysmodulerne,  

som er lavet af samme skifergrå kunststof (RAL 7015) som afskærmningerne,  

kan du udforme søjlerne på en individuel måde.
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Lyssøjle SLS

Lyssøjlen SLS med et LED-lysmodul fås  

i højderne 550 mm og 1080 mm. Til endnu 

bedre belysning i indkørselsområdet  

fås den 1080 mm høje søjle også  

med to LED-lysmoduler.

SLS-K 

med LED-lysmodul Højde 550 mm

SLS-L 

med dobbelt LED-lysmodul Højde 1080 mm

SLS-L 

med LED-lysmodul og design-lysblænde 

Højde 1080 mm

Sikkerhedssøjle STL

Den 550 mm høje basisudførelse  

er udstyret med en boks med plads  

til en fotocelle. Efter ønske kan søjlen  

også leveres med to fotoceller eller  

en fotocelle og et LED-lysmodul.

STL 

med en fotocelle efter ønske

STL 

med to fotoceller efter ønske

STL 

med fotocelle og LED-lysmodul efter ønske

LED-lysmoduler

Du kan vælge mellem varmt og neutralt 

hvidt lys til lysmodulerne. Med design-

blænden af aluminium (efter ønske) 

giver du udseendet et ekstra pift.

LED-belysning til porte

LED-lyslisten med neutralt hvidt lys er 

det helt rigtige til din port og separate 

dør. Indstikssystemet kan afkortes 

individuelt og passer derfor til alle 

portbredder. Du kan vælge at montere 

LED-lyslisten på overliggeren  

(ill. foroven) eller på nederste sektion. 

 

LED-afstand: 125 mm.

Design-
blænde

Varmt hvidt 
lys

Neutralt 
hvidt lys

Mere lys og sikkerhed  

i din indkørsel
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Størrelser og monteringsdata
SupraMatic, ProMatic

● = Standard

SupraMatic E SupraMatic P ProMatic ProMatic Akku

Produktbeskrivelse

Egnet til flg. garagestørrelser / antal pladser ● / maks. 12 ● / maks. 25 ● / maks. 6 ● / maks. 2

Portcyklusser (OP / NED) pr. dag maks. 25 maks. 50 maks. 12 maks. 4

Egnethed: Erhvervsområdet – – – –

Porte med gangdøre / træporte – / ● ● * / ● – / ●
Træporte indtil 
maks. 3,5 m 
portbredde  

og 9 m² 
portbladsareal

– / –

Portbredde indtil maks. 5500 6000 ** 5000 3000

Portbladsareal indtil maks. 13,75 m² 15,00 m² 11 m² 8 m²

Portåbnerdata Motor 24 V jævnstrøms-gearmotor

Nettilslutning 230 V – 240 V vekselspænding 230 V – 240 V 
vekselspænding se 

monteringsdata
Effektforbrug 0,2 kW 0,2 kW

Træk- og trykkraft 650 N 750 N 600 N 350 N

Kortvarig topdrift 800 N 1000 N 750 N 400 N

Åbningshastighed ca. 22 cm/sek. ca. 22 cm/sek. ca. 14 cm/sek. ca. 13 cm/sek.

Standby < 1 watt < 1 watt < 7 watt < 0,1 watt

Kabinet Aluminium og kunststof, 
galvaniseret stål-grundplade

Kunststof,  
galvaniseret stål-grundplade

Temperaturområde −20 °C til +60 °C −15 °C til +45 °C

Beskyttelsesklasse kun til tørre rum

Styringselektronik Impuls styring ● ● ● ●

Kraftbegrænsning ● ● ● ●

Blød start og blødt stop kan indstilles ● ● ● ●

Visning Dobbelt 7-segmentdisplay LED LED

Portåbnerlys og delåbning kan indstilles ● ● – / ● –

Automatisk lukning kan indstilles ● ● ● –

Holdetid efter aktivering 30 – 180 sek. 30 – 180 sek. 30 sek. –

Udstyr Håndsender (868 MHz) Håndsender  
med 5 betjeningsknapper 

HS 5 BS (sort)

Mikro-håndsender 
med 2 betjenings-
knapper HSE 2 BS 

(sort)

HS 4 BS

Integreret modtager (868 MHz) Tovejs 3-kanal-modtager BS Tovejs 
modtager BS

Modtager  
fast kode

Betjeningsknapper Ved siden af visningen på 
portåbnerens afskærmning

Betjeningsknapper  
i portåbnerens afskærmning

Fotocelle – ● / EL 101 – –

Lynåbningsfunktion ● ● – –

Hurtig nødudkobling til betjening indefra ● ● ● ●

Tilslutningsledning med eurostik ● ● ● –

Indstillelig, integreret 
garagebelysning / forindstillet

● / 1 minut ● / med 2 min. 
lys

● / med 30 sek. 
lys

Indbrudshæmmende løftesikring ● ● ● ●

Universalbeslag til vippe- og ledhejseporte ● ● ● ●

* Til porte med gangdøre er en fotocelle påkrævet

** > 5500 mm kun i kombination med en FS 60-køreskinne  
og konsol til indbygning
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Bevægelseslængde

Åbnerens totale længde

Skinnetype Total længde Bevægelseslængde

Kort skinne 3200 2475

Mellemlang skinne 3450 2725

Lang skinne 4125 3400

Anvendelsesområde for skinnerne til Hörmann garageporte Højde

Berry-vippeporte (N80 og DF 98)
Ledhejseporte til garager med N-beslag
Ledhejseporte til garager med Z, L og H-beslag

indtil 2500
indtil 2250
indtil 2125

Berry-vippeporte (N80 og DF 98)
Ledhejseporte til garager med N-beslag
Ledhejseporte til garager med Z, L og H-beslag

indtil 2750
indtil 2500
indtil 2375

Ledhejseporte til garager med Z, L og H-beslag indtil 3000

Vær opmærksom på bevægelseslængden ved andre portfabrikater!
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 Fri plads til Berry-vippeporte

N80 0

N80, motiv 905, motiv 941  
eller med træfylding

15

DF98, DF95, DF80 65

 Fri plads til ledhejseporte til garager

med N-beslag loftshøjde  
= porthøjde + 210

0

med H-beslag 0

 Fri plads til ledhejseporte til garager

med Z-beslag loftshøjde  
= porthøjde + 115

15 

med L-beslag loftshøjde  
= porthøjde + 115

15 

Fri plads til andre portfabrikater

mellem portens højeste punkt 
og loftet
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Størrelser og monteringsdata
Sidehængte låger RotaMatic

RotaMatic RotaMatic P RotaMatic PL RotaMatic Akku

Produktbeskrivelse

Egnet til flg. garagestørrelser / antal pladser ● / maks. 6 ● / maks. 12 ● / maks. 12 ● / maks. 2

Portcyklusser (OP / NED) pr. dag maks. 12 maks. 25 maks. 25 maks. 5

Egnethed: Erhvervsområdet – ● ● –

Porthøjde indtil maks. 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm

Fløjbredde maks. 1000 - 2500 mm 1000 - 2500 mm 1500 - 4000 mm 1000 - 2500 mm

Fløjvægt indtil maks. 220 kg 400 kg 400 kg 120 kg

Portåbnerdata Motor 24 V jævnstrøms-gearmotor

Nettilslutning 230 V – 240 V vekselspænding, 50 Hz se 
monteringsdata

Træk- og trykkraft 2000 N 2500 N 2500 N 1000 N

Kortvarig topdrift 2200 N 2700 N 2700 N 1100 N

Standby < 7 watt < 0,1 watt

Kabinet
Aluminium /  

vejrfast,  
glasfiber-
forstærket 
kunststof

Aluminium /  
zinktryk /  
vejrfast,  

glasfiber-
forstærket 
kunststof

Aluminium /  
zinktryk /  
vejrfast,  

glasfiber-
forstærket 
kunststof

Aluminium /  
vejrfast,  

glasfiber-
forstærket 
kunststof

Temperaturområde −20 °C til +60 °C −15 °C til +45 °C

Beskyttelsesklasse IP 44

Styringselektronik Kapslingsklasse (separat styringshus) IP 65 IP 65 IP 65 IP 65

Impuls styring ● ● ● ●

Kraftbegrænsning ● ● ● ●

Blød start og blødt stop ● ● ● ●

Automatisk lukning kan indstilles ● ● ● ●

Antal sikkerhedselementer, der kan tilsluttes 2 2 2 1

Yderstilling NED Kan indstilles vha. integreret endestopafbryder eller endeanslag

OP Kan programmeres (dvs. at endeanslag ikke er nødvendigt!)

Udstyr Håndsender (868 MHz) Håndsender med 4 betjeningsknapper HS 4 BS (sort)

Modtager (868 MHz)

Envejs modtager HE 3 BiSecur til funktionen impuls  
og delåbning. (Statusmelding ikke mulig)

Modtager fast 
kode til funktion 

impuls  
og delåbning. 

(Statusmelding 
ikke mulig)

Fotocelle 
(kun til udførelsen 1 SK og 2 SK)

Envejsfotocelleanlæg EL 301 –

Lyssignal 
(kun til udførelsen 1 SK og 2 SK)

LED-lyssignal SLK, gult, til gulv- og vægmontering

Net-tilledning 230 V, NYY 3 × 1,5 mm² (fra bygherrens side)

Motorledning Tilslutningsledning indtil 10 m
NYY 5 × 1,5 mm2 (fra bygherrens side)

Ekstra styreledning Alle ledninger i jorden NYY, fx 5 × 1,5 mm²

Ellås-tilledning NYY 3 × 1,5 mm² (fra bygherrens side) i jorden
H07RN-F 2 × 1 mm2 på portbladet

Alle ledninger skal lægges separat!
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B = 100 – 180

A = min. 100

e = 0 – (–30)

A = min. 100
e = 0 – 150 (P) 
e = 0 – 210 (PL)

B = 100 – 180

X

40 min. 5070

B = 100 – 180

A = min. 100

e = 0 – (–30)

Differencen mellem A-målet og B-målet  
må maks. udgøre 40 mm for at sikre  
en optimal portkørsel.

e = Afstand fra portens drejepunkt 
til monteringspladen

Mål x X + 
bevægel-
seslængde

RotaMatic / RotaMatic P 720 1120

RotaMatic PL 820 1320

RotaMatic

Alle mål er minimumsmål
Mål i mm

Alle fremstillinger og angivelser 
med standardbeslag, mulighed  
for andet udstyr.

Til Hörmann salgspartnere  

Hörmann projekteringsprogram for åbnere til sidehængte låger

Med projekteringsprogrammet understøtter Hörmann dig under planlægning  

og montering af din åbner til sidehængte låger.

X + bevægelses længde
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Størrelser og monteringsdata
Sidehængte låger DTH 700, DTU 250

DTH 700 DTU 250

Produktbeskrivelse

Egnet til flg. garagestørrelser / antal pladser ● / maks. 12 ● / maks. 12

Portcyklusser (OP / NED) pr. dag maks. 25 maks. 25

Egnethed: Erhvervsområdet ● –

Porthøjde indtil maks. 2500 mm 2500 mm

Fløjbredde maks. 7000 mm 2500 mm

Fløjvægt indtil maks. 1000 kg 500 kg

Åbningsvinkel maks. Standard – 110°

med specielt monteringssæt – 140°

Yderligere informationer En ellås og endeanslag  
er påkrævet!

Til porte med delvis fylding  
er en ellås påkrævet!

Portåbnerdata Motor Elektrohydraulisk Elektromekanisk

Nettilslutning 230 V – 240 V vekselspænding, 50 Hz

Træk- og trykkraft 3000 N 2500 N

Kortvarig topdrift 3500 N 3000 N

Standby < 10 watt < 10 watt

Kabinet Vejrfast aluminium-kabinet Vejrfast stålkar  
med dækplade i rustfrit stål

Temperaturområde −20 °C til +60 °C

Beskyttelsesklasse IP 55 IP 67

Styringselektronik Kapslingsklasse (separat styringshus) IP 55 IP 67

Visning ● / to 7-segmentdisplays ● / to 7-segmentdisplays

Kraftbegrænsning (kan indstilles) ● ●

Blødt stop (kan indstilles) ● ●

Automatisk lukning kan indstilles ● ●

Udstyr Håndsender (868 MHz)
Uden fjernstyring

Modtager (868 MHz)

 
 

Net-tilledning 230 V, NYY 3 × 1,5 mm²  
(fra bygherrens side)

230 V, NYY 3 × 1,5 mm²  
(fra bygherrens side)

Motorledning 230 V, NYY 5 × 1,5 mm²  
(fra bygherrens side)

230 V, NYY 5 × 1,5 mm²  
(fra bygherrens side)

Ekstra styreledning Alle ledninger i jorden NYY,  
fx 5 × 1,5 mm²

Alle ledninger i jorden NYY,  
fx 5 × 1,5 mm²

Ellås-tilledning NYY 3 × 1,5 mm² i jorden
H07RN-F 2 × 1 mm2 på portbladet

NYY 3 × 1,5 mm² i jorden
H07RN-F 2 × 1 mm2 på portbladet

Alle ledninger skal lægges separat!
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A

B

X + bevægelses-

længde

e 

85

X

120

e = Afstand fra portens drejepunkt 

til monteringspladen

Åbningsvinkel A B e

90° 130 130 80

115° 100 120 50

125° 90 120 40

Mål x X + bevægel-
seslængde

700 960

±0

~31
5

~440

58156

65

min
.

156

Afv
an
din
g

min
.

200 Mål fundament
ca. 315 × 440 × 200

DTH 700

DTU 250

Alle mål er minimumsmål
Mål i mm

Bemærk: For at opfylde kravene i DS / EN 13241 
anbefaler vi, at der bruges en kantsikring.

Bemærk: For at opfylde kravene i DS / EN 13241 
anbefaler vi, at der bruges en kantsikring.
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Størrelser og monteringsdata
Lågeåbnere LineaMatic H, STA 400 til skydelåger

LineaMatic LineaMatic P LineaMatic H STA 400

Produktbeskrivelse

Egnet til flg. garagestørrelser / antal pladser ● / maks. 6 ● / maks. 12 ● / maks. 12 ● / > 25

Portcyklusser (OP / NED) pr. dag maks. 12 maks. 25 maks. 25 maks. 50

Egnethed: Erhvervsområdet – – ● ●

Porthøjde indtil maks. 2000 mm 2000 mm 2000 mm 3000 mm

Portbredde indtil maks. 6000 mm 8000 mm 10000 mm 17000 mm

Portvægt indtil maks. ved bundførte porte 300 kg 500 kg 800 kg 2500 kg

ved fritbærende porte 250 kg 400 kg 600 kg 1800 kg

Portåbnerdata Motor 24 V jævnstrøms-gearmotor Vekselstrøms-
gearmotor

Nettilslutning 230 V – 240 V vekselspænding

Træk- og trykkraft 650 N 1000 N 1200 N 2000 N

Kortvarig topdrift 800 N 1200 N 1400 N 2300 N

Standby < 7 watt < 7 watt

Kabinet Zinktryk / vejrfast kunststof Vejrfast kunststof

Temperaturområde −20 °C til +60 °C −20 °C til +60 °C

Beskyttelsesklasse IP 44 IP 65

Styringselektronik Styring er integreret i portåbnerhuset ● ● ● ●

Kraftbegrænsning (kan indstilles) ● ● ● ●

Blød start og blødt stop (kan indstilles) ● ● ● ●

Magnetisk endestopafbryder ● ● ●

Elektronisk portpositionsgiver ●

Automatisk lukning er integreret ● ● ● ●

Persontrafik kan programmeres ● ● ● ●

Antal sikkerhedselementer, der kan tilsluttes 3 3 3 3

Udstyr Håndsender (868 MHz) Håndsender med 4 
betjeningsknapper HS 4 BS (sort)

Uden 
fjernstyring! Uden fjernstyring!Modtager (868 MHz) Envejs modtager HE 3 BiSecur  

til funktionen impuls og delåbning.
(forespørgsel om portposition  

ikke mulig)

Fotocelle (kun til udførelsen SK) Envejsfotocelleanlæg EL 301

Lyssignal (kun til udførelsen SK) LED-lyssignal SLK, gult, til gulv- og vægmontering –

 

 

Net-tilledning 230 V, NYY 3 × 1,5 mm² (fra bygherrens side) 230 V, NYY 
3 × 1,5 mm²  
(fra bygherrens side)

Ekstra styreledning Alle ledninger i jorden NYY, fx 5 x 1,5 mm2 Alle ledninger  
i jorden NYY,  
fx 5 × 1,5 mm²

Mål fundament Min. 440 × 300 × 800 mm (frostsikker) 710 × 410 × 800 mm 
(frostsikker)

Tilledning Rørets position rør, se ill.

Alle ledninger skal lægges separat!
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min. 122

0 – 42

±0

44
0

8
0
0

300

20
0*

* Ved brug af en kantsikring

LineaMatic

±0

20
0*71

08
0
0

410

* Ved brug af en kantsikring

STA 400

125

125

12,5 – 50

Alle mål er minimumsmål
Mål i mm

Bemærk: For at opfylde kravene 
i DS / EN 13241 anbefaler vi,  
at der bruges en kantsikring.
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Oplev kvaliteten fra Hörmann
Til alle anvendelsesområder i nyt byggeri og ved modernisering

Med Hörmann har du mulighed  
for optimal allround planlægning. 
Løsninger, som er omhyggeligt tilpasset 
til hinanden, giver dig kvalitetsprodukter 
med høj funktionalitet til alle områder.

Garageporte

Tilpasset optimalt til din personlige arkitekturstil:  

vippe- eller ledhejseporte i stål eller træ.

Åbnere

Nyd komforten og indbrudshæmmende sikkerhed:  

Hörmann åbnere til garageporte og låger.

Hoveddøre

Du finder et dørmotiv til ethvert behov

og krav i vores omfattende hoveddørsprogram.

Ståldøre

De solide døre til alle områder i huset – fra kælder til tag.

Karme / skinner

Vælg fra det omfattende program til nybyggeri,  

udskiftning og modernisering.

www.hoermann.dk Ståldøre

Hoveddøre

Ledhejseporte til garager
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