
 Portas rápidas
Para uma movimentação de materiais otimizada e maior produtividade

NOVOS MODELOS DE PORTA
Portas seccionais Speed, V 9015 L Stacking, V 5030 MSL

Grelha fotoeléctrica de segurança

· de série ·
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Produção de elevada qualidade

Os inovadores processos de fabrico, ajustados de forma 
perfeita garantem uma qualidade de produto cada vez 
melhor. Exemplo: o moderno dispositivo de soldadura 
de ar quente, que permite uma soldadura precisa 
e automatizada das cortinas da porta.

Progresso em velocidade

Os desenvolvimentos permanentes e as melhorias 
contínuas levados a cabo pelos nossos técnicos 
altamente qualificados, bem como, o vasto conhecimento 
das exigências do mercado fazem com que a construção 
de portas rápidas de alta qualidade se torne económica.
O melhor exemplo são as novas portas seccionais Speed.

Qualidade de marca Hörmann
Orientada para o futuro e fiável
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Assistência rápida

Através da nossa vasta rede de assistência também 
estamos perto de si. Esta é a grande vantagem, 
na manutenção e reparação.

Assistência competente

Os experientes técnicos de vendas irão acompanhá-lo 
desde o planeamento, o esclarecimento técnico até 
à inspeção final do projeto. A documentação completa 
de trabalho não se encontra apenas disponível em papel 
mas é permanentemente atualizada em www.hormann.pt

Segurança 

certificada

As portas rápidas 
da Hörmann 
são fabricadas 
e certificadas, 
de acordo com 
as elevadas 
exigências 
atuais das 
normas europeias.

A Hörmann garante 
a existência de peças 
originais durante 
o período de 10 anos 
para portas, 
automatismos 
e comandos.

Na condição de fabricante líder de portas 
de garagem, portas, aros e automatismos 
na Europa, cumprimos os requisitos para 
uma elevada qualidade de produtos 
e assistência técnica. No mercado 
internacional a nossa aposta 
vai no sentido do que é standard.

Fábricas altamente especializadas 
desenvolvem e produzem elementos 
de construção, que se distinguem pela 
qualidade, segurança funcional e vida útil.

Com a presença nos mercados económicos 
internacionais mais importantes, somos 
um parceiro forte, orientado para o futuro, 
para a construção de projetos no sector 
residencial e industrial.

TESTADAS E 
CERTIFICADAS

ANOS
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Produção sustentada
Para a construção orientada para o futuro

Saiba mais sobre as 
atividades do meio ambiente 
da Hörmann no catálogo 
“Nós pensamos verde”.

Sustainable production  

for trend-setting construction

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

portas rápidas da Hörmann

Qualidade ecológica

Um vasto sistema de gestão de energia protege 
uma produção amiga do ambiente.

Qualidade económica

A longa durabilidade e os baixos custos de manutenção 
resultam da aplicação de materiais de elevada qualidade 
e técnicas inovadoras, como p. ex. os comandos FU 
de série.

Qualidade funcional

As portas rápidas na zona interior e exterior possibilitam 
uma otimização do tráfego, uma melhoria da temperatura 
ambiente e a poupança de energia.

Qualidade do processo

Através da reutilização de resíduos em PVC e metal, 
resultantes do processo de produção, são poupados 
recursos de material.

Sustentabilidade confirmada 

e documentada pelo IFT em Rosenheim

A Hörmann foi o único fabricante a receber a confirmação 
da sustentabilidade de todas as portas rápidas através 
de uma declaração ambiental de produto (DAP), 
de acordo com a DIN ISO 14025 e prEN 15804 do 
“Institut für Fenstertechnik (ift)” em Rosenheim. A base 
para este ensaio são as Product Category Rules (PCR) 
“Portas e portões”. A produção amiga do ambiente 
foi confirmada através de um balanço ecológico, 
de acordo com a DIN EN ISO 14040 / 14044 para todas 
as portas rápidas.

Construção sustentável 

com a competência Hörmann

A Hörmann dispõe de grande experiência devido aos 
inúmeros objetos para uma construção sustentável. 
Com este know-how também apoiamos os seus projetos.

Referências para uma 

construção sustentável 

com a Hörmann

ThyssenKrupp, Essen

Centro de logística dm, Weilerswist

Centro de logística Immogate, Munique

Nordex-Forum, Hamburgo

Unilever Hafen-City, Hamburgo

Bolsa Alemã, Eschborn

Opernturm, Frankfurt

Skyline-Tower, Munique

Prologis Pineham Sites, Sainsbury

Exclusivo Hörmann
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Portas espirais e portas seccionais Speed
As rápidas portas de exterior com painéis de isolamento em PU 

para elevado isolamento térmico

É característico destas portas o elevado isolamento térmico, 
a rápida velocidade de abertura e a grelha fotoelétrica de série. 
Os painéis duplos galvanizados a quente com a elegante superfície 
Micrograin são conduzidos, sem contacto, para uma espiral ou para 
barras de guia, dependendo do modelo.

Ilustração: Porta espiral HS 7030 PU
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Segurança sem contacto

A grelha fotoelétrica de segurança integrada no aro 
monitoriza o nível de fecho da folha da porta até uma 
altura de 2500 mm. Por conseguinte, outros acessórios 
na porta são desnecessários (p. ex. o dispositivo 
de fecho de segurança ou a célula fotoelétrica). 
Aproveite também a elevada segurança desta porta 
rápida de fácil montagem e com excelente assistência.

De série, grande durabilidade 

e elevada eficiência

O comando com conversor de frequência de série alivia 
todo o mecanismo da porta e garante uma deslocação 
da porta sem desgaste e silenciosa. Através da elevada 
velocidade de abertura e fecho são otimizados os 
decursos de funcionamento e reduzidas as perdas 
de calor. Para além disso, alivia todo o mecanismo 
da porta devido ao arranque e à imobilização suaves, 
prolongando, desta forma, a durabilidade da porta.

Painéis em aço com preenchimento de

espuma distribuído de forma homogénea

Os painéis galvanizados a quente com painel duplo 
e preenchimento em espuma rígida PU oferecem um 
isolamento térmico especialmente elevado com um valor 
UD de 1,95 W/ (m²·K)*. As portas são fornecidas de série 
em alumínio branco (RAL 9006). No lado exterior, o perfil 
de traçado fino da superfície Micrograin convence 
e no lado interior, os painéis apresentam revestimento /
acabamento Stucco.

Visores opcionais

O visor duplo DURATEC de 26 mm garante elevada 
resistência contra riscos e bons valores de isolamento. 
A construção de pinázios em acabamento natural 
E6 / EV 1 subdivide o visor em aros intermédios. 
Se solicitado, a porta também poderá ser fornecida 
com um visor triplo DURATEC para um isolamento 
térmico ainda maior.

Vista exterior 
com superfície Micrograin

Vista exterior 
com visor

Técnica e design inovadores
até nos pormenores

* aquando de uma dimensão de porta de 25 m²

t
d

Grelha fotoeléctrica de segurança

· de série ·

COMANDO FU

· de série ·

MÁXIMA RESISTÊNCIA A RISCOS
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Porta espiral HS 7030 PU
com técnica de enrolamento sem contacto

Porta de exterior / porta de interior HS 7030 PU

Área de dimensões

Largura (LDB) máx. 6500 mm
Altura (LDH) máx. 6000 mm

Velocidade

com comando FU AS 500 FU E de série
Abertura máx. 1,5 – 2,5 m/s
Fecho máx. 0,5 m/s

Abertura de emergência / fecho de emergência

BK 150 FU E USV, 230 V (até uma área da porta de aprox. 9 m²)
Corrente de dobadoura com compensação de molas

Folha da porta

Material Sanduíche em aço, espuma PU opcional 
com visores DURATEC

Profundidade de construção 42 mm
Altura dos painéis 225 mm
Uniões de dobradiça a partir de uma largura da porta de aprox. 3500 mm

Resistência contra a carga devido à pressão do vento (EN 12424)

Classe 4 máx. 133 km/h

Isolamento acústico (EN 717-1)

(sem visores) R = 26 dB

Isolamento térmico (EN 12428)
aquando de uma dimensão 
de porta de 25 m²

UD = 1,95 W/ (m²·K)

Cores da folha da porta**
Disponíveis em mais de 200 cores apoiando-se na RAL.

** Exceto cores de efeito pérola, cores luminosas e cores metálicas. 
Terão de ser evitadas cores escuras devido à exposição solar, uma vez 
que uma possível flexão dos painéis pode limitar a função da porta.

A compacta condução em espiral

Os painéis são conduzidos de forma segura 
e sem contacto para a consola em espiral. 
Com o potente comando com conversor de 
frequência com 3 fases (FU) e o mecanismo 
de corrente com compensação de molas, a porta 
atinge velocidades de abertura de até 2,5 m/s. 
A porta espiral HS 7030 PU também pode ter 
o batente no lado exterior.
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Porta de exterior / porta de interior HS 5015 PU N

Área de dimensões

Largura (LDB) máx. 5000 mm
Altura (LDH) máx. 5000 mm

Velocidade

com comando FU AS 500 FU E de série
Abertura máx. 1,5 m/s
Fecho máx. 0,5 m/s

Abertura de emergência / fecho de emergência

BK 150 FU E USV, 230 V 
(se solicitado, até uma área da porta de aprox. 9 m²)
Corrente de dobadoura com compensação de molas

Folha da porta

Material Sanduíche em aço, espuma PU opcional 
com visores DURATEC

Profundidade de construção 42 mm
Altura dos painéis 225 mm
Uniões de dobradiça a partir de uma largura da porta de aprox. 3500 mm

Resistência contra a carga devido à pressão do vento (EN 12424)

Classe 4 máx. 133 km/h

Isolamento acústico (EN 717-1)

(sem visores) R = 26 dB

Isolamento térmico (EN 12428)
aquando de uma dimensão 
de porta de 25 m²

UD = 1,95 W/ (m²·K)

Cores da folha da porta**
Disponíveis em mais de 200 cores apoiando-se na RAL.

** Exceto cores de efeito pérola, cores luminosas e cores metálicas. 
Terão de ser evitadas cores escuras devido à exposição solar, uma vez 
que uma possível flexão dos painéis pode limitar a função da porta.

A guia que poupa espaço

Aquando de pouco espaço na zona do lintel 
recomenda-se a variante de guia N. Os painéis 
correm em guias horizontais através de um 
mecanismo de corrente com compensação 
de molas. Assim, só é necessária uma altura 
reduzida do lintel de 480 mm.

Porta seccional Speed HS 5015 PU N
com guia normal

NOVO
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Porta seccional Speed HS 5015 PU H
com guia elevada com barras de guia

Porta de exterior / porta de interior HS 5015 PU H

Área de dimensões

Largura (LDB) máx. 5000 mm
Altura (LDH) máx. 6000 mm

Velocidade

com comando FU AS 500 FU E de série
Abertura máx. 1,5 m/s
Fecho máx. 0,5 m/s

Abertura de emergência / fecho de emergência

BK 150 FU E USV, 230 V (se solicitado)
Corrente de dobadoura com compensação de peso

Folha da porta

Material Sanduíche em aço, espuma PU opcional 
com visores DURATEC

Profundidade de construção 42 mm
Altura dos painéis 225 mm
Uniões de dobradiça a partir de uma largura da porta de aprox. 3500 mm

Resistência contra a carga devido à pressão do vento (EN 12424)

Classe 4 máx. 133 km/h

Isolamento acústico (EN 717-1)

(sem visores) R = 26 dB

Isolamento térmico (EN 12428)
aquando de uma dimensão 
de porta de 25 m²

UD = 1,95 W/ (m²·K)

Cores da folha da porta**
Disponíveis em mais de 200 cores apoiando-se na RAL.

** Exceto cores de efeito pérola, cores luminosas e cores metálicas. 
Terão de ser evitadas cores escuras devido à exposição solar, uma vez 
que uma possível flexão dos painéis pode limitar a função da porta.

A respetiva guia

Os painéis são conduzidos em guias horizontais. 
A mudança de direção pode ser feita de forma 
flexível, dependendo da situação de montagem. 
Assim, a porta pode ser montada atrás ou sob 
cabos de alimentação e vias do guindaste. 
Através do mecanismo de correia com 
contrapesos, a porta é de reduzido desgaste 
e é de longa duração.

NOVO
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Porta de exterior / porta de interior HS 6015 PU V

Área de dimensões

Largura (LDB) máx. 6500 mm
Altura (LDH) máx. 6000 mm

Velocidade

com comando FU AS 500 FU E de série
Abertura máx. 1,5 m/s
Fecho máx. 0,5 m/s

Abertura de emergência / fecho de emergência

BK 150 FU E USV, 230 V (até uma dimensão de porta de aprox. 20 m²)
Corrente de dobadoura com compensação de peso

Folha da porta

Material Sanduíche em aço, espuma PU opcional 
com visores DURATEC

Profundidade de construção 42 mm
Altura dos painéis 225 mm
Uniões de dobradiça a partir de uma largura da porta de aprox. 3500 mm

Resistência contra a carga devido à pressão do vento (EN 12424)

Classe 4 máx. 133 km/h

Isolamento acústico (EN 717-1)

R = 26 dB

Isolamento térmico (EN 12428)
aquando de uma dimensão 
de porta de 25 m²

UD = 1,95 W/ (m²·K)

Cores da folha da porta**
Disponíveis em mais de 200 cores apoiando-se na RAL.

** Exceto cores de efeito pérola, cores luminosas e cores metálicas. 
Terão de ser evitadas cores escuras devido à exposição solar, uma vez 
que uma possível flexão dos painéis pode limitar a função da porta.

A porta durável com desgaste reduzido

Os painéis correm na vertical na parede 
do pavilhão. Por essa razão, as deslocações 
da porta são silenciosas e sem desgaste. 
O mecanismo de correia com contrapesos 
providencia uma durabilidade prolongada 
aquando de uma utilização duradoura.

Porta seccional Speed HS 6015 PU V
com barra de guia vertical

NOVO

13



Portas rápidas flexíveis
para melhoria da temperatura ambiente e para otimização do tráfego

As portas rápidas flexíveis da Hörmann são construídas para um funcionamento 
de porta seguro, económico e duradouro. Devido à grelha fotoelétrica de segurança 
de série, não existe a necessidade de instalar componentes adicionais na porta, 
como p. ex. o dispositivo de fecho de segurança. Assim, as portas são sobretudo 
de fácil montagem e assistência.
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Perfil de remate SoftEdge com interruptor 
FunkCrash integrado

Segurança sem contacto

A grelha fotoelétrica de segurança (IP 67) de série monitoriza 
o nível de fecho da porta até uma altura de 2500 mm. Assim, 
não é necessário um dispositivo de fecho de segurança. 
A montagem integrada no aro reduz adicionalmente o risco 
de danos de aproximação. Estas vantagens tornam as portas 
rápidas da Hörmann sobretudo de fácil montagem e assistência.

Impulsos para uma maior 

vida útil e maior eficiência

Na Hörmann, todas as portas rápidas são fornecidas de série 
com um comando com conversor de frequência (FU) para 
uma deslocação rápida, segura e cuidadosa da porta. Devido 
às elevadas velocidades de abertura e de fecho, otimizam 
os processos de operação e reduzem a perda de calor 
e a corrente de ar no local de trabalho. Para além disso, alivia 
todo o mecanismo da porta devido ao arranque e à imobilização 
suaves, prolongando desta forma, a sua vida útil.

Não há falhas após embates 

devido ao perfil de solo SoftEdge

A inovadora técnica de porta SoftEdge evita danos e, desta 
forma, também períodos de imobilização do dispositivo da porta 
daí resultantes. As reparações dispendiosas, como em perfis 
de solo, não são necessárias. O SoftEdge garante decursos 
de funcionamento e produção sem falhas.

Interruptor FunkCrash

O interruptor FunkCrash está coberto no perfil de remate 
SoftEdge. Se o perfil de solo for pressionado para fora da guia 
em caso de um embate, o interruptor FunkCrash envia um sinal 
ao comando: a porta é imediatamente imobilizada. Assim, 
são cumpridas as exigências da DIN EN 13241-1.

Tecnologia inovadora de porta
De série sobretudo de fácil 

montagem e assistência

Grelha fotoeléctrica de segurança

· de série ·

COMANDO FU

· de série ·
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Portas rápidas
como porta de interior e de exterior
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V 4015 SEL R
Porta de interior com SoftEdge e motor tubular

Revestimento do veio standard 
com alavanca manual 
de emergência de série.

Para áreas da logística 

e supermercados

As estantes para paletes não permitem 
uma transmissão lateral saliente. 
Aqui, a solução ideal é a porta rápida 
V 4015 SEL R com motor tubular 
integrado no veio da porta.

Totalmente equipada

A deslocação rápida e silenciosa 
da porta, devido ao comando com 
conversor de frequência de série (FU), 
à grelha fotoelétrica de segurança 
e à segurança de pessoas reforçada 
proporcionada pelo perfil vertical de 
solo flexível SoftEdge com enfiamento 
manual, fazem da porta um remate 
interior seguro para áreas com 
reduzidas exigências de espaço.

O revestimento do veio limitado 
à largura da porta é galvanizado 
e, a pedido, também poderá ser lacado 
por via de pulverização, segundo a RAL.

Montagem rápida e simples

Para uma montagem rápida, o veio 
da porta poderá já ser fornecido com 
motor tubular aplicado de fábrica.

Porta de interior V 4015 SEL R

Área de dimensões

Largura (LDB) máx. 4000 mm
Altura (LDH) máx. 4000 mm

Velocidade

com comando FU BK 150 FU E H de série

Abertura máx. 1,5 m/s
Fecho máx. 0,8 m/s

Abertura de emergência

Alavanca manual
Opcional: abertura automática de porta através de USV 
aquando da falha de corrente (BK 150 FU E H USV, 230 V)

Cortina

Aço para molas nos bolsos da cortina ou perfil em alumínio 
(a partir de uma largura da porta de 2500 mm)
Espessura do tecido 1,5 mm
Espessura do campo visual 2,0 mm

Cores da cortina

RAL 1018 amarelo zinco
RAL 2004 cor-de-laranja puro
RAL 3002 vermelho carmin
RAL 5010 azul genciana
RAL 7038 cinzento ágata

NOVO
Abertura de emergência 

com alavanca manual

Grelha fotoeléctrica de segurança

· de série ·
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V 5015 SEL
Porta de interior com SoftEdge e anti-embate

Sobretudo económica

A económica porta rápida para a área 
interior com perfil de solo SoftEdge 
e comando FU de série para 
um funcionamento duradouro, 
seguro e conservador da porta.

A estabilidade da cortina do modelo 
de porta V 5015 SEL deve-se aos 
comprovados perfis em alumínio e, 
no remate inferior, ao perfil inferior 
horizontal estável SoftEdge.

Perfis em alumínio

A estabilização da cortina a baixos 
custos possibilita uma substituição 
simples e rápida dos segmentos 
da cortina em caso de reparação.

Estabilidade de painel garantida 
por um perfil de alumínio

Porta de interior V 5015 SEL

Área de dimensões

Largura (LDB) máx. 5000 mm
Altura (LDH) máx. 5000 mm

Velocidade

com comando FU BK 150 FU E H de série

Abertura máx. 1,5 m/s
Fecho máx. 0,8 m/s

Abertura de emergência

Alavanca manual
Opcional: abertura automática de porta através de USV 
aquando da falha de corrente (BK 150 FU E H USV, 230 V)

Cortina

com perfil em alumínio
Espessura do tecido 1,5 mm
Espessura do campo visual 2,0 mm

Cores da cortina

RAL 1018 amarelo zinco
RAL 2004 cor-de-laranja puro
RAL 3002 vermelho carmin
RAL 5010 azul genciana
RAL 7038 cinzento ágata

Grelha fotoeléctrica de segurança

· de série ·
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V 5030 SEL
Porta de interior com SoftEdge e anti-embate

Dispositivo de segurança contra 
o vento em aço para molas

Silenciosa e rápida

Em pavilhões com baixo nível de ruído, 
a porta deve provocar baixo ruído 
e também deve deslocar-se de forma 
rápida e fiável, em situações de fortes 
correntes de ar.

Por essa razão, o modelo de porta 
V 5030 SEL está equipado com 
dispositivos de proteção contra 
o vento em aço para molas, que 
conferem à porta a estabilidade 
necessária da cortina.

A rapidez de até 3 m/s é atingida 
devido ao comando AS 500 FU E 
opcional da Hörmann.

Dispositivo de segurança contra 

o vento em aço para molas

Esta proteção encontra-se no bolso da 
tela flexível com polias duplas laterais 
que permite à porta deslocar-se 
silenciosamente e resistir a cargas 
de vento mais elevadas.

Opcionalmente, a V 5030 SEL 

também poderá ser fornecida com 

perfil de solo em alumínio para 

a classe de vento 1 (DIN EN 12424).

Porta de interior V 5030 SEL

Área de dimensões

Largura (LDB) máx. 5000 mm
Altura (LDH) máx. 5000 mm

Velocidade

com comando FU BK 150 FU E H de série
Abertura máx. 2,0 m/s
Fecho máx. 0,8 m/s

Comando opcional AS 500 FU E

Abertura máx. 3,0 m/s
Fecho máx. 0,8 m/s

Abertura de emergência

Alavanca manual
Opcional: abertura automática de porta através de USV 
aquando da falha de corrente (BK 150 FU E H USV, 230 V)

Cortina

Dispositivo de segurança contra o vento em aço para molas 
com polias duplas laterais
Espessura do tecido 1,5 mm
Espessura do campo visual 2,0 mm

Resistência contra a carga devido à pressão 

do vento (EN 12424)
com perfil de solo em alumínio Classe 1 máx. 88 km/h

Cores da cortina

RAL 1018 amarelo zinco
RAL 2004 cor-de-laranja puro
RAL 3002 vermelho carmin
RAL 5010 azul genciana
RAL 7038 cinzento ágata

Grelha fotoeléctrica de segurança

· de série ·
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Dispositivo de segurança contra 
o vento em aço para molas

V 6030 SEL
Porta de interior e porta de exterior 

com SoftEdge e anti-embate

Para percursos de transporte 

altamente frequentados, com 

proteção de aproximação

As portas de exterior estão mais 
suscetíveis a colisões do que as 
portas de interior, p. ex. por ação 
de empilhadores. Vale a pena optar 
pela proteção de aproximação, uma 
vez que os períodos de imobilização 
e os custos de reparação são 
consideravelmente reduzidos.

E, para além disso, a elevada velocidade 
aquando da abertura e do fecho da porta 
economiza custos de energia.

Dispositivo de segurança contra 

o vento em aço para molas no bolso 

da cortina

As polias duplas laterais permitem 
à porta deslocar-se silenciosamente 
e possibilitam um apoio seguro. 
Mesmo cargas de vento até 100 km/h 
não representam qualquer problema 
devido ao dispositivo de segurança 
contra o vento em aço para molas.

Opcionalmente, a V 6030 SEL também 
poderá ser fornecida com perfil de solo 
em alumínio.

O mecanismo de tração tensiona 
a cortina da porta para uma 
deslocação segura da porta.

Porta de interior / 

porta de exterior
V 6030 SEL

Área de dimensões

Largura (LDB) máx. 5000 mm
Altura (LDH) máx. 6000 mm

Velocidade

com comando FU BK 150 FU E H de série

Abertura máx. 2,0 m/s
Fecho máx. 0,8 m/s

Comando AS 500 FU E opcional

Abertura máx. 3,0 m/s
Fecho máx. 0,8 m/s

Abertura de emergência

Alavanca manual
Opcional: abertura automática de porta através de USV 
aquando da falha de corrente (BK 150 FU E H USV, 230 V), 
contrapesos com bateria compensadora

Cortina

Dispositivo de segurança contra o vento em aço para molas 
com polias duplas laterais e mecanismo de tração
Espessura do tecido 1,5 mm
Espessura do campo visual 2,0 mm

Resistência contra a carga devido à pressão 

do vento (EN 12424)

Classe 2 máx. 100 km/h

Cores da cortina

RAL 1018 amarelo zinco
RAL 2004 cor-de-laranja puro
RAL 3002 vermelho carmin
RAL 5010 azul genciana
RAL 7038 cinzento ágata

Grelha fotoeléctrica de segurança

· de série ·
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V 6020 TRL
Porta de interior e porta de exterior 

com cortina transparente

Totalmente transparente 

para maior luminosidade

A porta rápida totalmente transparente 
V 6020 TRL adequa-se para uma maior 
luminosidade como porta de exterior, 
mas também para maior transparência 
na zona interior. 
A cortina transparente com 4 mm 
de espessura permite a entrada 
de luminosidade e proporciona, 
desta forma, locais de trabalho 
claros e agradáveis.

Aquando da utilização como remate 
exterior, recomendamos o modelo 
pesado e parcialmente transparente.

Ver o que nos espera do outro lado 

da porta

Os circuitos de transporte tornam-se 
mais seguros devido ao amplo 
contacto visual. As cortinas totalmente 
transparentes podem ser adquiridas 
até uma dimensão da porta de 25 m²; 
a partir de 25 m² somente cortinas em 
tecido, opcionalmente com painel visual.

Dispositivo de segurança contra 

o vento

O dispositivo de segurança contra 
o vento em aço para molas, bem como 
o mecanismo de tração e tensão 
de série, providenciam a estabilidade 
necessária da cortina.

Transparente para mais entrada de 
luz e contacto visual desimpedido

Perfil de solo em alumínio
para mais estabilidade

Porta de interior / 

porta de exterior
V 6020 TRL

Área de dimensões

Largura (LDB) máx. 6000 mm
Altura (LDH) máx. 7000 mm

Velocidade

com comando BK 150 FU E H de série
(até uma dimensão de porta de aprox. 12,25 m²)
Abertura máx.
Fecho máx.

1,5 m/s
0,5 m/s

Comando FU AS 500 FU E opcional 
(a partir de uma dimensão de porta de aprox. 12,25 m²)
Abertura máx. 2,0 m/s
Fecho máx. 0,5 m/s

Abertura de emergência

Alavanca manual
Opcional: abertura automática de porta através de USV 
aquando da falha de corrente (BK 150 FU E H USV, 230 V) 
(até uma dimensão de porta de aprox. 12,25 m²)

Cortina

Dispositivo de segurança contra o vento em aço para molas 
com polias duplas laterais e mecanismo de tração
Espessura, 
totalmente transparente 4,0 mm

Espessura do tecido 2,4 mm
(a partir de uma dimensão 
de porta de 25 m²)

Resistência contra a carga devido à pressão do vento 

(EN 12424)
Classe 3 máx. 115 km/h

Cores das faixas de proteção contra o vento

RAL 1018 amarelo zinco
RAL 2004 cor-de-laranja puro (cor do tecido opcional)
RAL 3002 vermelho carmin
RAL 5010 azul genciana (cor do tecido opcional)
RAL 7038 cinzento ágata (cor do tecido opcional)

Grelha fotoeléctrica de segurança

· de série ·
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Técnica de automatismo integrada

V 9015 L Stacking
Porta de interior e porta de exterior 

para grandes aberturas

Cortina de fole com sistema 

de correia

A cortina é aberta através de um 
sistema de correia com os perfis de 
proteção de vento e dobrada na zona 
do lintel. A disposição dos perfis 
em alumínio de elevada qualidade 
é vertical com distâncias de 600 mm 
sobre a altura integral da porta. 
De série, é integrado um campo visual 
com 600 mm de altura na cortina sobre 
a largura completa da porta. A pedido 
podem ainda ser executadas, de forma 
transparente, outras secções.

Ideal para o batente exterior

A V 9015 L Stacking foi concebida 
especialmente para aberturas elevadas 
de porta em pavilhões com lintel baixo, 
uma vez que a porta também pode 
ser montada no exterior do pavilhão. 
A técnica de automatismo encontra-se 
protegida, de forma segura, 
no revestimento do aro e do veio. 
O comando pode ser acionado 
opcionalmente através de um elemento 
de comando externo integrado no aro 
de forma simples e confortável a partir 
do solo.

Perfis em alumínio que estabilizam 
a cortina

Porta de interior / 

porta de exterior
V 9015 L Stacking

Área de dimensões

Largura (LDB) máx. 9000 mm
Altura (LDH) máx. 6000 mm

Velocidade

com apoio de proteção AK E de série

Abertura máx. 0,7 m/s
Fecho máx. 0,7 m/s

com comando FU BK 150 FU E H opcional
Abertura máx. 1,5 m/s
Fecho máx. 0,7 m/s

Abertura de emergência

Corrente manual de emergência

Cortina

com perfis em alumínio

Espessura do tecido 0,9 mm
Espessura do campo visual 2,0 mm

Carga devido à pressão do vento (EN 12424)

Largura da porta até 
6000 mm

Classe 3 máx. 115 km/h

Largura da porta superior 
a 6000 mm

Classe 2 máx. 100 km/h

Cores da cortina

RAL 1018 amarelo zinco
RAL 2004 cor-de-laranja puro
RAL 3002 vermelho carmin
RAL 5010 azul genciana
RAL 7038 cinzento ágata

NOVO

Grelha fotoeléctrica de segurança
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V 10008
Porta de exterior para aberturas de grandes dimensões

Para aberturas sobredimensionadas

As correias duplas de tensão 
e as barras de guia sobretudo largas 
permitem uma deslocação segura da 
porta apesar do elevado peso do painel 
da mesma. O comando FU de série 
e as arestas de fecho duplas, no perfil 
de solo, garantem que as forças 
de fecho sejam mantidas e conferem 
à porta a segurança necessária.

Dispositivo de segurança contra 

o vento em aço para molas no bolso 

da cortina

As polias duplas laterais providenciam 
uma deslocação silenciosa da porta 
e possibilitam cargas de vento mais 
elevadas. O número de dispositivos 
de segurança contra o vento 
é determinado, de acordo com as 
dimensões da porta, da intensidade 
de carga de vento, bem como da 
situação de montagem.

Porta de exterior V 10008

Área de dimensões

Largura (LDB) máx. 10000 mm
Altura (LDH) máx. 6250 mm

Velocidade

com comando FU de série AS 500 FU E
(Largura da porta até 6000 mm)
Abertura máx. 1,5 m/s
Fecho máx. 0,5 m/s

(Largura da porta a partir de 6000 mm)
Abertura máx. 0,8 m/s
Fecho máx. 0,4 m/s

Abertura de emergência

Corrente manual de emergência

Cortina

Dispositivo de segurança contra o vento em aço para molas 
com polias duplas laterais e mecanismo de tração
Espessura do tecido 1,5 mm
Espessura do campo visual 2,0 mm

Resistência contra a carga devido à pressão do vento 

(EN 12424)

Largura da porta até 6000 mm Classe 3 máx. 115 km/h
Largura da porta superior a 6000 mmClasse 2 máx. 100 km/h

Cores da cortina

RAL 1018 amarelo zinco
RAL 2004 cor-de-laranja puro
RAL 3002 vermelho carmin
RAL 5010 azul genciana
RAL 7038 cinzento ágata

Dispositivo de segurança contra 
o vento em aço para molas

Guia extremamente larga
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V 5030 MSL
Porta de interior para proteção 

de pessoas e máquinas

Segurança para pessoas e máquinas

As exigências referentes à segurança 
no trabalho e os modernos processos 
de fabrico aumentam continuamente. 
O importante são processos de 
produção fiáveis com períodos de 
imobilização curtos, acessos simples 
para o manuseamento e a manutenção 
das máquinas de fabrico e naturalmente 
a proteção dos colaboradores.

Monitorização segura 

e acesso rápido

A porta rápida flexível com função de 
proteção de máquinas cumpre todas 
estas exigências. Protege o pessoal 
responsável pelo manuseamento 
através do integral isolamento 
monitorizado da máquina e faz com 
que o acesso fique rapidamente livre, 
sempre que solicitado. Os sensores de 
segurança no perfil de solo em alumínio 
e no aro comunicam, de forma fiável, 
a posição da porta ao comando do 
dispositivo (Performance Level d). 
Assim, apenas é possível a abertura da 
porta no estado de repouso da máquina 
ou o funcionamento desta, apenas com 
a porta fechada.

Porta de interior V 5030 MSL

Área de dimensões

Largura (LDB) máx. 4000 mm
Altura (LDH) máx. 4000 mm

Velocidade

com comando FU BK 150 FU E H de série

Abertura máx. 1,5 m/s
Fecho máx. 0,8 m/s

Abertura de emergência

Alavanca manual
Opcional: abertura automática de porta através de USV 
aquando da falha de corrente (BK 150 FU E H USV, 230 V)

Cortina

com dispositivo de segurança contra o vento em aço 
para molas
Espessura do tecido 1,5 mm
Espessura do campo visual 2,0 mm

Cores da cortina

RAL 1018 amarelo zinco
RAL 2004 cor-de-laranja puro
RAL 3002 vermelho carmin
RAL 5010 azul genciana
RAL 7038 cinzento ágata

Os sensores de segurança 
comunicam a posição da porta

NOVO

Grelha fotoeléctrica de segurança

· de série ·
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V 3015 RW
Porta de interior com SoftEdge para saídas de emergência

A porta de interior para saídas de 

emergência com vantagens decisivas

Através do perfil SoftEdge com 
anti-embate, as portas de abertura 
rápida são especialmente seguras 
e económicas. As pessoas estão 
protegidas com mais eficácia, 
evitando-se danos e períodos 
de imobilização.

Recomendada para a aplicação 

em saídas de emergência.

Graças à sua aptidão certificada, 

estas portas de abertura rápida 

podem ser integradas no planeamento 

de saídas de emergência.

Equipamento de série

Sinal de radar para proteção do painel 
frontal na direção de alinhamento, 
interruptor de abertura de emergência.

Sinal de radar na direção 
de alinhamento, de série

Porta de interior V 3015 RW

Área de dimensões

Largura (LDB) máx. 3000 mm
Altura (LDH) máx. 3000 mm

Velocidade

com comando FU BS 150 FU E de série

Abertura máx. 1,5 m/s
Fecho máx. 0,8 m/s

Sistema anti-embate

com reenfiamento de dois lados

Abertura de emergência

Contrapeso com bloqueio da corrente de trabalho

Cortina

com perfil em alumínio

Espessura do tecido 1,5 mm
Espessura do campo visual 2,0 mm

Cores da cortina

RAL 1018 amarelo zinco
RAL 2004 cor-de-laranja puro
RAL 3002 vermelho carmin
RAL 5010 azul genciana
RAL 7038 cinzento ágata
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ISO Speed Cold
Porta rápida economizadora de energia 

para zonas de refrigeração e de congelação

Rápida, hermética 

e extremamente económica

Através de painéis com separação 
térmica e vedações especiais 
no corpo de montagem e no solo, 
a Iso Speed Cold é a solução otimizada 
para todas as áreas com elevadas 
diferenças de temperatura. Seja como 
porta rápida para áreas de congelação 
ou como redutor do consumo de energia 
na produção e distribuição, a porta 
Iso Speed Cold mantém-se fechada 
com elevado isolamento.

Isolamento térmico

Nos painéis de aço da Iso Speed Cold, 
os lados interno e externo são 
separados termicamente. Através 
de vedações adicionais de lintel 
e solo, atinge-se o excelente 
coeficiente de transmissão térmica 
de UT = 0,3 W/ (m²·K).

Altamente vedada

A folha da porta com painel duplo 
encontra-se provida de espuma rígida 
de poliuretano (PU) sem CFC. Desta 
forma, é sobretudo robusta e com 
o aro de vedação a toda a volta atinge 
valores únicos de isolamento.

80 mm

Porta de interior ISO Speed Cold

Área de dimensões

Exterior 
(frio)

Interior 
(congelação)

Largura (LDB) máx. 5000 mm 4000 mm
Altura (LDH) máx. 5000 mm 4000 mm

Velocidade

com comando AS 500 FU E de série
Abertura máx. 2,0 m/s
Fecho máx. 0,5 m/s

Painel

com poliuretano espumado
Espessura 80 mm

Abertura de emergência

Contrapeso
Corrente manual de emergência

Isolamento térmico (EN 12424)

aquando de uma 
dimensão de porta 
de 25 m²

UT = 0,3 W/ (m²·K)

Tipos de guia

Guia V para montagem no interior e exterior da área 
de congelação

Guia H apenas para montagem no exterior da área 
de congelação

Painéis com separação térmica

Montagem em áreas 

de frio com guia V
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Cortina isolante com 20 mm 
de espessura

20 mm

V 4015 ISO L
Porta de interior para a logística de áreas 

de refrigeração e congelação até 5°C

Para produtos frescos 

e congelados com cortina isolante 

para um bom isolamento

A porta que economiza energia para 
a área interior na logística de produtos 
frescos e congelados.

É atingido um coeficiente 
de transmissão térmica 
de UT = 1,2 W/ (m²·K).

Dispositivo de segurança 
contra o vento

Porta de interior V 4015 ISO L

Área de dimensões

Largura (LDB) máx. 4000 mm
Altura (LDH) máx. 4500 mm

Velocidade

com comando BK 150 FU E H de série
Abertura máx. 1,5 m/s
Fecho máx. 0,5 m/s

Abertura de emergência

Alavanca manual
Opcional: abertura automática de porta através de USV 
aquando da falha de corrente (BK 150 FU E H USV, 230 V)

Cortina

Material alveolar PE
Espessura 20 mm

Isolamento térmico(EN 12424)

aquando de uma 
dimensão de porta 
de 25 m²

UT = 1,2 W/ (m²·K)

Grelha fotoeléctrica de segurança

· de série ·

27



V 2515 FOOD L
Porta de interior para a indústria alimentar

De fácil limpeza

Neste modelo especial, as guias são 
de fácil limpeza. As máquinas de 
limpeza de alta pressão e a água não 
provocam danos na estrutura da porta, 
fabricada integralmente em aço inox. 
Não existem contrapesos ou molas 
a impedir a limpeza dos aros.

Proteção contra salpicos de água

O automatismo encontra-se 
hermeticamente fechado com um 
revestimento de proteção contra 
salpicos de água em aço inox V2A 
(índice de proteção IP 65).

A grelha fotoelétrica de segurança 
cumpre o índice de proteção IP 67.

A porta é fornecida, de série, com 
uma vedação EPDM e uma grelha 
fotoelétrica de segurança no aro.

Fáceis de limpar

Porta de interior V 2515 FOOD L

Área de dimensões

Largura (LDB) máx. 2500 mm
Altura (LDH) máx. 3000 mm

Velocidade

com comando BS 150 FU E H V2 A de série
Abertura máx. 1,2 m/s
Fecho máx. 0,5 m/s

Abertura de emergência

Opcional:
abertura automática de porta através de USV aquando 
da falha de corrente (BS 150 FU E H V2 A USV, 230 V)

Cortina

com aço para molas em bolsos da cortina
Espessura do tecido 1,5 mm
Espessura do campo visual 2,0 mm

Cores da cortina

RAL 1018 amarelo zinco
RAL 2004 cor-de-laranja puro
RAL 3002 vermelho carmin
RAL 5010 azul genciana
RAL 7038 cinzento ágata

Grelha fotoeléctrica de segurança

· de série ·
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V 2012
Porta de interior para o supermercado

A porta completamente equipada

O equipamento completo com 
revestimento de automatismo e de 
veio, a grelha fotoelétrica standard 
e a abertura de emergência automática 
através do contrapeso (aquando 
de falhas de corrente) fazem desta 
porta de membrana flexível um remate 
interior seguro para áreas de passagem 
com elevado tráfego.

Sistema anti-embate com colocação 

em funcionamento automática

Devido à cortina leve e resistente 
e à parte inferior muito flexível, a porta 
está novamente em funcionamento 
logo após um embate. Esta elevada 
flexibilidade torna a aresta de fecho 
de segurança desnecessária.

Comando FU

Com o comando FU BK 150 FU E H 
de série, a porta atinge velocidades 
de abertura de até 1,2 m/s.

Variantes de cortina

Cortina de tecido anti-estática, de 
série, sem painel visual. Se solicitado, 
com um campo visual com aprox. 
750 mm de altura a partir de 1200 mm 
sobre o OFF sem acréscimo de preço.

Grelha fotoelétrica com 350 mm 
de altura coberta e montada 
na guia da porta

Porta de interior V 2012

Área de dimensões

Largura (LDB) máx. 2500 mm
Altura (LDH) máx. 2500 mm

Velocidade

com comando FU de série BK 150 FU E H
Abertura máx. 1,2 m/s
Fecho máx. 0,5 m/s

Abertura de emergência

Contrapeso com bloqueio da corrente de trabalho

Cortina

com aço para molas em bolsos da cortina
Espessura do tecido 1,5 mm
Espessura do campo visual 2,0 mm

Cores da cortina

RAL 1018 amarelo zinco
RAL 2004 cor-de-laranja puro
RAL 3002 vermelho carmin
RAL 5010 azul genciana
RAL 7038 cinzento ágata
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V 1401 ATEX
Porta de interior para áreas suscetíveis a explosões

V 1401 ATEX

A porta de interior para áreas 
suscetíveis a explosões foi 
desenvolvida, construída e certificada 
em conformidade com as diretivas: 
a 94/9/CE é aplicável aos aparelhos 
e sistemas de proteção destinados 
a serem utilizados em atmosferas 
potencialmente explosivas 
e a DIN EN 13463-1.

O quadro de manobras deve 
ser montado sempre fora da área 
de explosões.

Porta de interior V 1401 ATEX

Área de dimensões

Largura (LDB) máx. 4000 mm
Altura (LDH) máx. 4000 mm

Velocidade

com comando FU de série BS 150 FU E
Abertura máx. 1,5 m/s
Fecho máx. 0,8 m/s

Abertura de emergência

Alavanca manual

Cortina

com perfil em alumínio
Espessura do tecido 1,5 mm
Espessura do campo visual 2,0 mm

Cores da cortina

RAL 1018 amarelo zinco
RAL 2004 cor-de-laranja puro
RAL 3002 vermelho carmin
RAL 5010 azul genciana
RAL 7038 cinzento ágata
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Porta de interior V 3015 CLEAN

Área de dimensões

Largura (LDB) máx. 2500 mm
Altura (LDH) máx. 3000 mm

Velocidade

com comando FU BS 150 FU E H V2 A
Abertura máx. 1,5 m/s
Fecho máx. 0,5 m/s

Abertura de emergência

Alavanca manual
Opcional: abertura automática de porta através 
de USV aquando da falha de corrente 
(BS 150 FU E H V2 A USV, 230 V)

Cortina

com aço para molas nos bolsos da cortina
Espessura, totalmente transparente 4,0 mm

Cores das faixas de proteção contra o vento

RAL 1018 amarelo zinco
RAL 2004 cor-de-laranja puro
RAL 3002 vermelho carmin
RAL 5010 azul genciana
RAL 7038 cinzento ágata

V 3015 CLEAN
Porta de interior para zonas higiénicas com cortina transparente

Cortina especial para as diferenças 

de pressão

Devido à purificação do ar é possível 
que a diferença de pressão em zonas 
higiénicas chegue a 50 Pa. A cortina 
transparente desta porta para zonas 
higiénicas está bem ajustada nas guias 
especiais. Desta forma, minimiza-se 
a perda de ar (fuga). Isto possibilita 
uma configuração ideal do sistema 
de ventilação. O revestimento em aço 
inox no veio e no automatismo, bem 
como uma estabilização soldada 
em aço para molas são outras 
características desta porta.

Elevada vedação 
e transparência total

Cortina ajustada de forma 
estreita nas guias
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V 3009
Porta de interior para a tecnologia de manuseamento 

de materiais – sistemas de conveyor

Desenvolvida para 

o funcionamento contínuo

A porta V 3009 é aplicada entre 
as estações de produção e as áreas 
de armazenamento e promove 
a poupança de energia, a diminuição 
de correntes de ar e a proteção 
contra ruídos. A porta foi fabricada 
para um grande número de aberturas 
e fechos automáticos.

O comando da porta pode ser 
integrado em sistemas SPS já 
instalados. Um contacto sem potência 
comunica a posição da porta 
(aberta / fechada) ao comando.

Um campo visual possibilita 
observar o decurso 
de funcionamento

Porta de interior V 3009 Conveyor

Área de dimensões

Largura (LDB) máx. 3500 mm
Altura (LDH) máx. 3500 mm

Velocidade

com comando AK E de série (proteção)
Abertura máx. 0,8 m/s
Fecho máx. 0,8 m/s

com comando FU BK 150 FU E H opcional

Abertura máx. 1,2 m/s
Fecho máx. 0,5 m/s

Abertura de emergência

Alavanca manual

Cortina

com perfil em alumínio
Espessura do tecido 1,5 mm
Espessura do campo visual 2,0 mm

Cores da cortina

RAL 1018 amarelo zinco
RAL 2004 cor-de-laranja puro
RAL 3002 vermelho carmin
RAL 5010 azul genciana
RAL 7038 cinzento ágata
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H 3530
Porta horizontal rápida

Abre rapidamente e exclui quase 

todas as possibilidades de embate

A nossa porta mais rápida para 
a aplicação interior. Os batentes da 
porta abrem rapidamente para o lado 
e providenciam de imediato a altura 
total de passagem. Isto garante uma 
circulação rápida e aumenta 
a segurança, sobretudo aquando 
do tráfego intenso de pessoas. Mesmo 
com a velocidade elevada de abertura 
de 3 m/s estão garantidos o arranque 
e a imobilização suaves através do 
comando com conversor de frequência.

Outras vantagens: para pessoas 
e meios de tráfego é possível programar 
duas larguras de abertura. O dispositivo 
de fecho de segurança e a célula 
fotoelétrica aumentam adicionalmente 
a segurança. Em caso de avaria, a porta 
poderá ser rapidamente aberta através 
de acionamento manual ou em caso 
de falha de corrente automaticamente 
através de um bloqueio da corrente 
de trabalho (equipamento especial).

A técnica completa de automatismo 

está localizada sempre no lado direito 

e no interior do revestimento de 
3 lados para economizar espaço, 
desta forma só é necessária uma 
altura reduzida para o lintel.

No modelo em aço inox, a porta 
cumpre as exigências higiénicas 
da indústria alimentar, química 
e farmacêutica.

Porta de interior H 3530

Área de dimensões

Largura (LDB) máx. 3500 mm
Altura (LDH) máx. 3500 mm

Velocidade

com comando FU BK 150 FU E H de série
Abertura máx. 3,0 m/s
Fecho máx. 1,0 m/s

Abertura de emergência

Molas com cabo de tração
Opcional: molas com bloqueio da corrente de trabalho

Cortina

Espessura do tecido 1,5 mm
Espessura do campo visual 2,0 mm

Cores das faixas de proteção contra o vento

RAL 1018 amarelo zinco
RAL 2004 cor-de-laranja puro
RAL 3002 vermelho carmin
RAL 5010 azul genciana
RAL 7038 cinzento ágata
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Na Hörmann de série
Sistema inteligente de automatismo e comando

Fiável devido ao equipamento inovador

As portas rápidas da Hörmann são até 20 vezes mais 
rápidas do que as portas industriais convencionais. 
Por essa razão, o sistema inteligente de automatismo 
e comando proporciona um funcionamento contínuo 
fiável. Todos os automatismos e comandos estão 
equipados com bornes encaixáveis para uma 
substituição fácil das platinas do comando 
(tensão de comando 24 Volt DC).

Na Hörmann de série:

Comando com conversor 

de frequência

Os potentes comandos com conversor de frequência (FU) 
permitem mais velocidade e aliviam todo o mecanismo 
de porta, prolongando assim a durabilidade da porta.

Contador de variação de carga

Monitorização do tempo 

de funcionamento

Fecho automático 

(tempo de abertura ajustável)

Indicador de falha / diagnóstico através 

de display de 7 segmentos quádruplo

Ajuste do funcionamento de serviço

COMANDO FU

· de série ·
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Comandos FU

AS 500 FU E

Comando FU em armário de aço 

IP 54 três fases, 400 V

Manuseamento

Botões de membrana 
“aberto-imobilizado-fechado”,
“tecla de fecho”,
display de 7 segmentos quádruplo 
para informação sobre a função 
da porta, interruptor principal, 
pode ser fechado

Função

Fecho automático,
tempo de abertura ajustável, 
grelha fotoelétrica de segurança,
dispositivo de fecho de segurança 
(V 10008, ISO Speed Cold),
imobilização-nova abertura

Gerador de impulsos

Interruptor manual, 
interruptor de tração,
botoneira,
detetor de presença por radar,
posições de encaixe para avaliador 
de laços de indução e telecomando 
por radiofrequência

Possibilidades de extensão

Semáforo, lâmpada flash, bloqueio, 
imobilização intermédia,
platina de extensão R FU X
Armário em aço inox IP 65

Cablagem

Linha adutora 3~400 V, N, PE, 
proteção de fusível 20 A, 
suporte, união de encaixe entre 
o automatismo da porta e o quadro 
de manobras, secção da linha 
adutora 5 × 2,5 mm² 
(depende das normas nacionais)

Medida da caixa

400 × 600 × 200

BK 150 FU E H

Comando FU em caixa de material 

sintético IP 54 uma fase, 230 V

Manuseamento

Botões de membrana 
“aberto-imobilizado-fechado”,
display de 7 segmentos quádruplo 
para informação sobre a função 
da porta

Função

Fecho automático,
tempo de abertura ajustável, 
grelha fotoelétrica de segurança,
dispositivo de fecho de segurança 
(H 3530),
imobilização-nova abertura

Gerador de impulsos

Interruptor manual, 
interruptor de tração,
botoneira,
detetor de presença por radar,
posições de encaixe para avaliador 
de laços de indução e telecomando 
por radiofrequência

Possibilidades de extensão

Interruptor principal, semáforo, 
lâmpada flash, bloqueio, 
imobilização intermédia,
platina de extensão E FU H
Armário em aço inox IP 65

Cablagem

Linha adutora 1~230 V, N, PE, 
proteção de fusível 16 A, 
suporte, união de encaixe entre 
o automatismo da porta e o quadro 
de manobras, ficha CEE, 3 pólos 
com 1 m de cabo para
tomada CEE, 16 A

Medida da caixa

200 × 400 × 200

E FU H / R FU X

Platina de extensão 

para os comandos:

BK 150 FU E H (E FU H) 

AS 500 FU E (R FU X)

E FU H
Comando com eclusas
6 saídas de conexão adicionais
(1 × 4, 2 × 1 sem potência)
6 entradas digitais adicionais

R FU X
Comando com eclusas
4 saídas de conexão adicionais
(2 × 2 sem potência)
8 entradas digitais adicionais

Modelos de porta compatíveis

V 4015 SEL R
V 5015 SEL
V 5030 SEL (até 2 m/s)
V 6030 SEL (até 2 m/s)
V 6020 TRL (até 12,25 m²)
V 5030 MLS
V 2012
V 4015 ISO L
H 3530
V 3009

Modelos de porta compatíveis

HS 7030 PU
HS 5015 PU N
HS 5015 PU H
HS 6015 PU V
V 5030 SEL (até 3 m/s)
V 6030 SEL (até 3 m/s)
V 6020 TRL
V 10008
ISO Speed Cold
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Acessórios
Possibilidades de manuseamento e comando

Recetor HER 1 (1 canal)

com saída de relé sem potência 
em caixa separada, sem cabo 
de ligação ou como platina de 

encaixe no quadro de manobras

Emissor

HSI

para até 999 portas,
com grande display

Emissor 

com 4 teclas 

HS 4

Emissor 

com 1 tecla 

HS 1

Comandos por radiofrequência

Interruptor de tração com cabo 

de tração em material sintético

É possível a montagem na horizontal 
ou na vertical, caixa moldada sob pressão 
em alumínio, IP 65, comprimento do cabo 4 m

Geradores de impulsos 

acionados manualmente

Interruptor manual

Duplo “aberto-fechado”
Caixa em material 
sintético, IP 65

Interruptor manual

Triplo “abertura 
de emergência, 
aberto-fechado”
Caixa em material 
sintético, IP 65

Botoneira

com grande área 
de manuseamento
Caixa em material sintético, 
IP 65

Geradores de impulsos 

acionados manualmente

Avaliador de laços de indução

Platina de encaixe com 1 ou 2 canais, 
adequado para 2 laços de indução separados, 
entrega sem cabo de laço

Laços de indução
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Para acionar um sistema de portas eficiente 

é importante selecionar o gerador de 

impulsos correto. Por essa razão, fale com 

o seu técnico especializado da Hörmann.

Elementos de comando

Semáforo 

de sinalização 

Ø 150 mm

Vermelho, em caixa 
de material sintético 
com arco de 
montagem, IP 65

Semáforo 

de sinalização 

Ø 150 mm

Vermelho, verde 
em caixa de material 
sintético com base 
de montagem, IP 65

Lâmpada sirene

Vermelha ou amarela, 
em caixa de material 
sintético, IP 54

Lâmpada flash

Cor-de-laranja, 
em caixa de material 
sintético, IP 65

Equipamentos de segurança

Controlos remotos Detetor de presença Comfort / por radar

Reconhecimento de presença e movimento 
por radar através do reconhecimento de 
infravermelhos, abertura automática de porta 
rápida e direcionada, proteção de painel frontal, 
até uma altura máx. de 6 m, aquando de uma 
humidade de ar elevada e em áreas exteriores 
só é possível beneficiar de radar, caixa: índice 
de proteção IP 65

Elemento de comando externo para FUE H  NOVO 

a partir de Junho de 2013
para manuseamento e programação simples, pode 
ser aplicada independentemente do comando, 
mesmas teclas de manuseamento como no comando, 
bem como display de 7 segmentos quádruplo
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Resumo dos modelos de porta
Características de construção e qualidade

Aplicação Porta de interior
Porta de exterior

Velocidade Comando FU (3 fases) Abertura máx. aprox. m/s
Comando FU (1 fase) Abertura máx. aprox. m/s

Fecho máx. aprox. m/s
Equipamento de segurança DIN EN 13241.1
Resistência contra a carga do vento DIN EN 12424
Resistência contra a penetração de água DIN EN 12425
Permeabilidade ao ar DIN EN 12426
Transmissão térmica DIN EN 12428
Isolamento acústico DIN EN 52210 dB
Dimensões da porta Largura máx. LDB

Altura máx. LDH
Medidas de montagem (necessidade de espaço) ver dados de montagem

Construção da porta Auto-suspensa
Folha da porta, compensação de peso Apoio
Folha da porta Painel com painel duplo, espessura

Folha da porta sem espuma
Material / superfície da folha de porta Aço, RAL 9006

Lacagem por via húmida, RAL à escolha
Janela com pinázios em alumínio, alumínio anodizado E6 / EV 1

Visor Vidros duplos em material sintético
Vidros triplos em material sintético

Grelhas de ventilação Secção de ventilação, dependendo da dimensão / do modelo (mín. 30 %)
Automatismo e comando Comando com conversor de frequência

Tensão da ligação 3 fases
1 fase

Interruptor aberto-imobilizado-fechado
Interruptor principal, todos os pólos desconectáveis (1 fase / 3 fases)
Proteção de fusível 3 fases

1 fase
Índice de proteção para automatismo e comando
Tecla de fecho 3 fases

1 fase
Dispositivo de fecho de segurança com corrente de energia
Monitorização do nível de fecho Grelha fotoelétrica de segurança IP 67
Monitorização externa da faixa de rodagem Célula fotoelétrica

Grelha fotoelétrica
Monitorização do painel frontal Detetor de presença por radar

Laço de indução
Tempo de abertura, seg.
Interruptor final eletrónico DES

Abertura de emergência Alavanca
Corrente manual
Contrapeso / molas
USV em armário de material sintético (200 × 400 × 200) para comando FU 230 V, 1 fase (a pedido)

Contactos sem potência / gerador de impulsos / elementos de segurança
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● = Standard
○ = Opcional

Porta espiral Portas seccionais Speed

HS 7030 PU HS 5015 PU N HS 5015 PU H HS 6015 PU V

● ● ● ●
● ● ● ●

2,5 1,5 1,5 1,5
2,5 1,5 1,5 1,5
0,5 0,5 0,5 0,5
● ● ● ●

Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4

Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 3
Classe 0 Classe 0 Classe 0 Classe 0

1,95 W/ (m²·K) 1,95 W/ (m²·K) 1,95 W/ (m²·K) 1,95 W/ (m²·K)
26 26 26 26

6500 5000 5000 6500
6000 5000 6000 6000

– – – –
● ● ● ●
42 42 42 42
● ● ● ●
● ● ● ●
○ ○ ○ ○
● ● ● ●
● ● ● ●
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
● ● ● ●

3 – 400 V, N, PE 3 – 400 V, N, PE 3 – 400 V, N, PE 3 – 400 V, N, PE
1 – 230 V, N, PE 1 – 230 V, N, PE 1 – 230 V, N, PE 1 – 230 V, N, PE

● ● ● ●
● ● ● ●

20 A, característico K 20 A, característico K 20 A, característico K 20 A, característico K
16 A, característico K 16 A, característico K 16 A, característico K 16 A, característico K

IP 54 IP 54 IP 54 IP 54
● ● ● ●
○ ○ ○ ○
– – – –
● ● ● ●
– – – –
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○

1 – 200 1 – 200 1 – 200 1 – 200
● ● ● ●
– – – –
● ● ● ●

– / – – / – – / – – / –
– – – –

○ / ○ / ○ ○ / ○ / ○ ○ / ○ / ○ ○ / ○ / ○

Ckt. = Característico
WS =  Dispositivo de segurança 

contra o vento

1) = opcional com perfil de solo em alumínio
2) = ainda não são possíveis todas as dimensões 39



Resumo dos modelos de porta
Características de construção e qualidade

Aplicação Porta de interior
Porta de exterior

Velocidade Comando FU (3 fases) LDB > 6000 mm Abertura máx., aprox. m/s
Comando FU (1 fase) máx. LDB × LDH 
(6000 × 6000 mm)

Abertura máx., aprox. m/s

Comando de proteção (3 fases) Abertura máx., aprox. m/s
Comando de proteção Fecho máx., aprox. m/s

Equipamento de segurança DIN EN 13241
Resistência contra a carga do vento DIN EN 12424 LDB > 6000 mm

Resistência contra a penetração de água DIN EN 12425
Permeabilidade ao ar DIN EN 12426
Transmissão térmica DIN EN 12428
Isolamento acústico DIN EN 52210 dB
Estabilização da cortina / WS Alumínio / aço para molas
Dimensões da porta Largura máx. LDB

Altura máx. LDH
Medidas de montagem (necessidade de espaço) ver dados de montagem

Anti-embate / proteção de aproximação Com colocação em funcionamento automático / manual

Construção da porta Auto-suspensa
Cortina Tecido / transparente 1,5 (0,9) / 2,0 mm

Transp. / tecido / transp. 4,0 (< 25 mm²) / 2,4 / 4,0 mm
Tensão da folha da porta

Material / superfície da guia Aço galvanizado
Aço galvanizado, lacado, cores segundo a RAL
Aço inox V2 A polido

Revestimento do veio / automatismo Plano
30° oblíquo (5°)

Automatismo e comando Comando de proteção
Comando FU
Tensão da ligação (3 fases)
Tensão da ligação (1 fase)
Interruptor ABERTO-IMOBILIZADO-FECHADO
Comando FU, interruptor principal, todos os pólos desconectáveis, 1 fase / 3 fases
Proteção de fusível 3 fases (proteção)

1 fase
Índice de proteção Automatismo, comando
Tecla de fecho 3 fases

1 fase
Dispositivo de fecho de segurança com corrente de energia
Monitorização do nível de fecho Grelha fotoelétrica de segurança IP 67
Monitorização externa da faixa de rodagem Célula fotoelétrica (interna)

Grelha fotoelétrica
Monitorização do painel frontal Detetor de presença por radar

Laço de indução
Tempo de abertura, seg.
Interruptor final eletrónico DES

Abertura de emergência Alavanca
Corrente manual de emergência
Contrapeso / molas
USV em armário de material sintético (200 × 400 × 200) para comando FU 230 V, 1 fase

Contactos sem potência / gerador de impulsos / elementos de segurança
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Portas rápidas flexíveis

V 4015 SEL R V 5015 SEL V 5030 SEL V 6030 SEL V 6020 TRL V 9015 L Stacking V 10008

● ● ● ● ● ● ●
– – protegida da 

influência do vento 1)
● ● ● ●

– – 3,0 3,0 1,5 1,5 (0,8) / 1,5
1,2 1,5 2,0 2,0 1,5 1,0 1,5

– – 0,6 –
0,8 0,8 0,8 0,8 0,5 0,8 / (0,6) 0,4
● ● ● ● ● ● ●

Classe 0 Classe 0 Classe 0 / 1 com 
perfil de solo em 

alumínio

Classe 2 Classe 2 Classe (2) / 3 Classe (2) / 3

Classe 0 Classe 0 Classe 0 Classe 0 Classe 0 Classe 0 Classe 0
Classe 0 Classe 0 Classe 0 Classe 0 Classe 0 Classe 0 Classe 0

– – – – – – –
– – – – – – –

● / – ● / – – / ● – / ● – / ● ● /– – / ●
4000  2) 5000 5000 5000 6000 9000 10000
4000  2) 5000 5000 6000 7000 6000 6250

Proteção de 
aproximação

Anti-embate Anti-embate Proteção de 
aproximação

– – –

● ● ● ● ● ● –
● ● ● ● – (●) ●
– – – – / – ● / ○ – / – – / –
– – – ● ● – ●
● ● ● ● ● ● ●
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ –
○ ○ ○ ○ ○ – –
○ ○ ○ ○ ○ (●) (○)
– – – ● ● ● ●
● ● ● ● ● ○ ●
– – 3 – 400 V, N, PE 3 – 400 V, N, PE 3 – 400 V, N, PE 3 – 400 V, N, PE 3 – 400 V, N, PE

1 – 230 V, N, PE 1 – 230 V, N, PE 1 – 230 V, N, PE 1 – 230 V, N, PE 1 – 230 V, N, PE 1 – 230 V, N, PE –
● ● ● ● ● ● ●

○ / – ○ / – ○ / ● ○  / ● ○  / ● ○  / ● –  / ●
– – 20 A, característico K

20 A, característico K 20 A, característico K
20 A (10A), 

característico K 20 A, característico K
16 A, característico K 16 A, característico K 16 A, característico K 16 A, característico K 16 A, característico K 16 A, característico K 16 A, característico K

IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54
○ ○ ○ ● ● ● ●
– – ● ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ – – – ●
● ● ● ● ● ● –
○ ○ ○ ○ ○ ○ (●)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 – 200 1 – 200 1 – 200 1 – 200 1 – 200 1 – 200 1 – 200
● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● –
– – – ○ ○ ○ ●

– / – – / – – / – ○ / – – / – – / – – / –
○ ○ ○ ○ ○ ○ –

○ / ○ / ○ ○ / ○ / ○ ○ / ○ / ○ ○ / ○ / ○ ○ / ○ / ○ ○ / ○ / ○ ○ / ○ / ○

● = Standard
○ = Opcional

Ckt. = Característico
WS =  Dispositivo de segurança 

contra o vento

1) = opcional com perfil de solo em alumínio
2) = ainda não são possíveis todas as dimensões 41



Resumo dos modelos de porta
Características de construção e qualidade

Aplicação Porta de interior
Porta de exterior

Velocidade Comando FU (3 fases) Abertura máx., aprox. m/s
Comando FU (1 fase) Abertura máx., aprox. m/s

Fecho máx., aprox. m/s
Equipamento de segurança DIN EN 13241
Resistência contra a carga do vento DIN EN 12424
Resistência contra a penetração de água DIN EN 12425
Permeabilidade ao ar DIN EN 12426
Transmissão térmica DIN EN 12428
Estabilização da cortina / WS Alumínio / aço para molas
Dimensões da porta Largura máx. LDB

Altura máx. LDH
Medidas de montagem (necessidade de espaço) ver dados de montagem

Anti-embate / proteção de aproximação Com colocação em funcionamento automática / manual
Construção da porta Auto-suspensa
Cortina Tecido / transparente 1,5 / 2,0 mm

Transp. / tecido / transp. 4,0 mm
Folha da porta, espuma PU 80 mm
Material alveolar PE 20 mm

Tensão da folha da porta

Material / superfície da guia Aço galvanizado
Aço galvanizado, lacado, cores segundo a RAL
Aço inox V2 A polido

Revestimento do veio / automatismo Plano
30° oblíquo (5°)

Automatismo e comando Comando WU
Comando FU
Tensão da ligação (3 fases)
Tensão da ligação (1 fase)
Interruptor ABERTO-IMOBILIZADO-FECHADO
Comando FU, interruptor principal, todos os pólos desconectáveis, 1 fase / 3 fases
Proteção de fusível 3 fases

1 fase
Índice de proteção Automatismo, comando
Tecla de fecho
Dispositivo de fecho de segurança com corrente de energia
Monitorização do nível de fecho Grelha fotoelétrica de segurança IP 67
Monitorização externa da faixa de rodagem Célula fotoelétrica (interna)

Grelha fotoelétrica
Monitorização do painel frontal Detetor de presença por radar

Laço de indução
Tempo de abertura, seg.
interruptor final eletrónico DES

Abertura de emergência Alavanca
Corrente manual de emergência
Contrapeso / molas
USV em armário de material sintético (200 × 400 × 200) para comando FU 230 V, 1 fase

Contactos sem potência / gerador de impulsos / elementos de segurança
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Portas rápidas flexíveis para âmbitos de aplicação especiais

V 5030 MSL V 3015 RW ISO Speed Cold V 4015 ISO L V 2515 FOOD L V 2012

● ● ● ● ● ●
– – ● – – –
– – 2,0 – – –

1,5 1,5 – 1,5 1,2 1,2
0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5
● ● ● ● ● ●

Classe 0 Classe 0 Classe 3 Classe 0 Classe 0 Classe 0
Classe 0 Classe 0 Classe 0 Classe 0 Classe 0 Classe 0
Classe 0 Classe 0 Classe 0 Classe 0 Classe 0 Classe 0

– – 0,3 W/ (m²·K) 1,9 W/ (m²·K) – –
– / ● ● / – – / – ● / – – / ● – / ●
4000 3000 5000 4000 2500 2500
4000 3000 5000 4500 3000 2500

– Anti-embate – – Anti-embate Anti-embate
● ● – – ● ●
– ● ● ● ● ●
● – – – – –
– – ● – – –
– – – ● – –
– – – – – –
● ● ● ● – ●
○ ○ ○ ○ – ○
○ ○ ○ ○ ● ○
○ ○ – ○ – ●
○ ○ – – (●) –
– – – (○) – –
● ● ● ● ● ●

3 – 400 V, N, PE – 3 – 400 V, N, PE – – –
1 – 230 V, N, PE 1 – 230 V, N, PE – 1 – 230 V, N, PE 1 – 230 V, N, PE 1 – 230 V, N, PE

● ● ● ● ● ●
○ / ● ● / – – / ● ○  / – ●  / – –  / –

20 A, característico K – 20 A, característico K –  –  –
16 A, característico K 16 A, característico K – 16 A, característico K 16 A, característico K 16 A, característico K

IP 54 – IP 54 IP 54  –  –
● ● ○ ○ ○ ○
– com cabo espiral ● – – –
● – – ● ● –
○ (●) (●) – ○ –
○ ○ ○ ○ ○ ●
○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○

1 – 200 1 – 200 1 – 200 1 – 200 1 – 200 1 – 200
● ● ● ● ● ●
● – ● ● – –
– – ○ – – –

– / – ● / – ● / – – / – – / – ● / –
○ – – ○ ○ –

○ / ○ / ○ ○ / ○ / ○ ○ / ○ / ○ ○ / ○ / ○ ○ / ○ / ○ ○ / ○ / ○

● = Standard
○ = Opcional

Ckt. = Característico
WS =  Dispositivo de segurança 

contra o vento
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Resumo dos modelos de porta
Características de construção e qualidade

● = Standard
○ = Opcional

Aplicação Porta de interior
Porta de exterior

Velocidade Comando FU (3 fases) Abertura máx., aprox. m/s
Comando FU (1 fase) Abertura máx., aprox. m/s

Fecho máx., aprox. m/s
Equipamento de segurança DIN EN 13241
Resistência contra a carga do vento DIN EN 12424
Resistência contra a penetração de água DIN EN 12425
Permeabilidade ao ar DIN EN 12426
Transmissão térmica DIN EN 12428
Estabilização da cortina / WS Alumínio / aço para molas
Dimensões da porta Largura máx. LDB

Altura máx.  LDH
Medidas de montagem (necessidade de espaço)

Anti-embate / proteção de aproximação Com colocação em funcionamento automática / manual
Construção da porta Auto-suspensa
Cortina / folha da porta Tecido / transparente 1,5 / 2,0 mm

Transparente 4,0 mm
Cortina / tensão da folha da porta

Material / superfície da guia Aço galvanizado
Aço galvanizado, lacado, cores segundo a RAL
Aço inox V2 A polido

Revestimento do veio / automatismo Plano
30° oblíquo (5°)

Automatismo e comando Comando WU
Comando FU
Tensão da ligação 3 fases

1 fase
Interruptor ABERTO-IMOBILIZADO-FECHADO
Comando FU, interruptor principal, todos os pólos desconectáveis, 1 fase / 3 fases
Proteção de fusível 3 fases

1 fase
Tecla de fecho
Dispositivo de fecho de segurança com corrente de energia
Monitorização do nível de fecho Grelha fotoelétrica de segurança IP 67
Monitorização externa da faixa de rodagem Célula fotoelétrica (interna)

Grelha fotoelétrica
Monitorização do painel frontal Detetor de presença por radar

Laço de indução
Tempo de abertura, seg.
Interruptor final eletrónico DES

Abertura de emergência Alavanca
Corrente manual de emergência
Contrapeso / molas
USV em armário de material sintético (200 × 400 × 200) para comando FU 230 V, 1 fase

Contactos sem potência / gerador de impulsos / elementos de segurança
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Portas rápidas flexíveis para âmbitos de aplicação especiais

V 3015 CLEAN V 3009 Conveyor V 1401 ATEX HT 3530
● ● ● ●
– – – –
– – – –

1,5 (AKE 0,8) 1,4 3,0
0,5 (AKE 0,8) 0,5 1,0
● ● ● ●

Classe 0 Classe 0 Classe 0 Classe 0
Classe 0 Classe 0 Classe 0 Classe 0
Classe 0 Classe 0 Classe 0 Classe 0

– – – –
– / ● ● / – ● / – – / –
2500 3000 4000 3500
3000 3000 4000 3500

– – – –
● ● ● –
– ● ● ●
● – – –
– – – ●
– ● ● ●
– ○ ○ ○
● ○ ○ ○
– ○ ○ ●

(●) ○ ○ ○
– ● – –
● ○ ● ●
– – – –

1 – 230 V, N, PE 1 – 230 V, N, PE 1 – 230 V, N, PE 1 – 230 V, N, PE
● ● ● ●

○ / – ○ / – ● / – ○ / –
– – – –

16 A, característico K 10 A (16 A, característico K / FU) 16 A, característico K 16 A, característico K
○ ○ ○ ○
● ● ● ●
– – – –

(●) (●) (●) (●)
○ ○ – ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○

1 – 200 1 – 200 1 – 200 1 – 200
● ● – ●
● ● ● –
– – – –

– / – – / – – / – – / ●
○ ○ – ○

○ / ○ / ○ ○ / ○ / ○ ○ / ○ / ○ ○ / ○ / ○

● = Standard
○ = Opcional

Ckt. = Característico
WS =  Dispositivo de segurança 

contra o vento
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 Portas seccionais

Os sistemas de porta que não 
necessitam de muito espaço ajustam-
se a qualquer construção industrial 
devido aos vários tipos de guia.  
A Hörmann oferece-lhe soluções  
à medida para cada aplicação.

 Portas e grades de enrolar

Devido à sua construção simples  
com poucos componentes, as portas 
de enrolar são sobretudo económicas  
e robustas. A Hörmann fornece portas  
de enrolar até 11,75 m de largura e 9 m 
de altura, as portas especiais podem 
ainda ser maiores.

 Portas rápidas

As portas rápidas da Hörmann são 
aplicadas no interior e como perfil 
exterior para optimização do tráfego, 
melhoria da temperatura ambiente  
e para poupança de energia.  
O programa da Hörmann inclui portas 
transparentes com cortina flexível,  
de abertura vertical e horizontal.

 Sistemas de carga

A Hörmann propõe-lhe sistemas  
de carga completos para a área  
da logística. Vantagens: planeamento 
seguro, desenvolvimento fiável  
de construção e elevada funcionalidade 
devido aos componentes  
que se ajustam de uma forma perfeita.

 Portas de correr corta-fogo

Para todas as áreas e, dependendo  
da classe de proteção contra incêndios 
exigida, a Hörmann sugere-lhe 
soluções de portão de correr  
com 1 e 2 folhas.

 Portas multiusos  

e portas de interior

As portas multiusos e as portas  
de interior da Hörmann adequam-se 
tanto para a ampla aplicação  
interior como exterior. As portas  
de 1 e 2 folhas podem ser aplicadas  
em qualquer lugar, onde sejam 
exigidos elementos de porta robustos. 
Com inúmeras funções adicionais, 
como protecção anti-fumo e corta-
fogo, isolamento acústico ou protecção 
contra a intrusão.

 Elementos de aro tubular

Para áreas com elevadas exigências  
no que diz respeito à imagem, como  
por exemplo em edifícios 
administrativos, a Hörmann propõe 
portas corta-fogo e corta-fumo e visores 
fixos em aço e alumínio, bem como 
portões de correr automáticos 
igualmente para exigências especiais  
a nível de proteção contra incêndios.

 Janelas amplas

Os amplos visores da Hörmann  
são aplicados como janela ou elementos 
com espaço de altura para mais 
luminosidade e melhor contacto visual.

Produtos Hörmann
Tudo de uma só fonte para a sua construção
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Hörmann: Compromisso de Qualidade

O grupo Hörmann como único fabricante no mercado internacional fornece  

todos os elementos de construção indispensáveis a partir de uma só fonte.  

São fabricados em fábricas altamente especializadas, de acordo com os  

mais recentes padrões técnicos. A rede de serviços e distribuição em toda  

a Europa e a presença na América e na China faz com que a Hörmann seja  

o seu parceiro internacionalmente forte no que diz respeito a elementos  

de construção de alta qualidade. Um compromisso de qualidade!

PORTAS DE GARAGEM

AUTOMATISMOS

PORTAS INDUSTRIAIS

SISTEMAS DE CARGA

PORTAS

AROS

Hörmann KG Amshausen, Alemanha

Hörmann KG Dissen, Alemanha

Hörmann KG Werne, Alemanha

Hörmann Beijing, China

Hörmann KG Antriebstechnik, Alemanha

Hörmann KG Eckelhausen, Alemanha

Hörmann Genk NV, Bélgica

Hörmann Tianjin, China

Hörmann KG Brandis, Alemanha

Hörmann KG Freisen, Alemanha

Hörmann Alkmaar B.V., Países Baixos

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Brockhagen, Alemanha

Hörmann KG Ichtershausen, Alemanha

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polónia

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA

Hörmann Portugal, Lda

Centro Empresarial Sintra – Estoril VII, C1
Rua da Tapada Nova – Linhó
2710-297 Sintra
Tel.: 21 910 88 30
E-mail: info@hormann.pt
Internet: www.hormann.pt
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