
ZÁVORY SH 50 / SH 100
NOVINKA. Riešenia závor pre súkromné, komerčné a priemyselné použitia

pre
závoru SH 50
závoru SH 100
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Nízkonákladový základ pre štandardné použitia:
Závora SH 50
Automatická závora SH 50 je dokonalým ekonomickým základom pre štandardné riešenia. Závora 
je vhodná na kontrolu prístupu pre súkromné pozemky, stredne veľké bytové komplexy alebo menšie firmy. 
Robustnú závoru môžete dokonale prispôsobiť individuálnym potrebám vďaka voliteľnému príslušenstvu, ako 
napr. svetelné pásy LED, svetelné závory, indukčné slučky, kľúčové spínače alebo prijímač BiSecur (pozri str. 
4). V závislosti od dĺžky ramena možno dosiahnuť rýchlosti otvárania v rozsahu od 3 – 6 sekúnd. Vďaka 
svojej dlhej životnosti až 1 milión celkového počtu cyklov (pri 500 cykloch za deň) ponúka závora SH 50 
výborný pomer cena / výkon.

Výhoda 1

Dĺžky ramena 3 – 5 m

Dĺžky ramena závory 3 – 5 m pokrývajú  
rozsah blokovania pre malé až stredne veľké 
parkoviská. V prípade potreby možno závoru 
použiť v synchrónnej prevádzke (dve oproti 
stojace závory) a predĺžiť tak blokovaciu šírku.

Výhoda 2

Vysokohodnotný dizajn

Antracitový kryt a oválne rameno sú známkou 
estetického dizajnu. Štandardne zabudované 
osvetlenie krytu signalizuje stav závory (červená 
farba: závora zatvorená, zelená farba: závora 
otvorená).

Výhoda 5

Inteligentné príslušenstvo Kliknite sem a spustite video:

Príslušenstvo pre ešte vyšší komfort 
a bezpečnosť, ako napríklad kľúčový spínač 
(pozri vyššie), svetelné pásy LED a ďalšie 
vybavenie, nájdete na strane 4.

Robustný motor so zabudovaným vypnutím síl 
podľa produktovej normy DIN EN 13241 rozpozná 
prekážky a otočí rameno závory do opačného 
smeru. Voliteľne dostupné svetelné závory alebo 
indukčné slučky navyše zvyšujú bezpečnosť.

Výhoda 3

Ochrana osôb a motorových 

vozidiel

Výhoda 4

Voliteľne dostupný 

prijímač BiSecur

Všetky prvky obsluhy Hörmann, ručný vysielač 
(pozri vyššie), spínače atď., sú takisto určené 
na ovládanie závor Hörmann. S voliteľným 
prijímačom BiSecur zvyšujete svoj komfort  
a s jedným prvkom obsluhy môžete ovládať  
aj iné závory, brány a dvere Hörmann.

Prípadne naskenujte  
QR kód

Len u firmy Hörmann

Rádiový systém BiSecur
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Kliknite sem a spustite video:

Komfortná závora pre všetky situácie použitia:
Závora SH 100
Automatická závora SH 100 je vďaka zabudovanému prijímaču BiSecur a rozšírenému voliteľnému balíku 
príslušenstva skutočne všestranným pomocníkom (pozri str. 4). Vďaka tomu je dokonalou závorou pre 
náročné koncepty príjazdu, ako napr. stredne veľké až veľké firmy a bytové komplexy. Väčšinu 
príslušenstva, ktoré si môžete objednať, dokážeme na požiadanie namontovať vo výrobnom závode, čím 
sa výrazne zníži náročnosť montáže. V závislosti od dĺžky ramena možno dosiahnuť rýchlosti otvárania 
v rozsahu od 3 – 6 sekúnd. Vďaka svojej veľmi dlhej životnosti až 2 milióny celkového počtu cyklov 
(pri 1000 cykloch za deň) ponúka závora výborný pomer cena / výkon.

Výhoda 1

Dĺžky ramena 2 – 6 m

Výhoda 4

Štandardný prijímač 

BiSecur

Dĺžky ramena závory 2 – 6 m pokrývajú  
rozsah blokovania pre malé až stredne veľké 
parkoviská. V prípade potreby možno závoru 
použiť v synchrónnej prevádzke (dve oproti 
stojace závory) a predĺžiť tak blokovaciu šírku.

Vysokokvalitný plastový kryt so štandardne 
zabudovaným osvetlením krytu možno 
dodatočne použiť ako oranžové výstražné 
svetlo.

Výhoda 2

Vysokohodnotný dizajn

Motor so zabudovaným vypnutím síl podľa 
produktovej normy DIN EN 13241 rozpozná 
prekážky a otočí rameno závory do opačného 
smeru. Voliteľne dostupná svetelná závora 
na kryte alebo indukčná slučka navyše zvyšujú 
ochranu.

Výhoda 3

Ochrana osôb a motorových 

vozidiel

Závora SH 100 ponúka ešte komfortnejšie 
možnosti vybavenia, ako napríklad núdzový 
akumulátor (pozri vyššie), požiarny spínač 
a kyvná podpera. Úplný program nájdete 
na strane 4.

So štandardne zabudovaným prijímačom 
BiSecur ovládate závory pohodlne a bezpečne: 
Rádiový systém BiSecur s mimoriadne bezpečným 
kódovacím systémom a stabilným bezporuchovým 
dosahom nie je možné kopírovať nepovolenými 
osobami.

Len u firmy Hörmann

Rádiový systém BiSecur

Prípadne naskenujte  
QR kód

Výhoda 5

Ešte inteligentnejšie príslušenstvo

Systémy na kontrolu príjazdu
Závora
SH 100
#Hörmannprodukt
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Voliteľné vybavenie SH 50

Voliteľné vybavenie SH 100

Svetelné pásy LED

Svetelné pásy LED

Kľúčový spínač STAP 50

Kľúčový spínač na montáž 
do dvierok závory

Požiarny spínač 
na zabudovanie do dvierok 
závory

Svetelná závora  
(káblové prepojenie  
alebo s batériou)

Detektor indukčnej slučky 
a hotová indukčná slučka

Detektor indukčnej slučky 
a hotová indukčná slučka

Svetelná závora na kryte 
pre jednotný vzhľad

Signálne svetlo LED SLK, 
žlté

Oranžové výstražné svetlo 
(vyžaduje sa UAP)

Oporný stĺpik

Oporný stĺpik voliteľne 
s prídržným magnetom

Kyvná podpera

Prijímač BiSecur alebo 
ručný vysielač

Ručný vysielač BiSecur

Priemyselný ručný vysielač

Priemyselný ručný vysielač

Núdzový akumulátor 
na dočasnú ďalšiu 
prevádzku v prípade 
výpadku prúdu

S možnosťou montáže 
príslušenstva v závode
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