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Biztonsági jellemzők az EN 13241-1 szabvány szerint 

2005 május 1. óta kötelez ő  

A Hömann ipari szckcior^,ált kapuk hiztonságosak 

C nyitás és a zarás minden fázisában. Mindegy, hogy 

kézi vagy motoros müködtetés ű . lmpulzusvezérlésü 

motoros kapuknál egy optoszenzoros élvédelem, és 

sínvezetésfügg ő  sebességbeállítás gondoskodik 

a dinamikus záröerö biztonságos betartásáról 

(max. 400 N). 

Opcionálisan egy elölfutó fénysorompó gondoskodik az 

érintkezés nélküli visszanyitásról. Egy mikroprocesszor 

továbbá nyitáskor felügyeli az eröhatárolását, és 

lekapcsolja a hajtást nem engedélyezett magas er ők 

esetén. A Hörmannál a kapuk és C haitások természetesen 

egymáshoz ileszkedbek, ös az Orr bizonságaért TIJV ábal 

bevizsgáit. Itt érdemes az összehasonlítás! 

A kapuknak biztonságtechnikailag a 13241 -1 európai 

szabványnak meg kell felelniük! Más ajánlatadóktól 

is kérje a megfelelő  bizonyítványokat! 

A Hörmannál bevizsgált, és dokumentált: 

Zuhanásgátlás 

Becsípésvédelem 

Becsípésvédelem ow 

Ujjbecsípés elleni védelem 

A specús lamellaprofil 

(Európai szabadalom) által 

nincs hely a becsipődéshez. 

Sem kívülrő l, sem belülrő l. Ez 

érvényes a zsanérokra Is. Ezt 

az ujjbecsípés védelmet csak 

a Hörmann kínálja. 

Belső  kötélvezetés 

A tartókötolek belül, a kapulap 

és a tok között vannak vezetve. 

Nincsenek kiálló elemek. Ez 

kizárja a sérüléseket. Alacsony 

sínvezetésnél a tartóelem lánc! 

drótkötél. 

1.- 

üzembiztonság 

Az olő lfinÓ férrysarornpo 

rendkivüli biztonságot nyújt 

a kapu záródó élének. 

Az akadályt mára közvetlen 

érintkezés előtt észleli. 

Az érzékelők figyelik a kapu alsó 

élét, és veszély esetén 

a kaput megállítják, majd a 

kapu visszanyít. Az egy (VL1) 

és két (VL2) szenzorpár egy 

elő lfutó lengőkar-konstrukcióban 

helyezkedik cl, Az 
impulzusvezérlésü elektromos 

hajtású DPU kapuk esetén a VL2 

elő lfutó ténysorompó kötelező . 

Benyúlás elleni védelem 

A tokok teljesen zártak. 

Alától a tetejéig. Ez a 

biztosabb, tokoldali benyúlás 

elleni védelem. 
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