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Superszybkie otwieranie bramy – nawet 1 m/s:
Przemysłowe bramy segmentowe serii 60
Przemysłowe bramy segmentowe nowej serii 60 osiągają prędkość otwierania nawet 1 m/s.
Większa prędkość oznacza mniejsze wentylacyjne straty ciepła. Również procesy zakładowe przebiegają
szybciej i co za tym idzie wydajniej. Po raz pierwszy możliwe jest także korzystanie z usług cyfrowego serwisu
i zdalnej konserwacji. Portal internetowy SmartControl zapewnia kompleksowy pakiet, gwarantujący
stabilność procesów logistycznych związanych z wybraną bramą. Wykonywana z odpowiednim wyprzedzeniem wymiana części podlegających zużyciu pozwala zmniejszyć do minimum ewentualne przestoje.
Nowe przemysłowe bramy segmentowe przekonują następującymi zaletami:
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Tylko w firmie Hörmann
Łuk szyny bieżnej 510 mm

Bardzo małe zużycie bramy
■ NOWOŚĆ

Nowa konstrukcja ościeżnicy
z dużym łukiem szyny bieżnej i optymalnie
zwymiarowanymi rolkami bieżnymi chroni cały
mechanizm bramy i zapewnia jej łagodny bieg.
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Tylko w firmie Hörmann

Pełna wysokość przejazdu
■ NOWOŚĆ

Nowe powadzenie dla niskiego nadproża
umożliwia w optymalnych warunkach uzyskanie
pełnej wysokości przejazdu przy wymaganej
wysokości nadproża wynoszącej jedynie 200 mm.
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Tylko w firmie Hörmann
Podwójne rolki bieżne na
najwyższym segmencie bramy

Ciche otwieranie i zamykanie bramy

Oferowane standardowo podwójne rolki
bieżne na najwyższym segmencie zapewniają
cichy bieg bramy, szczególnie podczas jej
zamykania.
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Komfortowe napędy

Oferujemy dobrane do Państwa wymagań
napędy z pasującymi zabezpieczeniami,
elementami ułatwiającymi obsługę oraz
sygnalizatorami.
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Efektywna izolacyjność cieplna

Wysokiej jakości uszczelki ograniczają straty ciepła.
Właściwości izolacyjne można poprawić nawet
o 21 %, stosując dodatkowo opcjonalny profil
ThermoFrame, który zapewnia termiczne oddzie
lenie ościeżnicy od murowanej ściany budynku.
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Superszybkie otwieranie bramy
■ NOWOŚĆ

Nowy napęd osiowy WA 500 FU pozwala
optymalizować procesy pracy dzięki dużej
prędkości otwierania nawet do 1 m/s,
zapewniając przyspieszenie procesów
logistycznych i zmniejszenie strat ciepła.
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Bezdotykowa technika
zabezpieczeń

Inteligentna konfiguracja bramy
■ NOWOŚĆ

Skuteczne nadzorowanie krawędzi
zamykającej zwiększa bezpieczeństwo.
Opcjonalna komórka wyprzedzająca
dostępna bez dopłaty reaguje bezdotykowo
na ruch i ewentualne przeszkody, a w razie
potrzeby pewnie zatrzymuje bramę.

SmartControl umożliwia przeprowadzenie
zdalnej analizy technicznej bramy za pośrednictwem
przeglądarki internetowej i uzyskanie w ten sposób
wszystkich istotnych informacji. Szybkie uruchomienie
w przypadku instalacji nowej bramy jest możliwe
dzięki aplikacji BlueControl, która pozwala przejąć
zapisane parametry.
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Tylko w firmie Hörmann
Obustronne zabezpieczenie
przed podważeniem

Bezpieczna i komfortowa praca

Dostępne standardowo
zabezpieczenie przed włamaniem

Aby wyeliminować ryzyko potknięcia,
w drzwiach przejściowych firmy Hörmann
oferujemy wyjątkowo płaski próg ze stali
nierdzewnej – w niektórych sytuacjach mogą
one pełnić nawet rolę drzwi ewakuacyjnych
i być stosowane jako przejście dla osób
niepełnosprawnych.

Ochronę towarów i maszyn gwarantuje
standardowe zabezpieczenie przed
podważeniem, opcjonalnie dostępne
z ryglem obrotowo-przesuwnym
i ryglowaniem przypodłogowym.
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Tylko w firmie Hörmann
Przeszklenie Duratec

Zawsze dobra przejrzystość

Odporne na zarysowania przeszklenie
DURATEC z tworzywa sztucznego
gwarantuje długotrwałą przejrzystość.
Jest ono dostępne standardowo bez dopłaty
we wszystkich bramach segmentowych
z przezroczystym przeszkleniem z tworzywa
sztucznego.
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Indywidualne projekty bram

Bezpieczeństwo projektowania nowych
i remontowanych budynków zapewniają
systemy kompaktowych bram i idealnie
dopasowane rozwiązania indywidualne:
od specjalnych bram dla zakładów logistycznych poprzez ocieplane zamknięcia hal
aż po bramy zlicowane z fasadą budynku.

