
שערים מהירים
לשיפור הזרמת חומרים והכלכליות

 דגמי שערים חדשים שערים מהירים לתעשייה,
L Stacking, V 5030 MSL 9015

סורגי אור לבטיחות
· ייצור סידרתי  ·
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Hörmann 4איכות מותג מובטחת מתוצרת

6ייצור ידידותי לסביבה

8שערים ספירליים ושערים מהירים לתעשייה

 HS 7030 PU10שער ספירלי עם קונסולה ספירלית

HS 5015 PU N11שער מהיר לתעשייה עם חיזוק רגיל  חדש

HS 5015 PU Hחדש 12שער מהיר לתעשייה עם חיזוק מובל גבוה יותר 

HS 6015 PU V13שער מהיר לתעשייה עם חיזוק אנכי  חדש

14שערים מהירים גמישים

V 4015 SEL R17מנוע צינור עם פתיחת חירום

V 5015 SELAnti-Crash-ו SoftEdge 18עם

V 5030 SELAnti-Crash-ו SoftEdge 19עם

V 6030 SELAnti-Crash-ו SoftEdge 20עם

V 6020 TRL21שקוף לגמרי

V 9015 L Stacking22מחיצת קפלים עם מערכת משיכה  חדש

V 1000823שער גדול

שערים מהירים גמישים לתחומי פעולה מיוחדים
V 5030 MSL24הגנה למכונה ולאנשים  חדש

V 3015 RW25דרכי מילוט

Iso Speed Cold26אחסון בהקפאה עמוקה

V 4015 Iso L27לוגיסטיקה שמירה על טריות וקירור

V 2515 FOOD L28תעשיית המזון

V 201229סופרמרקטים

V 1401 ATEX30הגנה מפיצוץ

V 3015 CLEAN31חדרים נקיים

V 300932טכנולוגיית סרט נע

H 353033שער אופקי

34אביזר סדרתי

35בקרות, ציוד

38סקירת דגמי השער

Hörmann 46היצע המוצרים של

פרסום מוגן בזכויות יוצרים, גם חלקים ממנו, באישור שלנו בלבד. אין אחריות לשינויים. 
השערים המוצגים מציגים יישומים לדוגמא - ללא אחריות.

Loewe Logistics & Care, Herford :3באיור מימין



ייצור מדוייק
תהליכי גימור חדשניים, המותאמים באופן מושלם זה לזה הינם בטחון 
לאיכות המוצר ההולכת ומשתפרת. דוגמה לכך: מערכת הריתוך באויר 

חם המאפשרת ריתוך אוטומטי של מחיצות השער.

קידמה במהירות
המשך פיתוח מתמיד ושיפורים המתבצעים ע"י הטכנאים המיומנים שלנו 
וכן יידע מקיף בדרישות השוק מאפשרים את ייצורם של שערים מהירים 

כלכלייםבעלי מוניטין של איכות גבוהה.
הדוגמה הטובה ביותר הם השערים המהירים החדשים לתעשייה.

Hörmann איכות מותג מובטחת מתוצרת
עתידני ואמין
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שירות מהיר יותר
אנו נמצאים גם בקרבתך באמצעות רשת שירות הלקוחות הנרחבת 

שלנו. זהו יתרון גדול לביצוע בדיקות, תחזוקה ותיקונים.

ייעוץ מיומן
יועצים מקצועיים מנוסים של שירות הלקוחות מלווים אותך החל בתכנון 
האובייקט, עובר בתוכנית הטכנית וכלה באישור הבנייה. מסמכי עבודה 

מושלמים זמינים לא רק כחומר מודפס אלא מעודכנים תמיד באתר 
.www.hoermann.com

בטיחות הכוללת תקן
השערים המהירים 

 Hörmann מתוצרת
מיוצרים בהתאם לדרישות 

האקטואליות הגבוהות 
ביותר של התקנים 

האירופיים ומובן מאליו 
שהם מצויידים בתו תקן.

חלקי החילוף מתוצרת 
Hörmann לשערים, מנועים 
ובקרותמצויידים מובן מאליו 

באחריות ל-10 שנים.

כיצרן המוביל באירופה של דלתות, שערים, משקופים 
ומנועים, אנו מחוייבים לאיכות הגבוהה של המוצר 

והשירות. אנו קובעים את הסטנדרטים בשוק הבינלאומי.

במפעלינו בעלי ההתמחות הרבה אנו מפתחים 
ומייצרים חלקי ציוד המצטיינים באיכות, בבטיחות 

ההפעלה ובתוחלת החיים.

באמצעות נוכחותנו באיזורים הכלכליים הבינלאומיים 
החשובים ביותר אנו מהווים פרטנר חזק ומוכוון לעתיד 

עבור ענפי הבנייה והתעשייה.

נבדק ואושר

שנות
אחריות לאחר הקנייה
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ייצור ידידותי לסביבה
לבנייה עתידנית

תוכל לקרוא יותר לגבי הפעולות 
של Hörmann בנושא השמירה 

על איכות הסביבה בחוברת 
“אנו חושבים ירוק”.

Sustainable production  
for trend-setting construction

We Think Green
Hörmann is taking responsibility 
for our environment and our future

6



 ייצור מתוך קיימות: 
 שערים מהירים 

Hörmann מתוצרת

איכות אקולוגית
מערכת מקיפה לניהול אנרגיה מבטיחה ייצור ידידותי לסביבה.

איכות כלכלית
תוחלת החיים הארוכה ועלויות התחזוקה הנמוכות נובעות 

מהשימוש בחומרים באיכות גבוהה ומטכניקות חדשניות 
כמו לדוגמה בקרות FU סדרתיות.

איכות פונקציונלית
שערים מהירים באיזורים הפנימי והחיצוני מאפשרים אופטימיזציה 

של זרימת התנועה, שיפור אקלים החלל וחוסכים אנרגיה.

איכות התהליך
באמצעות השימוש החוזר במתכת טהורה ופסולת PVC מתהליך 

הייצור גורמים לשמירה על משאבי החומרים.

 קיימות שאושרה ותועדה 
ע"י ה-IFT ברוזנהיים.

רק Hörmann קיבלה אישור לקיימות כל השערים המהירים 
מתוצרתה באמצעות הצהרת הייצור הסביבתי )EPD( לפי תקן 

DIN ISO 14025 ו-prEN 15804 באמצעות המכון לטכנולוגיית 
חלונות )ift( ברוזנהיים. הבסיס לבדיקה היה חוקי קטגורית המוצר 

)PCR( “דלתות ושערים”. הייצור הידידותי לסביבה אושר עבור 
כל השערים המהירים באמצעות מאזן אקולוגי לפי תקן 

.DIN EN ISO 14040 / 14044

 בנייה לפי עקרון הקיימות 
Hörmann והמיומנות של

Hörmann צברה כבר נסיון רב בבנייה אקולוגית באמצעות אובייקטים 
רבים. באמצעות יידע זה ניתן לתמוך גם בפרוייקטים שלך.

דוגמאות לבנייה אקולוגית 
Hörmann עם

ThyssenKrupp, Essen

dm Logistikzentrum, Weilerswist

Immogate Logistikcenter, München

Nordex-Forum, המבורג

Unilever Hafen-City, המבורג

Deutsche Börse, אשבורן

Opernturm, פרנקפורט

Skyline-Tower, מינכן

Prologis Pineham Sites, Sainsbury

Hörmann רק מתוצרת
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שערים ספירליים ושערים מהירים לתעשייה
השערים החיצוניים המהירים בעלי פנלי בידוד PU עבור בידוד גבוה מחום.

שערים אלה מתאפיינים בבידוד חום גבוה,  מהירות פתיחה גבוהה וסורגי אורות סדרתיים. המחיצות 
המגולוונות, בעלות הדופן הכפולה בעלות משטחי Micrograin אלגנטיים מובלות בהתאם לדגם ללא 

מגע בספירלה או במסילה.

HS 7030 PU תמונה: שער ספירלי
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Micrograin עיצוב חיצוני עם משטח עיצוב חיצוני זיגוג

טכנולוגיה ועיצוב חדשניים
עד לפרטים הקטנים

סורגי אור לבטיחות
· ייצור סידרתי  ·

עמידות גבוהה מפני שריטות

בטיחות ללא מגע
סורג האורות המשולב במשקוף מפקח על רמת הסגירה של גוף 
השער עד לגובה של 2500 מ"מ. כך מתייתרת התקנת מתקנים 

 נוספים בשער )לדוגמה אבטחת שפת סגירה או סורג אורות(.
 תוכל להנות מהבטיחות המוגברת הזו ומאופן ההרכבה המיוחד 

ומשער מהיר ידידותי למשתמש.

 תוחלת חיים ארוכה וכלכליות
 גבוהה בדגם הסדרתי

בקרת הנעת התדירות המשתנה הסדרתית מפחיתה את העומס 
מכל מנגנון השער ומבטיחה תנועה שקטה, וכמעט ללא שחיקה 

של השער. מהירות הפתיחה והסגירה הגבוהות משפרות את הליכי 
ההפעלה ומפחיתות את אבדני החום. בנוסף לכך הם מורידות עומס 

מכל מנגנון השער באמצעות הסעה ובלימה רכות יותר ותורמות 
להגדלת תוחלת החיים של השער פי כמה.

מחיצות פלדה אחידות מוקצפות
 PU המחיצות המגולוונות, כפולות הדפנות הממולאות בקצף מוקשה
 .1.95 W/ )m²·K(* של UD מציעות בידוד חום גבוה. כך מתקבל ערך

 .)RAL 9006( השערים מסופקים באופן סדרתי באלומיניום לבן
 ,Micrograin בצד החיצוני בולט הפרופיל הקוי העדין העשוי משטח

.Stucco בצד הפנימי המחיצות מוטבעות

ציפויי זכוכית אופציונליים
ציפוי זכוכית DURATEC 26 מ"מ מבטיח את העמידות הגבוהה 

ביותר נגד שריטות וערכי בידוד טובים. מבנה הסורגים מאלומיניום 
בצבע טבעי E6 / EV1 מחלק את הזגוגית לחלקי ביניים מייצבים. 

ניתן להזמין את השער גם עם זיגוג DURATEC כפול 3 עבור בידוד 
חום טוב עוד יותר.

* בשטח שער של 25 מ"ר
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HS 7030 PUשער ספירלי 
עם מנגנון גלילה ללא מגע

HS 7030 PU שער חיצוני / שער פנימי

תחום הגדלים
6500 מ"מרוחב )LDB( מקסימלי
6000 מ"מגובה )LDH( מקסימום

מהירות
AS 500 FU E סדרתית FU עם בקרת

2.5 – 1.5 מ'/שנ'פתיחה מקסימלית
0.5 מ'/שנ'סגירה מקסימלית

פתח חירום / סגירת חירום
 BK 150 FU E USV, 230 V )עד לשטח שער של 9 מ”ר(

שרשרת יד עם איזון קפיצי

גוף השער

פלדת סנדוויץ', קצף PUחומר
DURATEC אופציונלי עם זגוגיות

42 מ"מעומק הבנייה
225 מ"מגובה המחיצה

חיבורי צירים החל בשער ברוחב של כ-3500 מ"מ

)EN 12424( עמידות בפני עומס הרוח
דרגה 4, מקסימום 133 קמ"ש

)EN 717-1( בידוד רעש
R = 26 dB)ללא ציפויי זכוכית(

)EN 12428( בידוד מחום
)UD = 1.95 W/ )m²·Kבשער בשטח של 25 מ"ר

צבעי גוף השער**
.RAL-זמינים בלמעלה מ-200 צבעים בהתאם ל

**  יוצאים מן הכלל הם צבעי פנינה, צבעים זוהרים וצבעים מטאליים. יש להמנע מצבעים 
כהים בכיוון השמש, היות ועיקום אפשרי של המחיצה עלול לפגוע בתפקוד השער.

הדגם הספירלי הקומפקטי
המחיצות יובלו בקונסולה ספירלית באופן בטיחותי וללא 
מגע. השער מגיע למהירויות פתיחה של עד 2.5 מ'/שנ' 

 )FU( באמצעות בקרת הנעת התדירות המשתנה הסדרתית
ומנגנון השרשרת בעל האיזון הקפיצי. השער הספירלי 

HS 7030 PU יכול להפתח גם כלפי חוץ.
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HS 5015 PU Nשער חיצוני / שער פנימי

תחום הגדלים
5000 מ"מרוחב )LDB( מקסימלי
5000 מ"מגובה )LDH( מקסימום

מהירות
AS 500 FU E סדרתית FU עם בקרת

1.5 מ'/שנ'פתיחה מקסימלית
0.5 מ'/שנ'סגירה מקסימלית

פתח חירום / סגירת חירום
 BK 150 FU E USV, 230 V )ניתן להזמין שער בשטח של עד כ- 9 מ”ר(

שרשרת יד עם איזון קפיצי

גוף השער

פלדת סנדוויץ', קצף PUחומר
DURATEC אופציונלי עם זגוגיות

42 מ"מעומק הבנייה
225 מ"מגובה המחיצה

חיבורי צירים החל בשער ברוחב של כ-3500 מ"מ

)EN 12424( עמידות בפני עומס הרוח
דרגה 4, מקסימום 133 קמ"ש

)EN 717-1( בידוד רעש
R = 26 dB)ללא ציפויי זכוכית(

)EN 12428( בידוד מחום
)UD = 1.95 W/ )m²·Kבשער בשטח של 25 מ"ר

צבעי גוף השער**
.RAL-זמינים בלמעלה מ-200 צבעים בהתאם ל

**  יוצאים מן הכלל הם צבעי פנינה, צבעים זוהרים וצבעים מטאליים. יש להמנע מצבעים 
כהים בכיוון השמש, היות ועיקום אפשרי של המחיצה עלול לפגוע בתפקוד השער.

החיזוק החוסך במקום
כאשר יחסי החלל צרים מומלץ על דגמי החיזוק 
N המחיצות נעות דרך מנגנון שרשרת עם איזון 
קפיצי במסילות אופקיות. כך יהיה צורך בגובה 

סגירה מועט של 480 מ"מ.

HS 5015 PU N שער מהיר לתעשייה 
עם חיזוק רגיל

חדש
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HS 5015 PU Hשער מהיר לתעשייה 
עם חיזוק מסילה מובל גבוה יותר

HS 5015 PU Hשער חיצוני / שער פנימי

תחום הגדלים
5000 מ"מרוחב )LDB( מקסימלי
6000 מ"מגובה )LDH( מקסימום

מהירות
AS 500 FU E סדרתית FU עם בקרת

1.5 מ'/שנ'פתיחה מקסימלית
0.5 מ'/שנ'סגירה מקסימלית

פתח חירום / סגירת חירום
BK 150 FU E USV, 230 V )לפי הזמנה(

שרשרת יד עם איזון משקל

גוף השער

פלדת סנדוויץ', קצף PUחומר
DURATEC אופציונלי עם זגוגיות

42 מ"מעומק הבנייה
225 מ"מגובה המחיצה

חיבורי צירים החל בשער ברוחב של כ-3500 מ"מ

)EN 12424( עמידות בפני עומס הרוח
דרגה 4, מקסימום 133 קמ"ש

)EN 717-1( בידוד רעש
R = 26 dB)ללא ציפויי זכוכית(

)EN 12428( בידוד מחום
)UD = 1.95 W/ )m²·Kבשער בשטח של 25 מ"ר

צבעי גוף השער**
.RAL-זמינים בלמעלה מ-200 צבעים בהתאם ל

**  יוצאים מן הכלל הם צבעי פנינה, צבעים זוהרים וצבעים מטאליים. יש להמנע מצבעים 
כהים בכיוון השמש, היות ועיקום אפשרי של המחיצה עלול לפגוע בתפקוד השער.

בחיזוק הניתן להתאמה
המחיצות מובלות במסילות אופקיות. היפוך הכיוון יכול 

להתבצע באופן גמיש בהתאם לסיטואצית ההרכבה. 
כך יכול השער להיות מורכב מאחרי או מעל לצינורות 

אספקה ומסלולי מנופים. מנגנון החגורה בעל משקלות 
הנגד הופך את השער לבעל שחיקה מועטה במיוחד 

ותוחלת חיים ארוכה במיוחד.

 חדש
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HS 6015 PU Vשער חיצוני / שער פנימי

תחום הגדלים
6500 מ"מרוחב )LDB( מקסימלי
6000 מ"מגובה )LDH( מקסימום

מהירות
AS 500 FU E סדרתית FU עם בקרת

1.5 מ'/שנ'פתיחה מקסימלית
0.5 מ'/שנ'סגירה מקסימלית

פתח חירום / סגירת חירום
BK 150 FU E USV, 230 V )גודל שער של עד 20 מ"ר(

שרשרת יד עם איזון משקל

גוף השער

פלדת סנדוויץ', קצף PUחומר
DURATEC אופציונלי עם זגוגיות

42 מ"מעומק הבנייה
225 מ"מגובה המחיצה

חיבורי צירים החל בשער ברוחב של כ-3500 מ"מ

)EN 12424( עמידות בפני עומס הרוח
דרגה 4, מקסימום 133 קמ"ש

)EN 717-1( בידוד רעש
R = 26 dB

)EN 12428( בידוד מחום
)UD = 1.95 W/ )m²·Kבשער בשטח של 25 מ"ר

צבעי גוף השער**
.RAL-זמינים בלמעלה מ-200 צבעים בהתאם ל

**  יוצאים מן הכלל הם צבעי פנינה, צבעים זוהרים וצבעים מטאליים. יש להמנע מצבעים 
כהים בכיוון השמש, היות ועיקום אפשרי של המחיצה עלול לפגוע בתפקוד השער.

הרץ למרחקים ארוכים בעל השחיקה הנמוכה ביותר
המחיצות נעות במאונך לאורך קיר האולם. כך יהיו תנועות 

השער שקטות ביותר וללא שחיקה. מנגנון החגורה בעל 
משקלות הנגד דואג לתוחלת חיים ארוכה בשימוש מתמיד.

HS 6015 PU Vשער מהיר לתעשייה 
עם חיזוק מסילה אנכי

 חדש
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שערים מהירים גמישים
לשיפור אוויר החלל ולאופטימיזציה של זרימת התנועה

השערים המהירים והגמישים מתוצרת Hörmann מיועדים לפעולה בטוחה, 
כלכלית ולאורך זמן ארוך. סורג האורות הבטיחותי בייצור הסדרתי מייתר את 

הצורך בהתקנות בשער, כמו לדוגמה אבטחת שפת סגירה. כך הופכים השערים 
לקלים במיוחד להרכבה ולטיפול.

14



פרופיל סגירה SoftEdge בעל מתג FunkCrash משולב

בטיחות ללא מגע
סורגי האורות הבטיחותיים בייצור הסדרתי )IP 67( מפקחים על רמת 
הסגירה של השער עד לגובה של 2500 מ"מ. באופן זה אין צורך במגן 

שפת סגירה. ההרכבה המשולבת במשקוף מונעת בנוסף לכך את 
הסיכון עקב נזקי הסעה. יתרונות אלה הופכים את השערים המהירים 
מתוצרת Hörmann לידידותיים ביותר בכל הקשור בטיפול ובהרכבה.

 תרומה לתוחלת חיים ארוכה 
יותר ולכלכליות רבה יותר

חברת Hörmann מספקת את כל השערים המהירים מייצור סידרתי 
כולל בקרת הנעת תדירות משתנה )FU( לתנועת שער מהירה, בטוחה 
המגנה על השער. מהירות הפתיחה והסגירה הגבוהות יותר משפרות 

את הליכי התפעול ומפחיתות את אבדן החום ואת הרוח במקום 
העבודה. בנוסף לכך הן מפחיתות את העומס מכל מנגנון השער 

באמצעות הסעה ובלימה רכות יותר ותורמות להגדלת תוחלת החיים 
של השער פי כמה.

 פרופיל הקרקע-SoftEdge מאפשר 
פעולה ללא הפסקה לאחר התנגשות

טכנולוגיית השער החדשנית SoftEdge מונעת נזקים וזמני השבתה 
של מערכת השער הנגרמים בגללם. אין צורך כלל בתיקונים מסובכים, 

בדומה לאלה הקיימים בפרופילי קרקע. SoftEdge מבטיחה הליכי 
עבודה וייצור ללא תקלות.

FunkCrash מתג
מתג FunkCrash מצוי חבוי בפרופיל הסגירה SoftEdge. במידה 

ופרופיל הקרקע יילחץ החוצה בזמן תאונה ממסילת ההובלה, ישלח מתג 
FunkCrash אות לבקרה: עצור מיד את השער. כך ימולאו דרישות 

.DIN EN 13241-1 התקן

טכנולוגיית שער חדשנית
הרכבה סדרתית מיוחדת וידידותית למשתמש

סורגי אור לבטיחות
· ייצור סידרתי  ·
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 שערים מהירים
כשער פנימי וחיצוני
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V 4015 SEL R
שער פנימי בעל SoftEdge ומנוע צינור

ציפוי גלי סטנדרטי עם מנוף 
חירום ידני סדרתי.

לאיזורים לוגיסטיים ולסופרמרקטים
מדפי המשטחים לא מאפשרים להשתמש 

בממסרות בולטות הצידה. השער המהיר מדגם 
V 4015 עם מנוע הצינור המובנה בגל השער 

הינו הפתרון האופטימלי לכך.

מאובזר לגמרי
השער הופך לשער פנימי בטוח לאיזורים בהם 
קיים פחות מקום וזאת עקב התנועה המהירה 

והשקטה של השער והשילוב הסדרתי של בקרת 
הנעת התדירות המשתנה )FU(, סורג האורות 
הבטיחותי ורמת הבטיחות הגבוהה לבני אדם 

הנוצרת באמצעות פרופיל הרצפה בעל הגמישות 
האנכית SoftEdge הכולל השחלה ידנית.

הציפוי הגלי המוגבל לרוחב המבנה ניתן להזמנה 
.RAL מגולוון או מצופה באבקה לפי תקן

הרכבה מהירה ופשוטה
להרכבה מהירה ניתן לקבל את גל השער 

מצוייד במנוע צינור.

V 4015 SEL  Rשער פנימי

תחום הגדלים
4000 מ"מרוחב )LDB( מקסימלי
4000 מ"מגובה )LDH( מקסימום

מהירות
BK 150 FU E H סדרתית FU עם בקרת

1.5 מ'/שנ'פתיחה מקסימלית
0.8 מ'/שנ'סגירה מקסימלית

פתח חירום
מנוף ידני

USV אופציונלי: פתיחת שער אוטומטית באמצעות
))BK 150 FU E H USV, 230 V במקרה של הפסקת חשמל

מחיצה
קפיצי פלדה בכיסי המחיצה

או פרופיל אלומיניום )ברוחב שער החל ב-2500 מ"מ(
1.5 מ"מבד עבה

2.0 מ"משדה ראייה רחב

צבעי המחיצה
RAL1018 צהוב אבץ

RAL 2004 כתום טהור
RAL 3002 ארגמן

RAL 5010 כחול
RAL 7038 אפור אכטיס

 חדש
פתיחת חירום באמצעות מנוף ידני

סורגי אור לבטיחות
· ייצור סידרתי  ·
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V 5015 SEL
Anti-Crash-ו SoftEdge שער פנימי עם

לכלכליות גבוהה
השער המהיר במחיר הכדאי לאיזורים 

 SoftEdge הפנימיים, המצוייד בפרופיל רצפה
ובבקרת FU סדרתית לפעולה בטוחה השומרת 

על השער משחיקה.

דגם השער V 5015 SEL זוכה ליציבות 
המחיצה שלו באמצעות פרופילי אלומיניום 

חזקים ובסגירה התחתית באמצעות פרופיל 
הרצפה SoftEdge בעל יציבות אופקית.

פרופילי אלומיניום
ייצוב המחיצה בעל המחיר הכדאי מאפשר 

החלפה מהירה ופשוטה של יחידות המחיצה 
כאשר קיים צורך בתיקונם.

 יציבות מחיצה באמצעות
פרופיל אלומיניום

V 5015 SELשער פנימי

תחום הגדלים
5000 מ"מרוחב )LDB( מקסימלי
5000 מ"מגובה )LDH( מקסימום

מהירות
BK 150 FU E H סדרתית FU עם בקרת

1.5 מ'/שנ'פתיחה מקסימלית
0.8 מ'/שנ'סגירה מקסימלית

פתח חירום
מנוף ידני

USV אופציונלי: פתיחת שער אוטומטית באמצעות
)BK 150 FU E H USV, 230 V( במקרה של הפסקת חשמל

מחיצה
כולל פרופיל אלומיניום

1.5 מ"מבד עבה
2.0 מ"משדה ראייה רחב

צבעי המחיצה
RAL1018 צהוב אבץ

RAL 2004 כתום טהור
RAL 3002 ארגמן

RAL 5010 כחול
RAL 7038 אפור אכטיס

סורגי אור לבטיחות
· ייצור סידרתי  ·
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V 5030 SEL
Anti-Crash-ו SoftEdge שער פנימי עם

מגן רוח מקפיץ פלדה

מהיר וללא רעשים
באולמות בהם סף הרעשים נמוך אמור השער 

לגרום לפחות רעש ולפעול במהירות ובאמינות 
גם כאשר קיימת רוח חזקה.

לכן מצוייד דגם השער V 5030 SEL באבטחת 
רוח מקפיצי פלדה המעניקה לשער את יציבות 

המחיצה הדרושה.

המהירות של עד 3 מ'/שנ' מושגת באמצעות 
הבקרה האופציונלית AS 500 FU E תוצרת 

.Hörmann

מגיני רוח מקפיץ פלדה
המצוי בכיס המחיצה והמצוייד בגלגלים צדדיים 

כפולים דואג לתנועה שקטה של השער 
ומאפשר עומסי רוח גדולים.

ניתן להזמין אופציונלית את דגם 
V 5030 SEL מצוייד בפרופיל רצפה 

מאלומיניום עבור דרגת הרוח 1 
.)DIN EN 12424(

V 5030 SELשער פנימי

תחום הגדלים

5000 מ"מרוחב )LDB( מקסימלי
5000 מ"מגובה )LDH( מקסימום

מהירות
BK 500 FU E H סדרתית FU עם בקרת

2.0 מ'/שנ'פתיחה מקסימלית
0.8 מ'/שנ'סגירה מקסימלית

AS 500 FU E בקרה אופציונלית
3.0 מ'/שנ'פתיחה מקסימלית
0.8 מ'/שנ'סגירה מקסימלית

פתח חירום
מנוף ידני

USV אופציונלי: פתיחת שער אוטומטית באמצעות
)BK 150 FU E H USV, 230 V( במקרה של הפסקת חשמל

מחיצה
מגן רוח מקפיץ פלדה עם גלגלים צדדיים כפולים

1.5 מ"מבד עבה
2.0 מ"משדה ראייה רחב

)EN 12424( עמידות בפני עומס הרוח

דרגה 1, עם פרופיל רצפה מאלומיניום
מקסימום 88 קמ"ש

צבעי המחיצה

RAL1018 צהוב אבץ
RAL 2004 כתום טהור

RAL 3002 ארגמן
RAL 5010 כחול

RAL 7038 אפור אכטיס

סורגי אור לבטיחות
· ייצור סידרתי  ·
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מגן רוח מקפיץ פלדה

V 6030 SEL
Anti-Crash ועם SoftEdge שער פנימי וחיצוני עם

מיועד לדרכי הובלה בתדירות גבוהה, 
עם הגנת הסעה

השערים החיצוניים נפגעים לעיתים קרובות 
יותר מהשערים הפנימיים לדוגמא ע"י מלגזות. 

במקרה כזה משתלמת הגנת ההסעה היות 
והיא מפחיתה משמעותית את זמני ההשבתה 

ואת עלויות התיקון.

המהירות הגבוהה בזמן פתיחת וסגירת השער 
חוסכת בנוסף לכך הוצאות אנרגיה.

מגן רוח מקפיץ פלדה בכיס המחיצה
הגלגלים הצדדיים כפולים דואגים לתנועה 

שקטה של השער ומאפשרים אחיזה בטוחה. 
מגן הרוח מקפיץ פלדה מסוגל לעמוד גם בפני 

עומסי רוח של עד 100 קמ"ש.

 V 6030 SEL ניתן להזמין אופציונלית את דגם
גם מצוייד בפרופיל רצפה מאלומיניום.

מנגנון המשיכה מותח את גוף השער 
לצורך תנועת שער בטוחה.

V 6030 SELשער פנימי / שער חיצוני

תחום הגדלים
5000 מ"מרוחב )LDB( מקסימלי
6000 מ"מגובה )LDH( מקסימום

מהירות
BK 150 FU E H סדרתית FU עם בקרת

2.0 מ'/שנ'פתיחה מקסימלית
0.8 מ'/שנ'סגירה מקסימלית

AS 500 FU E בקרה אופציונלית
3.0 מ'/שנ'פתיחה מקסימלית
0.8 מ'/שנ'סגירה מקסימלית

פתח חירום
מנוף ידני

USV אופציונלי: פתיחת שער אוטומטית באמצעות
)BK 150 FU E H USV, 230 V( במקרה של הפסקת חשמל

משקלות נגד עם סוללת גיבוי

מחיצה
 מגן רוח מקפיץ פלדה עם

גלגלים צדדיים ומנגנון משיכה
1.5 מ"מבד עבה

2.0 מ"משדה ראייה רחב

)EN 12424( עמידות בפני עומס הרוח
דרגה 2, 

מקסימום 100 קמ"ש

צבעי המחיצה
RAL1018 צהוב אבץ

RAL 2004 כתום טהור
RAL 3002 ארגמן

RAL 5010 כחול
RAL 7038 אפור אכטיס

סורגי אור לבטיחות
· ייצור סידרתי  ·
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V 6020 TRL
שער פנימי וחיצוני עם מחיצה שקופה

שקיפות מלאה לחדירת יותר אור
 V 6020 השער המהיר השקוף לגמרי מדגם

TRL מיועד לחדירת יותר אור בהפעלה כשער 
חיצוני, אך גם לשקיפות טובה יותר בהפעלה 

בתחומים הפנימיים. המחיצה השקופה בעובי 
4 מ"מ מאפשרת את חדירת האור לחללים 

ודואגת ומקומות עבודה מוארים ונעימים.

בהפעלה כשער סגירה חיצוני מומלץ על 
השימוש בדגם כבד, שקוף באופן חלקי.

התכוננות לבאות
דרכי ההסעה יהיו בטוחות יותר באמצעות קשר 

העין הלא מופרע. המחיצות השקופות לגמרי 
ניתנות להזמנה בגודל שער של עד 25 מ"ר; 
החל ב-25 מ"ר מחיצות אריג בלבד, לבחירה 

כולל חלון.

מגן רוח
מגיני הרוח הקפיציים מפלדה דואגים ליציבות 

המחיצה הדרושה יחד עם מנגנון המתיחה 
והמשיכה הסדרתי.

 שקיפות לחדירת אור רבה יותר
ולקשר עין ללא הפרעה

פרופיל רצפה מאלומיניום 
ליציבות רבה יותר

V 6020 TRLשער פנימי / שער חיצוני

תחום הגדלים
6000 מ"מרוחב )LDB( מקסימלי
7000 מ"מגובה )LDH( מקסימום

מהירות
BK 150 FU E H סדרתית FU עם בקרת

)גודל שער של עד 12.25 מ"ר(
פתיחה מקסימלית
סגירה מקסימלית

1.5 מ'/שנ'
0.5 מ'/שנ'

AS 500 FU Eאופציונלית FU בקרת 
)סדרתי בגודל שער של כ-12.25 מ"ר(

2.0 מ'/שנ'פתיחה מקסימלית
0.5 מ'/שנ'סגירה מקסימלית

פתח חירום
מנוף ידני

USV אופציונלי: פתיחת שער אוטומטית באמצעות
)BK 150 FU E H USV, 230 V( במקרה של הפסקת חשמל

)גודל שער של עד 12.25 מ"ר(

מחיצה

 מגן רוח מקפיץ פלדה עם
גלגלים צדדיים ומנגנון משיכה

4.0 מ"מעבה ושקוף לגמרי
2.4 מ"מבד עבה

)בגודל שער החל ב-25 מ"ר(

)EN 12424( עמידות בפני עומס הרוח
דרגה 3, מקסימום 115 קמ"ש

צבעי פסי ההגנה מרוח
RAL1018 צהוב אבץ

RAL 2004 כתום טהור )צבע בד אופציונלי(
RAL 3002 ארגמן

RAL 5010 כחול )צבע בד אופציונלי(
RAL 7038 אפור אכטיס )צבע בד אופציונלי(

סורגי אור לבטיחות
· ייצור סידרתי  ·
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טכנולוגיית הנעה משולבת

V 9015 L Stacking
שער פנימי וחיצוני עבור פתחים גדולים

מחיצת קפלים עם מערכת חגורות
המחיצה נפתחת באמצעות מערכת חגורות 

עם פרופילי אבטחת הרוח ומתקפלת באיזור 
הסגירה. הפרופילים העשויים אלומיניום 

משובח מאורגנים על כל גובה השער במרווחים 
בני 60 מ"מ. במחיצה מובנה סדרתית לאורך 
כל רוחב השער שדה ראיה בגובה 600 מ"מ. 

לפי הזמנה ניתן לספק חלקים שקופים נוספים.

אידיאלי לסגירה החיצונית
ה-V 9015 L Stacking תוכנן במיוחד עבור 

פתחי שער גבוהים באולמות בעלי סגירה 
מועטה, היות והשער ניתן להרכבה גם בחלקו 
החיצוני של האולם. טכנולוגיית ההנעה מוגנת 
היטב במשקופים ובציפוי הגלי. הבקרה יכולה 

להיות מופעלת אופציונלית באופן קל ונוח 
מהקרקע באמצעות בקרים המובנים במשקוף.

פרופילי אלומיניום מייצבי מחיצה

שער פנימי / שער חיצוני V 9015 L Stacking

תחום הגדלים
רוחב )LDB( מקסימלי 9000 מ"מ
גובה )LDH( מקסימום 6000 מ"מ

מהירות
AK E עם בקרת הגנה סדרתית

פתיחה מקסימלית 0.7 מ'/שנ'
סגירה מקסימלית 0.7 מ'/שנ'

BK 150 FU E H אופציונלית FU עם בקרת
פתיחה מקסימלית 1.5 מ'/שנ'
סגירה מקסימלית 0.7 מ'/שנ'

פתח חירום
שרשרת חירום ידנית

מחיצה
עם פרופילי אלומיניום

בד עבה 0.9 מ"מ
שדה ראייה רחב 2.0 מ"מ

)EN 12424( עמידות בפני עומס הרוח
רוחב שער עד 6000 מ"מ דרגה 3, מקסימום 115 קמ"ש

רוחב שער מעל 6000 מ"מ דרגה 2, מקסימום 100 קמ"ש

צבעי המחיצה
RAL1018 צהוב אבץ

RAL 2004 כתום טהור
RAL 3002 ארגמן

RAL 5010 כחול
RAL 7038 אפור אכטיס

 חדש

סורגי אור לבטיחות
· ייצור סידרתי  ·
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V 10008
שער חיצוני עבור פתחים גדולים במיוחד

עבור פתחים בגדלים גדולים מאוד
רצועת מתיחה כפולה ומסילות מובילות רחבות 

במיוחד דואגות לתנועה בטוחה של השער 
למרות משקלה הגדול של המחיצה. בקרת 
ה-FU הסדרתית ושפות הסגירה הכפולות 

בפרופיל הרצפה מאפשרות את השמירה על 
כוחות הסגירה ומעניקות לשער את הבטיחות 

הדרושה.

מגן רוח מקפיץ פלדה בכיס המחיצה
הגלגלים הצדדיים הכפולים דואגים לתנועה 

שקטה של השער ומאפשרים עומסי רוח גדולים 
יותר. מספר מגיני הרוח ייקבע בהתאם לגודל 

השער, לדרישות עומס הרוח ולאופן הבנייה.

V 10008שער חיצוני

תחום הגדלים
10000 מ"מרוחב )LDB( מקסימלי
6250 מ"מגובה )LDH( מקסימום

מהירות
AS 500 FU E סדרתית FU עם בקרת

)רוחב השער עד 6000 מ"מ( 
1.5 מ'/שנ'פתיחה מקסימלית
0.5 מ'/שנ'סגירה מקסימלית

)רוחב השער החל ב-6000 מ"מ( 
0.8 מ'/שנ'פתיחה מקסימלית
0.4 מ'/שנ'סגירה מקסימלית

פתח חירום
שרשרת חירום ידנית

מחיצה

מגן רוח מקפיץ פלדה עם גלגלים צדדיים ומנגנון משיכה

1.5 מ"מבד עבה
2.0 מ"משדה ראייה רחב

)EN 12424( עמידות בפני עומס הרוח

דרגה 3, מקסימום 115 קמ"שרוחב שער עד 6000 מ"מ
דרגה 2, מקסימום 100 קמ"שרוחב שער מעל 6000 מ"מ

צבעי המחיצה
RAL1018 צהוב אבץ

RAL 2004 כתום טהור
RAL 3002 ארגמן

RAL 5010 כחול
RAL 7038 אפור אכטיס

מגן רוח מקפיץ פלדה

מסילה מובילה רחבה במיוחד
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V 5030 MSL
שער פנימי להגנת האנשים והמכונות

בטיחות לאנשים ולמכונות
הדרישות בנושא הבטיחות בעבודה ומתהליכי 

הגימור המודרניים גדלות באופן מתמיד. 
חשובים במיוחד יהיו תהליכי ייצור אמינים בעלי 

זמני השבתה קצרים, גישה קלה להפעלה 
ולתחזוקה של מכונות הייצור וכמובן להגנת 

העובדים.

פיקוח בטיחותי וגישה מהירה יותר
השער המהיר הגמיש בעל פעולת הגנת 

המכונות ממלא אחר כל הדרישות האלה. הוא 
מגן על עובדי ההפעלה באמצעות כיסוי פיקוח 

מלא של המכונה ומאפשר את הגישה במהירות 
אם מתבקשת כזו. חיישני בטיחות בפרופיל 

הרצפה מאלומיניום ובמשקוף מדווחים 
באמינות על מיקום השער בבקרת המערכת 

)Performance Level d(. כך אפשר לפתוח 
את השער רק כאשר המכונה דוממת או 

שהפעלת המכונה תתבצע רק כאשר השער 
סגור.

V 5030 MSLשער פנימי

תחום הגדלים
4000 מ"מרוחב )LDB( מקסימלי
4000 מ"מגובה )LDH( מקסימום

מהירות
BK 500 FU E H סדרתית FU עם בקרת

1.5 מ'/שנ'פתיחה מקסימלית
0.8 מ'/שנ'סגירה מקסימלית

פתח חירום
מנוף ידני

USV אופציונלי: פתיחת שער אוטומטית באמצעות
)BK 150 FU E H USV, 230 V( במקרה של הפסקת חשמל

מחיצה
עם מגן רוח מקפיץ פלדה

1.5 מ"מבד עבה
2.0 מ"משדה ראייה רחב

צבעי המחיצה

RAL1018 צהוב אבץ
RAL 2004 כתום טהור

RAL 3002 ארגמן
RAL 5010 כחול

RAL 7038 אפור אכטיס

חיישני הבטיחות מדווחים על מיקום 
השער

 חדש

סורגי אור לבטיחות
· ייצור סידרתי  ·
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V 3015 RW
השער הפנימי עם SoftEdge עבור דרכי מילוט

השער הפנימי עבור דרכי מילוט 
בעל היתרונות המכריעים

 Anti-Crash הכולל SoftEdge-פרופיל ה
הופך את השערים המהירים האלה לבטוחים 

וכלכליים במיוחד. ניתנת הגנה טובה יותר 
לאנשים ונמנעים נזקים וזמני השבתה.

מומלץ להפעלה בדרכי חילוץ שערים מהירים 
אלה יכולים באמצעות ההתאמה שקיבלה 

רישוי להשתלב בתכנון דרכי החילוץ וזאת 
בהסכמה במקרים פרטיים.

אביזר סדרתי
חיישן רדאר לאבטחה קדמית בכיוון המילוט, 

מתג פתיחת חירום.
חיישן רדאר בדרך המילוט, סדרתי

V 3015 RWשער פנימי

תחום הגדלים
3000 מ"מרוחב )LDB( מקסימלי
3000 מ"מגובה )LDH( מקסימום

מהירות
BS 150 FU E סדרתית FU עם בקרת

1.5 מ'/שנ'פתיחה מקסימלית
0.8 מ'/שנ'סגירה מקסימלית

Anti-Crash מערכת
כולל השחלה כפולה דו צדדית

פתח חירום
משקולת נגדית עם בלם חשמלי

מחיצה
כולל פרופיל אלומיניום

1.5 מ"מבד עבה
2.0 מ"משדה ראייה רחב

צבעי המחיצה

RAL1018 צהוב אבץ
RAL 2004 כתום טהור

RAL 3002 ארגמן
RAL 5010 כחול

RAL 7038 אפור אכטיס
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Iso Speed Cold
שער מהיר חוסך באנרגיה כשער לקירור ולהקפאה

מהיר, אטום וכלכלי ביותר
ה-Iso Speed Cold הינו הפתרון האופטימלי 

לאיזורים בהם קיימים בעלי הבדלי טמפרטורות 
גדולים וזאת באמצעות מחיצות מבודדות 

תרמית ואיטומים מיוחדים למבנה ולרצפה. 
ה-Iso Speed Cold שומר על האיטום 

בהפעלתו כשער מהיר בבתי קירור וכחוסך 
אנרגיה בייצור ובשיווק.

בידוד תרמי
 Iso Speed Cold-במחיצות הפלדה של ה

הדופן הפנימית והחיצונית מבודדות תרמית. 
באמצעות אטמי התקרה והקרקע הנוספים 

מושג קבוע חדירות החום המעולה 
.UT = 0.3 W/ )m²·K(

איטום מעולה
גוף השער בעל הדופן הכפולה מכיל קצף 
קשיח מפוליאריטן )PU(. באופן זה הוא 

יציב מאוד ומשיג ערכי בידוד יחידים במינם 
יחד עם מסגרות האיטום המקיפות.

80 מ"מ

Iso Speed Coldשער פנימי

תחום הגדלים
פנימי )הקפאה(חיצוני )קירור(

4000 מ"מ5000 מ"מרוחב )LDB( מקסימלי
4000 מ"מ5000 מ"מגובה )LDH( מקסימום

מהירות
AS 500 FU E סדרתית FU עם בקרת

2.0 מ'/שנ'פתיחה מקסימלית
0.5 מ'/שנ'סגירה מקסימלית

פנל
עם פוליאריטן מוקצף

80 מ"מעובי

פתח חירום
משקולת נגד

שרשרת ידנית לחירום

)EN 12424( בידוד מחום
)UT = 0.3 W/ )m²·Kבשער בשטח של 25 מ"ר

סוגי חיזוקים
חיזוק V לבנייה בתוך TK ומחוצה לו

TK-לבנייה רק מחוץ ל H חיזוק

מחיצות מבודדות תרמית

הבנייה בתחומי הקפאה 
V עמוקה עם חיזוק
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מחיצת Iso בעובי 20 מ"מ

V 4015 Iso L
5°C שער פנימי ללוגיסטיקה של שמירה על טריות וקירור עד

 Iso עבור מוצרי קירור והקפאה עם מחיצת
לערכי בידוד טובים

השער החסכוני באנרגיה לתחום הפנימי 
בלוגיסטיקת קירור וטריות.

 מושג קבוע חדירות לחום
. UT = 1.2 W/)m²K( של 

מגן רוח

V 4015 Iso Lשער פנימי

תחום הגדלים
4000 מ"מרוחב )LDB( מקסימלי
4500 מ"מגובה )LDH( מקסימום

מהירות
BK 150 FU E H סדרתית FU עם בקרת

1.5 מ'/שנ'פתיחה מקסימלית
0.5 מ'/שנ'סגירה מקסימלית

פתח חירום
מנוף ידני

 אופציונלי:
 USV פתיחת שער אוטומטית באמצעות 

)BK 150 FU E H USV, 230 V( במקרה של הפסקת חשמל

מחיצה
PE קצף

20 מ"מעובי

)EN 12424( בידוד מחום
)UT = 1.2 W/ )m²·Kבשער בשטח של 25 מ"ר

סורגי אור לבטיחות
· ייצור סידרתי  ·

20 מ"מ
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V 2515 Food L
שער פנימי לאיזורים לחים בתעשיית המזון

קל לניקוי
בדגם מיוחד זה ניתן לנקות בקלות את המסילות. 

ניקוי בלחץ ובמים לא ייפגע במבנה השער 
העשוי כולו מפלדה. אין משקלות נגד 

או קפיצים המפריעים לניקוי המשקופים.

מוגן מהתזת מים
המנוע מצוי כולו במעטפת המנוע המוגנת ממי 
.)IP דרגת ההגנה( V2A התזה ועשוייה פלדת

סורג האורות לבטיחות ממלא את דרגת 
.IP 67 ההגנה

 EPDM השער מסופק סדרתית כולל אטם
וסורג אורות במשקוף לבטיחות.

קל לניקוי

V 2515 FOOD Lשער פנימי

תחום הגדלים
2500 מ"מרוחב )LDB( מקסימלי
3000 מ"מגובה )LDH( מקסימום

מהירות
BS 150 FU E H V2 A סדרתית FU עם בקרת

1.2 מ'/שנ'פתיחה מקסימלית
0.5 מ'/שנ'סגירה מקסימלית

פתח חירום
 אופציונלית:

USV פתיחת שער אוטומטית באמצעות 
)BS 150 FU E H V2 A USV, 230 V( בזמן הפסקת חשמל

מחיצה
עם קפיצי פלדה בכיסי המחיצה

1.5 מ"מבד עבה
2.0 מ"משדה ראייה רחב

צבעי המחיצה
RAL1018 צהוב אבץ

RAL 2004 כתום טהור
RAL 3002 ארגמן

RAL 5010 כחול
RAL 7038 אפור אכטיס

סורגי אור לבטיחות
· ייצור סידרתי  ·
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V 2012
שער פנימי עבור סופרמרקט

השער המצוייד באופן מושלם
הציוד המושלם כולל ציפוי מנוע וגל, סורג 

האורות הסטנדרטי ופתיחת החירום 
האוטומטית באמצעות משקולת נגדית 

)בהפסקת חשמל( הופכים את שער היריעה 
הגמיש הזה לשער פנימי בטוח עבור איזורים 

בהם קיימת תנועת לקוחות גבוהה.

מערכת Anti-Crash בעלת הכנסה 
אוטומטית לפעולה

השער יוכנס לאחר תאונה בתוך שניות לפעולה 
מחדש באמצעות המחיצה הקלה והעמידה 
ובאמצעות החלק התחתון הגמיש. גמישות 

גבוהה זו מייתרת את אבטחת שפת הסגירה.

FU בקרת
באמצעות בקרת FU הסדרתית 

BK 150 FU E H משיג השער מהירויות 
פתיחה של עד 1.2 מ'/שנ'.

דגמי המחיצה
מחיצת בד אנטיסטטית, הדגם הסדרתי ללא 

חלון. בהזמנה מיוחדת כולל שדה ראיה בגובה 
750 מ"מ החל ב-1200 מ"מ ע"י OFF ללא 

תוספת תשלום.

סורג אורות בגובה 350 מ"מ 
המוסתר בפתח הדלת

V 2012שער פנימי

תחום הגדלים
2500 מ"מרוחב )LDB( מקסימלי
2500 מ"מגובה )LDH( מקסימום

מהירות
BK 150 FU E H סדרתית FU עם בקרת

1.2 מ'/שנ'פתיחה מקסימלית
0.5 מ'/שנ'סגירה מקסימלית

פתח חירום
משקולת נגדית עם בלם חשמלי

מחיצה
עם קפיצי פלדה בכיסי המחיצה

1.5 מ"מבד עבה
2.0 מ"משדה ראייה רחב

צבעי המחיצה
RAL1018 צהוב אבץ

RAL 2004 כתום טהור
RAL 3002 ארגמן

RAL 5010 כחול
RAL 7038 אפור אכטיס
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V 1401 ATEX
שער פנימי לתחומים בהם קיימת סכנת פיצוץ

V 1401 ATEX
השער המהיר לתחומים בהם קיימת סכנת 

פיצוץ. פותח, תוכנן ואושר בהתאם לקוי 
 EG Ex-Schutz 94/9/EG :המנחה

.DIN EN 13463-1-ו

ארון הבקרה יורכב תמיד מחוץ 
לתחום הסגור.

V 1401 ATEXשער פנימי

תחום הגדלים
4000 מ"מרוחב )LDB( מקסימלי
4000 מ"מגובה )LDH( מקסימום

מהירות
BS 150 FU E סדרתית FU עם בקרת

1.5 מ'/שנ'פתיחה מקסימלית
0.8 מ'/שנ'סגירה מקסימלית

פתח חירום
מנוף ידני

מחיצה
כולל פרופיל אלומיניום

1.5 מ"מבד עבה
2.0 מ"משדה ראייה רחב

צבעי המחיצה

RAL1018 צהוב אבץ
RAL 2004 כתום טהור

RAL 3002 ארגמן
RAL 5010 כחול

RAL 7038 אפור אכטיס

30



V 3015 Cleanשער פנימי

תחום הגדלים
2500 מ"מרוחב )LDB( מקסימלי
3000 מ"מגובה )LDH( מקסימום

מהירות
BS 150 FU E H V2 A סדרתית FU עם בקרת

1.5 מ'/שנ'פתיחה מקסימלית
0.5 מ'/שנ'סגירה מקסימלית

פתח חירום
מנוף ידני

 אופציונלי:
 USV פתיחת שער אוטומטית באמצעות 

)BS 150 FU E H V2 A USV, 230 V( במקרה של הפסקת חשמל

מחיצה
עם קפיצי פלדה בכיסי המחיצה

4.0 מ"מעבה ושקוף לגמרי

צבעי פסי ההגנה מרוח
RAL1018 צהוב אבץ

RAL 2004 כתום טהור
RAL 3002 ארגמן

RAL 5010 כחול
RAL 7038 אפור אכטיס

V 3015 CLEAN
שער פנימי עבור חדרים נקיים עם מחיצה שקופה

מחיצה מיוחדת המיועדת להבדלי לחצים
בחדרים סטריליים עשויים לשרור הבדלי 

לחץ של עד Pa 50 עקב ניקוי האויר. המחיצה 
השקופה לגמרי של שער חדר נקי זה מונח 

באופן מהודק במסילות המיוחדות. היא מפחיתה 
למינימום את אובדן הלחץ. כך מתאפשרת 
התקנה אופטימלית של מערכת האוורור. 

ציפוי פלדה בגל ובמנוע וקפיץ ייצוב מפלדה 
הינם מאפיינים נוספים הקיימים בשער זה.

 איטום מירבי
ושקיפות מלאה

מחיצה המונחת באופן הדוק 
במסילות המובילות
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V 3009
שער פנימי עבור טכנולוגית סרט נע - מערכות סרט נע

תוכנן לפעולה רצופה
דגם V 3009 מורכב בין שני שלבי ייצור וחדרי 
אחסון בתוך מערכת הסרט נע ומשמש לחיסכון 

באנרגיה, להפחתת זרימת הרוח ולבידוד 
מפני רעש. השער תוכנן למספר רב של הליכי 

פתיחה וסגירה אוטומטיים.

בקרת השער יכולה להיות מחוברת למערכות 
ה-SPS הקיימות במבנה. מגע ללא זרם מדווח 

על מיקום השער )פתוח / סגור( לבקרה.

שדה הראייה מאפשר צפייה 
בעבודה השוטפת

סרט נע V 3009שער פנימי

תחום הגדלים
3500 מ"מרוחב )LDB( מקסימלי
3500 מ"מגובה )LDH( מקסימום

מהירות
עם בקרת AK E סדרתית )הגנה(

0.8 מ'/שנ'פתיחה מקסימלית
0.8 מ'/שנ'סגירה מקסימלית

BK 150 FU E H אופציונלית FU עם בקרת
1.2 מ'/שנ'פתיחה מקסימלית
0.5 מ'/שנ'סגירה מקסימלית

פתח חירום
מנוף ידני

מחיצה
כולל פרופיל אלומיניום

1.5 מ"מבד עבה
2.0 מ"משדה ראייה רחב

צבעי המחיצה
RAL1018 צהוב אבץ

RAL 2004 כתום טהור
RAL 3002 ארגמן

RAL 5010 כחול
RAL 7038 אפור אכטיס

32



H 3530
שער אופקי מהיר

 נפתח במהירות,
 נסגר למטה כמעט לחלוטין

השער המהיר ביותר מתוצרתנו המיועד 
להפעלה פנימית. כנף השער נפתחת במהירות 

הצידה ופותחת במהירות אפשרות מעבר 
מלאה. באופן כזה מובטחת זרימת תנועה 
מהירה ומוגברת הבטיחות, במיוחד כאשר 

קיימת תנועה רבה של אנשים. בקרת הנעת 
התדירות המשתנה שומרת באמצעות התנועה 

והעצירה הרכות על שלמות השער גם 
במהירויות פתיחה גבוהות של 3 מ'/שנ'.

יתרונות נוספים: קיימים שני רחבי פתחים 
 ניתנים לתכנות.

אבטחת שפת סגירה וסורג אורות מגבירים 
 בנוסף לכך את הבטיחות.

במקרה של תקלה ניתן לפתוח את השער 
במהירות במשיכה ביד או במקרה של הפסקת 
חשמל באופן אוטומטי באמצעות בלם חשמלי 

)אביזר מיוחד(.

כל טכנולוגיית ההנעה מאורגנת תמיד מימין
ומותקנת באופן החוסך במקום ב-3 מכסים 

צדדיים, הזקוקים למרווח סגירה מועט בלבד.

השער ממלא את הדרישות ההיגייניות 
של תעשיית המזון, הכימיה והתרופות 

כאשר הוא בנוי מפלדה.

H 3530שער פנימי

תחום הגדלים
3500 מ"מרוחב )LDB( מקסימלי
3500 מ"מגובה )LDH( מקסימום

מהירות
BK 150 FU E H סדרתית FU עם בקרת

3.0 מ'/שנ'פתיחה מקסימלית
1.0 מ'/שנ'סגירה מקסימלית

פתח חירום
קפיצים בעלי כבל משיכה

 אופציונלית:
קפיצים בעלי בלם חשמלי

מחיצה
1.5 מ"מבד עבה

2.0 מ"משדה ראייה רחב

צבעי פסי ההגנה מרוח
RAL1018 צהוב אבץ

RAL 2004 כתום טהור
RAL 3002 ארגמן

RAL 5010 כחול
RAL 7038 אפור אכטיס
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Hörmann דגמים מייצור סדרתי מתוצרת
טכנולוגית הנעה ובקרה אינטליגנטיות

אמינות באמצעות אבזור חדשני
השערים המהירים מתוצרת Hörmann מהירים יותר פי 20 משערי 

תעשייה רגילים. לכן תוכננה טכנולוגיית ההנעה והבקרה לפעולה 
רצופה אמינה. כל המנועים והבקרות מצויידים במגעים תקיעים 

.)DC להחלפה פשוטה של פלטינות הבקרה )מתח בקרה 24 וולט

:Hörmann דגמים מייצור סדרתי מתוצרת

בקרת הנעת תדירות משתנה
בקרות הנעת התדירות המשתנה )FU( בעלות הספק גבוה 

הן מהירות יותר ומורידות עומס מכל מנגנון השער ומאריכות 
את תוחלת החיים של השער פי כמה.

מונה שינויי עומס

פיקוח זמן פעולה

 כניסה אוטומטית 
)זמן פתיחה ניתן להגדרה(

תצוגת תקלות / דיאגנוזה באמצעות 
תצוגת 7 עמודות

הגדרת שירות פעולה
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FU בקרות

AS 500 FU E
 IP 54 בארון פלדה FU בקרת

תלת-פאזית, 400 וולט

תפעול
מקש ממברנה “פתח-עצור-סגור”,

מתג “ניתוק חירום”,
 תצוגת 7 עמודות מרובעת למידע

 אודות פעולת השער
מתג ראשי ניתן לסגירה

פעולה
כניסה אוטומטית,

 סורג אורות לבטיחות 
זמן פתיחה ניתן להגדרה,

 אבטחת שפת סגירה, 
)V 10008, ISO Speed Cold(

הסעה נוספת-עצור

חיישן אימפולס
מתג לחץ, מתג גרירה,

מקש גס / כפתור,
חיישן נוכחות רדאר,

שקעים לחיישן עקומות אינדוקציה 
ולבקרת שלט רחוק

אפשרויות הרחבה
 רמזור, נורת אזהרה, נעילה, 

עצירת ביניים,
R FU X פלטינת הרחבה

IP 65 ארון פלדה

העברת כבלים
,V, N, PE 400~3 כבל

נתיך A 20, לא פעיל,
 שקע בין מנוע השער וארון הבקרה, 

 חתך כבל 2.5 × 5 ממ"ר 
)בהתאם לתקנות הלאומיות(

מידות הגוף
200 × 600 × 400

BK 150 FU E H
 ,IP 54 בגוף פלסטיק FU בקרת

V 230 ,חד-פאזית

תפעול
מקש ממברנה “פתח-עצור-סגור”,

תצוגת 7 עמודות מרובעת למידע אודות 
פעולת השער

פעולה
כניסה אוטומטית,

 סורג אורות לבטיחות 
זמן פתיחה ניתן להגדרה,

,)H 3530( מגן שפת הסגירה
הסעה נוספת-עצור

חיישן אימפולס
מתג לחץ,  מתג גרירה,

מקש גס / כפתור,
חיישן נוכחות רדאר,

 שקעים לחיישן עקומות 
אינדוקציה ולבקרת שלט רחוק

אפשרויות הרחבה
 מתג ראשי, מתג ניתוק חירום

רמזור, נורת אזהרה,
 נעילה, עצירת ביניים,

,E FU H פלטינת הרחבה
IP 65 ארון פלדה

העברת כבלים
,V, N, PE 230~1 כבל

נתיך A 16, לא פעיל,
חיבור תקיע בין מנוע השער וארון הבקרה, 

תקע CEE, תלת-פאזי עם כבל 1 מטר 
A 16 ,במבנה CEE עבור שקע

מידות הגוף
200 × 400 × 200

E FU H / R FU X
פלטית הרחבה לבקרות:

 BK 150 FU E H )E FU H(
AS 500 FU E )R FU X(

E FU H
בקרת סגרים

6 יציאות מתג נוספות
)1 × 4, 2 × 1 ללא זרם(

6 כניסות דיגיטליות נוספות

R FU X
בקרת סגרים

4 יציאות מתג נוספות
)2 × 2 ללא זרם(

8 כניסות דיגיטליות נוספות

דגמי שערים תואמים
V 4015 SEL R

V 5015 SEL
V 5030 SEL )עד 2 מ/ש(
V 6030 SEL )ד 2 מ / ש(

V6020TRL )עד 12.25 מ"ר(
V 5030 MLS

V 2012
V 4015 Iso L

H 3530
V 3009

דגמי שערים תואמים
 HS 7030 PU

HS 5015 PU N
HS 5015 PU H
HS 6015 PU V

V 5030 SEL )עד 3 מ/ש(
V 6030 SEL )עד 3 מ/ש(

V 6020 TRL
V 10008

Iso Speed Cold
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אביזרים
אפשרויות תפעול ובקרה

מקלט HER 1 )ערוץ 1(
עם יציאת ממסר ללא פוטנציאלים בגוף 

נפרד, ללא כבל חיבור או כתקע פלטינה 
בארון בקרה

חיישן ידני
HSI

עבור עד 999 שערים,
עם צג גדול וברור

משדר ידני 4 מקשים
HS 4

משדר ידני 1 מקשים
HS 1

בקרות לשליטה מרחוק

מתג גרירה עם כבל גרירה מפלסטיק
אפשרות הרכבה אנכית או אופקית, בית לחץ 

יצוק מאלומיניום IP65, אורך הכבל 4 מטר

חיישן אות מופעל ביד

מתג לחץ
“פתוח-סגור” כפול 2

IP 65 ,בית פלסטי

מתג לחץ
כפול 3 “פתוח-חירום, סגור”

IP 65 ,בית פלסטי

מקש גס / כפתור
כולל משטח הפעלה גדול

IP 65 ,בית פלסטי

חיישן אות מופעל ביד

ניתוח עקומות אינדוקציה
תקע פלטינה ערוץ 1 או 2,

מתאים עבור 2 עקומות אינדוקציה נפרדות, 
האספקה ללא כבל מאריך

עקומות אינדוקציה
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חשוב לבחור את חיישן האימפולס המתאים להפעלה יעילה 
.Hörmann של מערכת השער. צור קשר לשם כך עם יועץ

בקרים

 נורת סימון
Ø 150 מ"מ

אדומה, ירוקה,
בגוף פלסטיק 
 ברגל הרכבה, 

IP 65

נורת סביבה
אדומה או צהובה,

 בבית פלסטי,
IP 54

נורת אזהרה
כתומה,

 בבית פלסטי,
IP 65

ציוד בטיחות

חיישן רדאר / נוכחות Comfortשלטי רחוק
רדאר זיהוי תנועות ונוכחות באמצעות זיהוי אינפרא-אדום,

פתיחת שער מהירה ומכוונת, אבטחה קדמית אמינה,
עד גובה מקסימלי של 6 מטר,

בלחות אויר גבוהה ובתחומים החיצוניים ניתן להשתמש רק 
IP 65 ברדאר, דרגת הגנה לבית

בקר חיצוני עבור FUE H  חדש החל ביוני 2013
ניתן למיקום ללא קשר לבקרה להפעלה ותכנות נוחים, מקשי הפעלה 

זהים כמו אלה של הבקרה וכן תצוגת 7 עמודות מרובעת 

 נורת סימון
Ø 150 מ"מ

אדומה,
בגוף פלסטיק, 

 עם מתלה הרכבה,
IP 65 
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סקירת דגמי השער
מאפייני מבנה ואיכות

שערים מהירים לתעשייהשער ספיראלי

 HS 7030 PUHS 5015 PU NHS 5015 PU HHS 6015 PU V
●●●●שער פנימיאופן השימוש

●●●●שער חיצוני

2.51.51.51.5פתיחה מקסימלית כ- מ/שבקרת FU )תלת פאזית(מהירות
2.51.51.51.5פתיחה מקסימלית כ- מ/שבקרת FU )חד פאזית(

0.50.50.50.5סגירה מקסימלית כ- מ/ש
●●●●DIN EN 13241.1אביזרי בטיחות

דרגה 4דרגה 4דרגה 4דרגה DIN EN 124244עמידות בפני עומס הרוח

דרגה 3דרגה 3דרגה 3דרגה DIN EN 124253עמידות בפני חדירת מים
דרגה 0דרגה 0דרגה 0דרגה DIN EN 124260חדירות לרוח

)DIN EN 124281.95 W/ )m²·K(1.95 W/ )m²·K(1.95 W/ )m²·K(1.95 W/ )m²·Kחדירות לחום

DIN EN 52210 dB26262626בידוד מרעש

6500500050006500רוחב LDB מקסימליגדלי השער

6000500060006000גובה LDH מקסימלי

מידות הרכבה )החלל הדרוש( ראה בנתוני הבנייה
––––נושא את עצמומבנה השער

●●●●תומךאיזון משקל גוף השער

42424242מחיצה כפולה עוביגוף השער
●●●●גוף שער מוקצף

●●●●פלדה, RAL 9006חומר / שטח הפנים גוף השער

○○○○מצופה בלאק לח RAL לבחירה
E6 / EV 1 חלון צלעות אלומיניום, אלומיניום מגולוון●●●●

●●●●דיסקיות פלסטיק כפולותזיגוג
○○○○דיסקיות פלסטיק משולשות

○○○○חתך אוורור בהתאם לגודל / לדגם )מינימום 30 %(סורגי אוורור
●●●●בקרת הנעת תדירות משתנהמנוע ובקרה

V, N, PE3 – 400 V, N, PE3 – 400 V, N, PE3 – 400 V, N, PE 400 – 3תלת פאזימתח חיבור
V, N, PE1 – 230 V, N, PE1 – 230 V, N, PE1 – 230 V, N, PE 230 – 1חד פאזי

●●●●מקש פתח-עצור-סגור
●●●●מתג ראשי רב קטבי ניתן לניתוק )חד פאזי / תלת פאזי(

.A, K – Ckt.20 A, K – Ckt.20 A, K – Ckt.20 A, K – Ckt 20תלת פאזינתיך
.A, K – Ckt.16 A, K – Ckt.16 A, K – Ckt.16 A, K – Ckt 16חד פאזי

IP 54IP 54IP 54IP 54סוג ההגנה למנוע ולבקרה
●●●●תלת פאזימתג ניתוק חירום

○○○○חד פאזי
––––אבטחת שפת סגירה עם שרשרת אנרגיה

●●●●סורג אורות בטיחות IP 67פיקוח גובה סגירה
––––חיישן אורותפיקוח מסלול תנועה חיצוני

○○○○סורג אורות
○○○○חיישן נוכחות רדארפיקוח סביבתי

○○○○עקומות אינדוקציה
200 – 2001 – 2001 – 2001 – 1זמן המתנה, שנ'

DES מתג סופי אלקטרוני●●●●
––––ידיתפתח חירום

●●●●שרשרת ידנית
– / –– / –– / –– / –משקולת נגדית / קפיץ

––––USV בארון פלסטי )200 × 400 × 200( לבקרת FU 230 V, חד פאזית )לפי הזמנה(
○ / ○ / ○○ / ○ / ○○ / ○ / ○○ / ○ / ○מגעים ללא זרם 1 / חיישן אימפולס / אביזרי בטיחות
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● = סטנדרטי
○ = אופציונלי

שערים מהירים לתעשייהשער ספיראלי

 HS 7030 PUHS 5015 PU NHS 5015 PU HHS 6015 PU V
●●●●שער פנימיאופן השימוש

●●●●שער חיצוני

2.51.51.51.5פתיחה מקסימלית כ- מ/שבקרת FU )תלת פאזית(מהירות
2.51.51.51.5פתיחה מקסימלית כ- מ/שבקרת FU )חד פאזית(

0.50.50.50.5סגירה מקסימלית כ- מ/ש
●●●●DIN EN 13241.1אביזרי בטיחות

דרגה 4דרגה 4דרגה 4דרגה DIN EN 124244עמידות בפני עומס הרוח

דרגה 3דרגה 3דרגה 3דרגה DIN EN 124253עמידות בפני חדירת מים
דרגה 0דרגה 0דרגה 0דרגה DIN EN 124260חדירות לרוח

)DIN EN 124281.95 W/ )m²·K(1.95 W/ )m²·K(1.95 W/ )m²·K(1.95 W/ )m²·Kחדירות לחום

DIN EN 52210 dB26262626בידוד מרעש

6500500050006500רוחב LDB מקסימליגדלי השער

6000500060006000גובה LDH מקסימלי

מידות הרכבה )החלל הדרוש( ראה בנתוני הבנייה
––––נושא את עצמומבנה השער

●●●●תומךאיזון משקל גוף השער

42424242מחיצה כפולה עוביגוף השער
●●●●גוף שער מוקצף

●●●●פלדה, RAL 9006חומר / שטח הפנים גוף השער

○○○○מצופה בלאק לח RAL לבחירה
E6 / EV 1 חלון צלעות אלומיניום, אלומיניום מגולוון●●●●

●●●●דיסקיות פלסטיק כפולותזיגוג
○○○○דיסקיות פלסטיק משולשות

○○○○חתך אוורור בהתאם לגודל / לדגם )מינימום 30 %(סורגי אוורור
●●●●בקרת הנעת תדירות משתנהמנוע ובקרה

V, N, PE3 – 400 V, N, PE3 – 400 V, N, PE3 – 400 V, N, PE 400 – 3תלת פאזימתח חיבור
V, N, PE1 – 230 V, N, PE1 – 230 V, N, PE1 – 230 V, N, PE 230 – 1חד פאזי

●●●●מקש פתח-עצור-סגור
●●●●מתג ראשי רב קטבי ניתן לניתוק )חד פאזי / תלת פאזי(

.A, K – Ckt.20 A, K – Ckt.20 A, K – Ckt.20 A, K – Ckt 20תלת פאזינתיך
.A, K – Ckt.16 A, K – Ckt.16 A, K – Ckt.16 A, K – Ckt 16חד פאזי

IP 54IP 54IP 54IP 54סוג ההגנה למנוע ולבקרה
●●●●תלת פאזימתג ניתוק חירום

○○○○חד פאזי
––––אבטחת שפת סגירה עם שרשרת אנרגיה

●●●●סורג אורות בטיחות IP 67פיקוח גובה סגירה
––––חיישן אורותפיקוח מסלול תנועה חיצוני

○○○○סורג אורות
○○○○חיישן נוכחות רדארפיקוח סביבתי

○○○○עקומות אינדוקציה
200 – 2001 – 2001 – 2001 – 1זמן המתנה, שנ'

DES מתג סופי אלקטרוני●●●●
––––ידיתפתח חירום

●●●●שרשרת ידנית
– / –– / –– / –– / –משקולת נגדית / קפיץ

––––USV בארון פלסטי )200 × 400 × 200( לבקרת FU 230 V, חד פאזית )לפי הזמנה(
○ / ○ / ○○ / ○ / ○○ / ○ / ○○ / ○ / ○מגעים ללא זרם 1 / חיישן אימפולס / אביזרי בטיחות

Ckt. = מאפיין
WS = מגן רוח

1( = אופציונלי עם פרופיל רצפה אלומיניום
239( = לא כל המידות אפשריות



סקירת דגמי השער
מאפייני מבנה ואיכות

שערים מהירים גמישים

V 4015 SEL RV 5015 SELV 5030 SELV 6030 SELV 6020 TRLV 9015 L StackingV 10008
●●●●●●●שער פנימיאופן השימוש

●●●●מוגן מרוח 1(––שער חיצוני
).8( / 3.03.01.51.51.5––פתיחה מקסימלית כ- מ/שבקרת FU )תלת פאזית( LDB > 6000 מ"ממהירות

 בקרת FU )חד פאזית(
 LDB × LDH )מקסימום )6000 × 6000 מ“מ

1.21.52.02.01.51.01.5פתיחה מקסימלית כ- מ/ש

–.6––פתיחה מקסימלית, כ- מ'/שנ'בקרת הגנה )תלת פאזית(

0.80.4 / )0.6(0.80.80.80.80.5סגירה מקסימלית כ- מ/שבקרת הגנה
●●●●●●●DIN EN 13241אביזרי בטיחות

דרגה 0/1 עם פרופיל רצפה דרגה 0דרגה LDB > 60000 מ"מDIN EN 12424עמידות בפני עומס הרוח
אלומיניום

דרגה )2( / 3דרגה )2( / 3דרגה 2דרגה 2

דרגה 0דרגה 0דרגה 0דרגה 0דרגה 0דרגה 0דרגה DIN EN 124250עמידות בפני חדירת מים

דרגה 0דרגה 0דרגה 0דרגה 0דרגה 0דרגה 0דרגה DIN EN 124260חדירות לרוח
–––––––DIN EN 12428חדירות לחום
–––––––DIN EN 52210 dBבידוד מרעש

WS / אלומיניום / קפיץ פלדהייצוב מחיצה– / ●– / ●● / –● / –● / ––/ ●● / –
5000500050006000900010000)2 4000רוחב LDB מקסימליגדלי השער

500050006000700060006250)2 4000גובה LDH מקסימלי
מידות הרכבה )החלל הדרוש( ראה בנתוני הבנייה

–––הגנת הסעהAnti CrashAnti Crashהגנת הסעהעם הכנסה אוטומטית / ידנית לפעולהAnti-Crash / הגנת הסעה
–●●●●●●נושא את עצמומבנה השער

●)●(–●●●●מ"מ 2.0 / )0.9( 1.5בד / שקוףמחיצה
– / –– / –● / ○– / –––– 4.0 )< 25 ממ"ר( / 2.4 / 4.0 מ"משקוף / יריעה / שקוף

●–●●–––מתח גוף השער
●●●●●●●פלדה מגולוונתמסילת חומר / שטח הפנים

RAL-פלדה מגולוונת, מצופה, צבעים בהתאם ל○○○○○○○
–○○○○○○פלדה V2A משוייפת

––○○○○○ישרציפוי גלים / המנוע
)○()●(○○○○○30° זויתי )5°(

●●●●–––בקרת הגנהמנוע ובקרה
FU בקרת●●●●●○●

V, N, PE3 – 400 V, N, PE3 – 400 V, N, PE3 – 400 V, N, PE3 – 400 V, N, PE 400 – 3––מתח חיבור )תלת פאזי(
–V, N, PE1 – 230 V, N, PE1 – 230 V, N, PE1 – 230 V, N, PE1 – 230 V, N, PE1 – 230 V, N, PE 230 – 1מתח חיבור )חד פאזי(
●●●●●●●מקש פתח-עצור-סגור

● /  –● /  ○● /  ○● /  ○● / ○– / ○– / ○בקרת FU מתג ראשי רב קטבי ניתן לניתוק חד פאזי / תלת פאזי
.10A(, K-Ctk.20 A, K-Ctk( A, K - Ctk.20 A, K-Ctk.20 A, K-Ctk.20 A 20––תלת פאזי )הגנה(נתיך

.A, K - Ctk.16 A, K - Ctk.16 A, K - Ctk.16 A, K-Ctk.16 A, K-Ctk.16 A, K-Ctk.16 A, K-Ctk 16חד פאזי
IP 54IP 54IP 54IP 54IP 54IP 54IP 54מנוע, בקרהסוג ההגנה

●●●●○○○תלת פאזימתג ניתוק חירום
○○○○●––חד פאזי

●–––○○○כולל שרשרת אנרגיהמגן שפת הסגירה
–●●●●●●סורג אורות בטיחות IP 67פיקוח גובה סגירה

)●(○○○○○○סורג אורות )פנימי(פיקוח מסלול תנועה חיצוני
○○○○○○○סורג אורות

○○○○○○○חיישן נוכחות רדארפיקוח סביבתי
○○○○○○○עקומות אינדוקציה

200 – 2001 – 2001 – 2001 – 2001 – 1-2001-2001זמן המתנה, שנ'
DES מתג סופי אלקטרוני●●●●●●●

–●●●●●●ידיתפתח חירום
●○○○–––שרשרת ידנית לחירום

– / –– / –– / –– / ○– / –– / –– / –משקולת נגדית / קפיצים
–○○○○○○USV בארון פלסטי )200 × 400 × 200( לבקרת FU 230 V, חד פאזית

○ / ○ / ○○ / ○ / ○○ / ○ / ○○ / ○ / ○○ / ○ / ○○ / ○ / ○○ / ○ / ○מגעים ללא זרם 1 / חיישן אימפולס / אביזרי בטיחות
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שערים מהירים גמישים

V 4015 SEL RV 5015 SELV 5030 SELV 6030 SELV 6020 TRLV 9015 L StackingV 10008
●●●●●●●שער פנימיאופן השימוש

●●●●מוגן מרוח 1(––שער חיצוני
).8( / 3.03.01.51.51.5––פתיחה מקסימלית כ- מ/שבקרת FU )תלת פאזית( LDB > 6000 מ"ממהירות

 בקרת FU )חד פאזית(
 LDB × LDH )מקסימום )6000 × 6000 מ“מ

1.21.52.02.01.51.01.5פתיחה מקסימלית כ- מ/ש

–.6––פתיחה מקסימלית, כ- מ'/שנ'בקרת הגנה )תלת פאזית(

0.80.4 / )0.6(0.80.80.80.80.5סגירה מקסימלית כ- מ/שבקרת הגנה
●●●●●●●DIN EN 13241אביזרי בטיחות

דרגה 0/1 עם פרופיל רצפה דרגה 0דרגה LDB > 60000 מ"מDIN EN 12424עמידות בפני עומס הרוח
אלומיניום

דרגה )2( / 3דרגה )2( / 3דרגה 2דרגה 2

דרגה 0דרגה 0דרגה 0דרגה 0דרגה 0דרגה 0דרגה DIN EN 124250עמידות בפני חדירת מים

דרגה 0דרגה 0דרגה 0דרגה 0דרגה 0דרגה 0דרגה DIN EN 124260חדירות לרוח
–––––––DIN EN 12428חדירות לחום
–––––––DIN EN 52210 dBבידוד מרעש

WS / אלומיניום / קפיץ פלדהייצוב מחיצה– / ●– / ●● / –● / –● / ––/ ●● / –
5000500050006000900010000)2 4000רוחב LDB מקסימליגדלי השער

500050006000700060006250)2 4000גובה LDH מקסימלי
מידות הרכבה )החלל הדרוש( ראה בנתוני הבנייה

–––הגנת הסעהAnti CrashAnti Crashהגנת הסעהעם הכנסה אוטומטית / ידנית לפעולהAnti-Crash / הגנת הסעה
–●●●●●●נושא את עצמומבנה השער

●)●(–●●●●מ"מ 2.0 / )0.9( 1.5בד / שקוףמחיצה
– / –– / –● / ○– / –––– 4.0 )< 25 ממ"ר( / 2.4 / 4.0 מ"משקוף / יריעה / שקוף

●–●●–––מתח גוף השער
●●●●●●●פלדה מגולוונתמסילת חומר / שטח הפנים

RAL-פלדה מגולוונת, מצופה, צבעים בהתאם ל○○○○○○○
–○○○○○○פלדה V2A משוייפת

––○○○○○ישרציפוי גלים / המנוע
)○()●(○○○○○30° זויתי )5°(

●●●●–––בקרת הגנהמנוע ובקרה
FU בקרת●●●●●○●

V, N, PE3 – 400 V, N, PE3 – 400 V, N, PE3 – 400 V, N, PE3 – 400 V, N, PE 400 – 3––מתח חיבור )תלת פאזי(
–V, N, PE1 – 230 V, N, PE1 – 230 V, N, PE1 – 230 V, N, PE1 – 230 V, N, PE1 – 230 V, N, PE 230 – 1מתח חיבור )חד פאזי(
●●●●●●●מקש פתח-עצור-סגור

● /  –● /  ○● /  ○● /  ○● / ○– / ○– / ○בקרת FU מתג ראשי רב קטבי ניתן לניתוק חד פאזי / תלת פאזי
.10A(, K-Ctk.20 A, K-Ctk( A, K - Ctk.20 A, K-Ctk.20 A, K-Ctk.20 A 20––תלת פאזי )הגנה(נתיך

.A, K - Ctk.16 A, K - Ctk.16 A, K - Ctk.16 A, K-Ctk.16 A, K-Ctk.16 A, K-Ctk.16 A, K-Ctk 16חד פאזי
IP 54IP 54IP 54IP 54IP 54IP 54IP 54מנוע, בקרהסוג ההגנה

●●●●○○○תלת פאזימתג ניתוק חירום
○○○○●––חד פאזי

●–––○○○כולל שרשרת אנרגיהמגן שפת הסגירה
–●●●●●●סורג אורות בטיחות IP 67פיקוח גובה סגירה

)●(○○○○○○סורג אורות )פנימי(פיקוח מסלול תנועה חיצוני
○○○○○○○סורג אורות

○○○○○○○חיישן נוכחות רדארפיקוח סביבתי
○○○○○○○עקומות אינדוקציה

200 – 2001 – 2001 – 2001 – 2001 – 1-2001-2001זמן המתנה, שנ'
DES מתג סופי אלקטרוני●●●●●●●

–●●●●●●ידיתפתח חירום
●○○○–––שרשרת ידנית לחירום

– / –– / –– / –– / ○– / –– / –– / –משקולת נגדית / קפיצים
–○○○○○○USV בארון פלסטי )200 × 400 × 200( לבקרת FU 230 V, חד פאזית

○ / ○ / ○○ / ○ / ○○ / ○ / ○○ / ○ / ○○ / ○ / ○○ / ○ / ○○ / ○ / ○מגעים ללא זרם 1 / חיישן אימפולס / אביזרי בטיחות

● = סטנדרטי
○ = אופציונלי

Ckt. = מאפיין
WS = מגן רוח

1( = אופציונלי עם פרופיל רצפה אלומיניום
241( = לא כל המידות אפשריות



סקירת דגמי השער
מאפייני מבנה ואיכות

שערים מהירים גמישים לתחומי פעולה מיוחדים

V 5030 MSLV 3015 RWISO Speed ColdV 4015 Iso LV 2515 FOOD LV 2012
●●●●●●שער פנימיאופן השימוש

–––●––שער חיצוני
–––2.0––פתיחה מקסימלית כ- מ/שבקרת FU )תלת פאזית(מהירות

1.51.21.2–1.51.5פתיחה מקסימלית כ- מ/שבקרת FU )חד פאזית(
0.80.80.50.50.50.5סגירה מקסימלית כ- מ/ש

●●●●●●DIN EN 13241אביזרי בטיחות
דרגה 0דרגה 0דרגה 0דרגה 3דרגה 0דרגה DIN EN 124240עמידות בפני עומס הרוח
דרגה 0דרגה 0דרגה 0דרגה 0דרגה 0דרגה DIN EN 124250עמידות בפני חדירת מים

דרגה 0דרגה 0דרגה 0דרגה 0דרגה 0דרגה DIN EN 124260חדירות לרוח
––)DIN EN 12428––0.3 W/ )m²·K(1.9 W/ )m²·Kחדירות לחום

WS / אלומיניום / קפיץ פלדהייצוב מחיצה● / –– / ●– / –– / ●● / –● / –
400030005000400025002500רוחב LDB מקסימליגדלי השער

400030005000450030002500גובה LDH מקסימלי
מידות הרכבה )החלל הדרוש( ראה בנתוני הבנייה

Anti Crash––Anti CrashAnti Crash–עם הכנסה אוטומטית / ידנית לפעולהAnti-Crash / הגנת הסעה
●●––●●נושא את עצמומבנה השער

●●●●●–2.0 / 1.5 מ"מבד / שקוףמחיצה
–––––●4.0 מ"משקוף / יריעה / שקוף

–––●––גוף השער, מוקצף PU 80 מ"מ
––●–––קצף PE 20 מ"מ

––––––מתח גוף השער
●–●●●●פלדה מגולוונתמסילת חומר / שטח הפנים

RAL-פלדה מגולוונת, מצופה, צבעים בהתאם ל○○○○–○
○●○○○○פלדה V2A משוייפת

●–○–○○ישרציפוי גלים / המנוע
–)●(––○○30° זויתי )5°(

––)○(–––בקרת WUמנוע ובקרה
FU בקרת●●●●●●

–––V, N, PE–3 – 400 V, N, PE 400 – 3מתח חיבור )תלת פאזי(
V, N, PE1 – 230 V, N, PE–1 – 230 V, N, PE1 – 230 V, N, PE1 – 230 V, N, PE 230 – 1מתח חיבור )חד פאזי(
●●●●●●מקש פתח-עצור-סגור

– /  –– /  ●– /  ○● / –– / ●● / ○בקרת FU מתג ראשי רב קטבי ניתן לניתוק חד פאזי / תלת פאזי
– – –.A, K - Ctk.–20 A, K - Ctk 20תלת פאזינתיך

.A, K - Ctk.16 A, K - Ctk.–16 A, K-Ctk.16 A, K-Ctk.16 A, K-Ctk 16חד פאזי
– – IP 54–IP 54IP 54מנוע, בקרהסוג ההגנה

○○○○●●מתג ניתוק חירום
–––●כולל כבל ספיראלי–כולל שרשרת אנרגיהמגן שפת הסגירה
–●●––●סורג אורות בטיחות IP 67פיקוח גובה סגירה

–○–)●()●(○סורג אורות )פנימי(פיקוח מסלול תנועה חיצוני
●○○○○○סורג אורות

○○○○○○חיישן נוכחות רדארפיקוח סביבתי
○○○○○○עקומות אינדוקציה

200 – 2001 – 2001 – 2001 – 1-2001-2001זמן המתנה, שנ'
DES מתג סופי אלקטרוני●●●●●●

––●●–●ידיתפתח חירום
–––○––שרשרת ידנית לחירום

– / ●– / –– / –– / ●– / ●– / –משקולת נגדית / קפיצים
–○○––○USV בארון פלסטי )200 × 400 × 200( לבקרת FU 230 V, חד פאזית

○ / ○ / ○○ / ○ / ○○ / ○ / ○○ / ○ / ○○ / ○ / ○○ / ○ / ○מגעים ללא זרם 1 / חיישן אימפולס / אביזרי בטיחות
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שערים מהירים גמישים לתחומי פעולה מיוחדים

V 5030 MSLV 3015 RWISO Speed ColdV 4015 Iso LV 2515 FOOD LV 2012
●●●●●●שער פנימיאופן השימוש

–––●––שער חיצוני
–––2.0––פתיחה מקסימלית כ- מ/שבקרת FU )תלת פאזית(מהירות

1.51.21.2–1.51.5פתיחה מקסימלית כ- מ/שבקרת FU )חד פאזית(
0.80.80.50.50.50.5סגירה מקסימלית כ- מ/ש

●●●●●●DIN EN 13241אביזרי בטיחות
דרגה 0דרגה 0דרגה 0דרגה 3דרגה 0דרגה DIN EN 124240עמידות בפני עומס הרוח
דרגה 0דרגה 0דרגה 0דרגה 0דרגה 0דרגה DIN EN 124250עמידות בפני חדירת מים

דרגה 0דרגה 0דרגה 0דרגה 0דרגה 0דרגה DIN EN 124260חדירות לרוח
––)DIN EN 12428––0.3 W/ )m²·K(1.9 W/ )m²·Kחדירות לחום

WS / אלומיניום / קפיץ פלדהייצוב מחיצה● / –– / ●– / –– / ●● / –● / –
400030005000400025002500רוחב LDB מקסימליגדלי השער

400030005000450030002500גובה LDH מקסימלי
מידות הרכבה )החלל הדרוש( ראה בנתוני הבנייה

Anti Crash––Anti CrashAnti Crash–עם הכנסה אוטומטית / ידנית לפעולהAnti-Crash / הגנת הסעה
●●––●●נושא את עצמומבנה השער

●●●●●–2.0 / 1.5 מ"מבד / שקוףמחיצה
–––––●4.0 מ"משקוף / יריעה / שקוף

–––●––גוף השער, מוקצף PU 80 מ"מ
––●–––קצף PE 20 מ"מ

––––––מתח גוף השער
●–●●●●פלדה מגולוונתמסילת חומר / שטח הפנים

RAL-פלדה מגולוונת, מצופה, צבעים בהתאם ל○○○○–○
○●○○○○פלדה V2A משוייפת

●–○–○○ישרציפוי גלים / המנוע
–)●(––○○30° זויתי )5°(

––)○(–––בקרת WUמנוע ובקרה
FU בקרת●●●●●●

–––V, N, PE–3 – 400 V, N, PE 400 – 3מתח חיבור )תלת פאזי(
V, N, PE1 – 230 V, N, PE–1 – 230 V, N, PE1 – 230 V, N, PE1 – 230 V, N, PE 230 – 1מתח חיבור )חד פאזי(
●●●●●●מקש פתח-עצור-סגור

– /  –– /  ●– /  ○● / –– / ●● / ○בקרת FU מתג ראשי רב קטבי ניתן לניתוק חד פאזי / תלת פאזי
– – –.A, K - Ctk.–20 A, K - Ctk 20תלת פאזינתיך

.A, K - Ctk.16 A, K - Ctk.–16 A, K-Ctk.16 A, K-Ctk.16 A, K-Ctk 16חד פאזי
– – IP 54–IP 54IP 54מנוע, בקרהסוג ההגנה

○○○○●●מתג ניתוק חירום
–––●כולל כבל ספיראלי–כולל שרשרת אנרגיהמגן שפת הסגירה
–●●––●סורג אורות בטיחות IP 67פיקוח גובה סגירה

–○–)●()●(○סורג אורות )פנימי(פיקוח מסלול תנועה חיצוני
●○○○○○סורג אורות

○○○○○○חיישן נוכחות רדארפיקוח סביבתי
○○○○○○עקומות אינדוקציה

200 – 2001 – 2001 – 2001 – 1-2001-2001זמן המתנה, שנ'
DES מתג סופי אלקטרוני●●●●●●

––●●–●ידיתפתח חירום
–––○––שרשרת ידנית לחירום

– / ●– / –– / –– / ●– / ●– / –משקולת נגדית / קפיצים
–○○––○USV בארון פלסטי )200 × 400 × 200( לבקרת FU 230 V, חד פאזית

○ / ○ / ○○ / ○ / ○○ / ○ / ○○ / ○ / ○○ / ○ / ○○ / ○ / ○מגעים ללא זרם 1 / חיישן אימפולס / אביזרי בטיחות

● = סטנדרטי
○ = אופציונלי

Ckt. = מאפיין
WS43 = מגן רוח



סקירת דגמי השער
מאפייני מבנה ואיכות

● = סטנדרטי
○ = אופציונלי

שערים מהירים גמישים לתחומי פעולה מיוחדים

V 3015 CLEANV 3009 סרט נעV 1401 ATEXHT 3530

●●●●שער פנימיאופן השימוש
––––שער חיצוני

––––פתיחה מקסימלית, כ- מ/שבקרת FU )תלת פאזית(מהירות
AKE .8(1.43.0(1.5פתיחה מקסימלית, כ- מ/שבקרת FU )חד פאזית(

AKE .8(.51.0(0.5סגירה מקסימלית, כ- מ/ש
●●●●DIN EN 13241אביזרי בטיחות

דרגה 0דרגה 0דרגה 0דרגה DIN EN 124240עמידות בפני עומס הרוח
דרגה 0דרגה 0דרגה 0דרגה DIN EN 124250עמידות בפני חדירת מים

דרגה 0דרגה 0דרגה 0דרגה DIN EN 124260חדירות לרוח
––––DIN EN 12428חדירות לחום

WS / אלומיניום / קפיץ פלדהייצוב מחיצה● / –– / ●– / ●– / –
2500300040003500רוחב LDB מקסימליגדלי השער

3000300040003500גובה LDH מקסימלי
מידת בנייה )החלל הדרוש(
––––עם הכנסה אוטומטית / ידנית לפעולהAnti-Crash / הגנת הסעה

–●●●נושא את עצמומבנה השער
●●●–2.0 / 1.5 מ"מבד/ שקוףמחיצה / גוף השער

–––●4.0 מ"משקוף
●–––מחיצה / מתח גוף השער

●●●–פלדה מגולוונתמסילת חומר / שטח הפנים
RAL-פלדה מגולוונת, מצופה, צבעים בהתאם ל–○○○

○○○●פלדה V2A משוייפת
●○○–ישרציפוי גלים / המנוע

○○○)●(30° זויתי )5°(
––●–בקרת WUמנוע ובקרה

FU בקרת●○●●
––––תלת פאזימתח חיבור

V, N, PE1 – 230 V, N, PE1 – 230 V, N, PE1 – 230 V, N, PE 230 – 1חד פאזי
●●●●מקש פתח-עצור-סגור

– / ○– / ●– / ○– / ○בקרת FU מתג ראשי רב קטבי ניתן לניתוק חד פאזי / תלת פאזי
––––תלת פאזינתיך

A, K-Charakteristik10 A )16 A, K-Charakteristik / FU(16 A, K-Charakteristik16 A, K-Charakteristik 16חד פאזי
○○○○מתג ניתוק חירום
●●●●כולל שרשרת אנרגיהמגן שפת הסגירה
––––סורג אורות בטיחות IP 67פיקוח גובה סגירה

)●()●()●()●(סורג אורות )פנימי(פיקוח מסלול תנועה חיצוני
○–○○סורג אורות

○○○○חיישן נוכחות רדארפיקוח סביבתי
○○○○עקומות אינדוקציה

200 – 2001 – 2001 – 2001 – 1זמן המתנה, שנ'
DES מתג סופי אלקטרוני●●–●

–●●●ידיתפתח חירום
––––שרשרת ידנית לחירום

● / –– / –– / –– / –משקולת נגדית / קפיצים
○–○○USV בארון פלסטי )200 × 400 × 200( לבקרת FU 230 V, חד פאזית

○ / ○ / ○○ / ○ / ○○ / ○ / ○○ / ○ / ○מגעים ללא זרם 1 / חיישן אימפולס / אביזרי בטיחות
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שערים מהירים גמישים לתחומי פעולה מיוחדים

V 3015 CLEANV 3009 סרט נעV 1401 ATEXHT 3530

●●●●שער פנימיאופן השימוש
––––שער חיצוני

––––פתיחה מקסימלית, כ- מ/שבקרת FU )תלת פאזית(מהירות
AKE .8(1.43.0(1.5פתיחה מקסימלית, כ- מ/שבקרת FU )חד פאזית(

AKE .8(.51.0(0.5סגירה מקסימלית, כ- מ/ש
●●●●DIN EN 13241אביזרי בטיחות

דרגה 0דרגה 0דרגה 0דרגה DIN EN 124240עמידות בפני עומס הרוח
דרגה 0דרגה 0דרגה 0דרגה DIN EN 124250עמידות בפני חדירת מים

דרגה 0דרגה 0דרגה 0דרגה DIN EN 124260חדירות לרוח
––––DIN EN 12428חדירות לחום

WS / אלומיניום / קפיץ פלדהייצוב מחיצה● / –– / ●– / ●– / –
2500300040003500רוחב LDB מקסימליגדלי השער

3000300040003500גובה LDH מקסימלי
מידת בנייה )החלל הדרוש(
––––עם הכנסה אוטומטית / ידנית לפעולהAnti-Crash / הגנת הסעה

–●●●נושא את עצמומבנה השער
●●●–2.0 / 1.5 מ"מבד/ שקוףמחיצה / גוף השער

–––●4.0 מ"משקוף
●–––מחיצה / מתח גוף השער

●●●–פלדה מגולוונתמסילת חומר / שטח הפנים
RAL-פלדה מגולוונת, מצופה, צבעים בהתאם ל–○○○

○○○●פלדה V2A משוייפת
●○○–ישרציפוי גלים / המנוע

○○○)●(30° זויתי )5°(
––●–בקרת WUמנוע ובקרה

FU בקרת●○●●
––––תלת פאזימתח חיבור

V, N, PE1 – 230 V, N, PE1 – 230 V, N, PE1 – 230 V, N, PE 230 – 1חד פאזי
●●●●מקש פתח-עצור-סגור

– / ○– / ●– / ○– / ○בקרת FU מתג ראשי רב קטבי ניתן לניתוק חד פאזי / תלת פאזי
––––תלת פאזינתיך

A, K-Charakteristik10 A )16 A, K-Charakteristik / FU(16 A, K-Charakteristik16 A, K-Charakteristik 16חד פאזי
○○○○מתג ניתוק חירום
●●●●כולל שרשרת אנרגיהמגן שפת הסגירה
––––סורג אורות בטיחות IP 67פיקוח גובה סגירה

)●()●()●()●(סורג אורות )פנימי(פיקוח מסלול תנועה חיצוני
○–○○סורג אורות

○○○○חיישן נוכחות רדארפיקוח סביבתי
○○○○עקומות אינדוקציה

200 – 2001 – 2001 – 2001 – 1זמן המתנה, שנ'
DES מתג סופי אלקטרוני●●–●

–●●●ידיתפתח חירום
––––שרשרת ידנית לחירום

● / –– / –– / –– / –משקולת נגדית / קפיצים
○–○○USV בארון פלסטי )200 × 400 × 200( לבקרת FU 230 V, חד פאזית

○ / ○ / ○○ / ○ / ○○ / ○ / ○○ / ○ / ○מגעים ללא זרם 1 / חיישן אימפולס / אביזרי בטיחות

● = סטנדרטי
○ = אופציונלי

Ckt. = מאפיין
WS45 = מגן רוח



 שערי מוסכים
מערכות השער החסכניות במקום מתאימות 

את עצמן לכל מבנה תעשייתי באמצעות אופני 
הפרזול השונים. Hörmann מציעה לך פתרונות 

תפורים לכל יישום.

 שערים וסורגים נגללים
השערים הנגללים הם כלכליים וחסונים במיוחד 

בגלל המבנה הפשוט שלהם הכולל רכיבים 
מועטים בלבד. השערים הנגללים הם כלכליים 
וחסונים במיוחד בגלל המבנה הפשוט שלהם 

הכולל רכיבים מספקת שערים Hörmann מועטים 
בלבד. חברת נגללים ברוחב של עד 11.75 מ‘ 

וגובה של 9 מ‘, בהזמנה מיוחדת בגהים גבוהים 
אף יותר.

 שערים מהירים
השערים המהירים מתוצרת Hörmann יופעלו 
לשיפור זרימת התנועה בתחום הפנימי וכשער 

חיצוני, לשיפור מזג האויר בחלל ולחיסכון 
באנרגיה. ההיצע מתוצרת Hörmann כולל 

שערים שקופים נפתחים אנכית ואופקית 
עם מחיצה גמישה.

 טכנולוגיית העמסה
חברת Hörmann מציעה לך מערכות העמסה 
מושלמות עבור האיזור הלוגיסטי. יתרונותיה: 

בטחון בתכנון, יישום בנייה אמין ופונקציונליות 
גבוהה בגלל הרכיבים המותאמים.

 שערי הזזה המגינים מדליקות
חברת Hörmann מספקת פתרונות שערי הזזה 
בעלי כנף אחת או שתיים עבור כל תחומי המבנה 

בהתאם לדרגה הנדרשת להגנה מדליקות.

 שערים רב תכליתיים ושערים 
פנימיים למבנים

 Hörmann השערים הרב תכליתיים מתוצרת
והשערים הפנימיים למבנים מתאימים להפעלה 

הרב צדדית באיזורים החיצוניים והפנימיים. 
השערים בעלי הכנף האחת ובעלי שתי הכנפיים 
ניתנים להפעלה בכל מקום בו קיים צורך באלמנטי 
שער חסינים. פעולות רבות נוספות כהגנה מפני 

עשן ושריפה, בידוד מרעש או מניעת פריצות.

 אלמנטים למסגרת הצינורות
עבור איזורים בהם חשוב המראה החיצוני, 

לדוגמה במבני הנהלה ניתן להזמין אצל 
Hörmann שערי הגנה מדליקות ומעשן 

וזגוגיות חסונות העשויות פלדה ואלומיניום 
וכן שערי הזזה אוטומטיים גם עבור דרישות 

מיוחדות להגנה מדליקות.

 חלון שקוף
הזגוגיות מתוצרת Hörmann יורכבו כחלונות 

או כאלמנטים בגובה החלל להגברת חדירת 
האור ולקשר עין טוב יותר.

Hörmann היצע המוצרים של
הכל מיצרן אחד: עבור בניית המבנה שלך
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Hörmann: איכות ללא פשרות

Hörmann מציעה לך את כל אלמנטי המבנה החשובים  קבוצת 

 המיוצרים אצל יצרן אחד וזאת כיצרן היחיד בשוק העולמי. 

הם מיוצרים במפעלים בעלי התמחות גבוהה בהתאם לסטנדרט 

Hörmann היא השותף הבינלאומי החזק שלך  הטכנולוגי העדכני. 

לאלמנטי מבנה באיכות גבוהה וזאת באמצעות רשת השיווק והשירות 

הפרושה באירופה ובאמצעות הסניפים באמריקה ובסין. כל זאת 

באיכות ללא פשרות. 

שערי מוסך

מנועים 

שערים לתעשייה

טכנולוגיית העמסה

שערים

מסגרות שער

Hörmann KG Amshausen, גרמניה

Hörmann KG Dissen, גרמניה

Hörmann KG Werne, גרמניה

Hörmann Beijing, סין

Hörmann KG Antriebstechnik, גרמניה

Hörmann KG Eckelhausen, גרמניה

Hörmann Genk NV, בלגיה

Hörmann Tianjin, סין

Hörmann KG Brandis, גרמניה 

Hörmann KG Freisen, גרמניה

.Hörmann Alkmaar B.V, הולנד

Hörmann LLC, Montgomery IL, ארה"ב

Hörmann KG Brockhagen, גרמניה

Hörmann KG Ichtershausen, גרמניה

.Hörmann Legnica Sp. z o.o, פולין

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, ארה"ב




