
T30 EI230 T90 EI290 RS Sm MZ

Kvaliteetsed tooted nõudlike arhitektuursete  
lahendustega tööstus- ja ärihoonetele

Tule- ja suitsutõkke-lükanduksed
Mitmeotstarbelised lükanduksed
Ühe ja kahe lehega, teleskoopkonstruktsiooniga,  
nii terasest kui roostevabast terasest



2



Hörmanni kvaliteet 4

Hörmanni tuletõkkeelemendid 6

Säästvalt toodetud 8

Kasutusnäited 10

Head põhjused Hörmanni kasuks otsustamiseks 12

Kvaliteet igas detailis 14

Pealispinnad ja värvid 16

Lisavarustused 18

Tule- ja suitsutõkke-lükanduksed
Mitmeotstarbelised lükanduksed 20

Ilma lävepakuta jalgvärav 22

Horisontaal- ja vertikaallõiked 24

Jalgväravaga lükanduksed 26

Niši- ja laeklapid 27

Tehnilised andmed 28

Hörmanni tootevalik 30

Hörmanni tule- ja suitsutõkkeuks, Agentur Serviceplan,  
München, Saksamaa

Kaitstud autoriõigustega: järeltrükk, ka osaline, lubatud üksnes meie loaga.  
Jätame omale õiguse teha muudatusi. Piltidel kujutatud uste puhul võib olla  
tegemist erilahendustega, mis vajavad iga kord eraldi luba.

3



Kvaliteet suurima kindlustunde  
ja usaldusväärsuse tagamiseks

Oma tootearendus

Kasvavad ja muutuvad nõuded funktsionaalsusele ja 
turvalisusele tingivad just liikuvate ehituselementide nagu 
tõstuksed ja uksed pideva konstruktsiooni ja varustuse 
edasiarendamise ja parendamise. Just selles valdkonnas 
tõestavad meie kvalifitseeritud arendusmeeskonnad 
pidevalt oma suurt erialast kompetentsust.

Kõrgetasemeline tootmine

Hörmanni tootmine on rajatud moodsale tootmistehnoloogiale 
ja spetsialiseerunud tehastele. Arvutiga juhitud  
töötlemine tagab mõõdus elemendid ning kõikide suluste  
ja funktsioonielementide täpse sobimise.

Hörmanni toodetega Lenkwerk Bielefeld, Saksamaa
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Testlaboriga tuletõkkekeskus

Pidevate testidega meie tuletõkkekeskuse testlaboris 
kontrollitakse vastavust tule- ja suitsutõkkenõuetele. 
Testidega omandatud teadmised tagavad usaldusväärse 
tuletõkke lõpptoote kasutuskohas. Nende testidega 
luuakse optimaalsed eeldused akrediteeritud 
kontrollasutuste ametlike testide läbimiseks ja vajalike 
sertifikaatide saamiseks.

Kompetentne nõustamine

Kogenud ja alati lähedal asuvad spetsialistid aitavad Teid 
alates projekteerimisest, tehniliste lahenduste leidmisest 
kuni objekti üleandmiseni.

Nõuetekohase paigalduse tagavad Hörmanni kogenud 
paigaldajad ning vastavalt koolitatud Hörmanni partnerite 
spetsialistid.

Uste, tõstuste ja lengide juhtiva tootjana 
Euroopas oleme endale võtnud kohustuse 
tagada kõrge toote- ja teeninduse kvaliteet. 
Rahvusvahelisel turul oleme sellega 
suunanäitajaks.

Spetsialiseerunud tehastes arendatakse 
välja ja toodetakse ehituselemente,  
mida iseloomustavad kvaliteet, ohutus  
ja pikk kasutusiga.

Tänu esindatusele olulisemates 
rahvusvahelistes majandusregioonides 
oleme tugev ning tulevikule orienteeritud 
partner tööstus-, äri- ning avalike  
objektide rajamisel.
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Hörmanni tuletõkkeelemendid
Igaks vajaduseks sobilik lahendus
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Seinaga ühtse tasapinna moodustavad  
terasest tuletõkkeuksed
Tule- ja suitsutõkkeuste STS / STU iseloomulikeks omadusteks  
on kogu ukselehe ulatuses täidisega liimitud vooder, ühtse tasapinna 
moodustav ukseleht ja elegantne väljanägemine, mis ühtib 100%-liselt 
nii T30 / El230, T90 / El290 kui ka suitsutõkkeustel.

Profiilkonstruktsioonist tule-  
ja suitsutõkkeelemendid
Hörmanni terasest ja alumiiniumist tule- ja suitsutõkkeuksed ning 
klaasistused tagavad sertifitseeritud ohutuse, perfektse toimivuse  
ja 100% ühtiva väljanägemise. Uksed on saadaval alumiiniumist 
profiilidega ning terasest N-Line ja S-Line profiilidega.  
Selle tootevalikuga pakub Hörmann ühtse lahendusega 
tuletõkkekontseptsiooni nõudlike arhitektuursete lahenduste  
jaoks tööstus- ja ärihoonete rajamisel.

Multifunktsionaalsed uksed
Nende omapäraks on läbivalt ühtne väljanägemine. Eelis arhitektidele 
ja ehitajatele: erinevate funktsioonidega uksed, mis on paigaldatud 
hoone ühele korrusele, sobivad perfektselt omavahel kokku.

Vaheaknad
Hörmanni vaheaknad leiavad kasutust nii üksiku aknana kui ka 
ruumikõrguse elemendina kohtades, kus soovitakse rohkem valgust  
või ruumide vahelist läbinähtavust. Vaheakende klaasid saate vastavalt 
vajadusele kas soojusisolatsiooni, müra- ja kiirgustõkke, tuletõkke  
F30 ja tulekindluse F90 tagava variandina. Prosside jaotus, süvendid, 
kalded võimaldavad realiseerida individuaalseid lahendusi.

Euroopa suurim  
tuletõkketoodete tootevalik

Pilt vasakul: Q1 ThyssenKrupp Megacube, Essen, Saksamaa, hoones kasutatud Hörmanni tooteid 7



Säästlik tootmine – 
tulevikku loova ehituse tarbeks

 Me mõtleme roheliselt
Hörmann tunneb vastutust 
meie keskkonna ja tuleviku ees

Säästvalt toodetud
tulevikku rajava ehituse jaoks

Säästev tootmine on kinni-
tatud ja dokumenteeritud 
ift Rosenheim poolt
Hörmann on lasknud säästlikust 
kontrollida ja tõendada toote 
keskkonnadeklaratsiooniga (EPD)* 
vastavalt ISO 14025 nõuetele Rosenheimi 
aknatehnika instituudi (ift) poolt.
Kontrollimise aluseks on ift Rosenheim 
GmbH nõuded Product Category  
Rules (PCR) „Uksed ja väravad” 
väljaanne PCR-TT-0.1.
Keskkonda säästev tootmine  
on vastavalt normile 
DIN ISO 14040 / 14044 teostatud 
olelustsükli hindamine kinnitatud 
kõikide lükanduste puhul.

Säästev ehitamine  
koos Hörmanni 
kompetentsiga
Hörmann on arvukate objektidega 
kogunud ulatusliku kogemuse säästva 
ehituse vallas. Selle oskusteabega 
toetame ka Teie ettevõtmisi. Täiendav 
eelis Teie jaoks: iga objekti puhul 
koostatakse automaatselt ka LEED 
sertifikaadi jaoks vajalikud andmed.

* Rohkem infot selle kohta leiate internetist aadressilt www.hoermann.de/Dokumentationen

Rohkem informatsiooni 
Hörmanni keskkonnaalase 
tegevuse kohta  
leiate kataloogist  
„Me mõtleme roheliselt”.

Säästvalt toodetud 
Hörmanni tule- ja 
suitsutõkkeelemendid
Keskkonda säästev tootmine
Ulatuslik energiajuhtimissüsteem  
tagab keskkonda säästva tootmise.
Kohalikud toorained
Suurem osa kasutatavatest 
toorainetest hangitakse Saksamaalt  
või Kesk-Euroopast.
Pika kasutuseaga tooted
Pikk kasutusiga ja madalad 
hoolduskulud tulenevad kvaliteetsete 
materjalide kasutamisest.
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Teleskoopkonstruktsiooniga lükanduksed on sobiv lahendus siis,  
kui ukseava kõrval ei ole piisavalt ruumi tavalise ukselehe mahutamiseks.

Kasutusnäited
Tule- ja suitsutõkke- ning  
mitmeotstarbelised lükanduksed
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Kasutusnäited
Tule- ja suitsutõkke- ning  
mitmeotstarbelised lükanduksed

Lükanduksed on saadaval 7 eelisvärvitoonis ja kõikides RAL-värviskaala toonides.  
Rohkem informatsiooni leiate leheküljelt 17.
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Tsingitud Pearlgrain-pealispind sobib suurepäraselt kasutamiseks laoruumides.  
Rohkem informatsiooni leiate lehekülgedelt 13 ja 17.

Nišiklapid integreerivad lükanduksed märkamatult avalike ruumide 
seinakonstruktsiooni. Rohkem informatsiooni leiate leheküljelt 19.
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Patenteeritud juhiksiin tagab  
ukselehe täpse liikumise
Silindriline jooksurullik ja stabiilselt liikuv  
juhtrullik koos patenteeritud juhiksiini lahendusega 
tagavad optimaalse jõudude ühtlustuse. 
Kuullaagritega kinnitused tagavad sujuva liikumise 
ja kerge käitamise.

Kvaliteetne ja kaunis üldilme tänu  
elementide patenteeritud tappühendusele
Hörmanni lükanduksed on moodsa väljanägemisega, 
mille tagab patenteeritud V-soon elementide 
ühenduskohtades, mille puhul ei jää nähtavale 
ühtegi kinnitusvahendit. Ukselehe jäikuse tagavad 
üksteise sisse haakuvad tappühenduse profiilid. 
Ukselehe elemendid on 72 mm paksused,  
nende vooder on kogu elemendi ulatuses  
täidisega kokku liimitud ning need fikseeritakse 
keermelattidega üksteise külge. Nii moodustub 
kvaliteetne ukseleht, millel on paralleelsed  
ühtlase laiusega servad.

Kvaliteetne  
üldilme

Ukselehe  
täpne liikumine21

Head põhjused Hörmanni kasuks otsustamiseks
Kvaliteetsed ja esteetilised lahedused ärihoonetele,  
funktsionaalsed lahendused tööstushoonetele
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Ainult Hörmannil Ainult Hörmannil

Lävepakuta jalgvärav tagab suurema 
mugavuse ja parema ohutuse
Ainult Hörmannil on ilma lävepakuta jalgvärav 
sertifitseeritud ka suitsutõkke-lükandustel. 
Jalgvärava avanemissuunda on võimalik muuta 
vastavalt vajadusele – vastavalt evakuatsioonitee 
plaanile. Paigaldus on võimalik teostada nii,  
et jalgvärav avaneks avasse sisse või avast 
väljapoole. Lisaks sellele on ühte ukselehte 
võimalik paigaldada kaks jalgväravat, mis võivad 
avaneda erinevates suundades ning nii ukselehte 
kui jalgväravasse on võimalik paigaldada 
klaasistus.

Vastupidav Pearlgrain-pealispind
Lükanduksi on koos jalgväravaga võimalik tellida  
ka Pearlgrain-pealispinnaga. See pealispind  
ei ole nii tundlik kasutamisel või paigaldamisel  
ettetulevate mehhaaniliste kahjustuste suhtes.  
Selle pealispinnaga uksed sobivad tsingituna  
ja ilma täiendava värvita eriti hästi laohoonetele  
ja aladesse, kus kasutuskoormus on suur. Juhiksiini 
kate, raskuste kast ja profiilid on siledast materjalist. 
Lisana on Pearlgrain-pealispinnaga ust võimalik 
tellida ka värvituna soovitud RAL-värvitoonis.

Eksklusiivne  
Pearlgrain-pealispind

Ilma lävepakuta  
jalgvärav3 4
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Kvaliteet igas detailis
Kvaliteetne uksekonstruktsioon nõudliku arhitektuuri jaoks
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Kitsas konstruktsioon

• paigaldussügavus ainult 132 mm
• minimaalne laius nišiklapi jaoks:  

160 mm kuni max 360 mm (klapi laius)
• niši laius: 180 mm kuni max 380 mm

Juhiksiini kate

• sobitub harmooniliselt ukselehega
• tsingitud, valikul RAL-värvitoon  

ja roostevaba teras
• lihtne paigaldus, sest poltühendusi on vähe

Sulgemisraskused

• lihtne paigaldus ja hooldus tänu 
poltühendusega raskustele

Suunamisprofiil ukse sulgumiseks

• suunamisprofiil tagab ukselehe  
täpse sulgumise

Sulgemissummutus

• tsingitud või roostevabast terasest V2 A
• üheleheliste T30 / El230 tuletõkke-lükanduste 

puhul ukselehte integreeritud  UUS

Integreeritud juhtrullik

• horisontaalselt reguleeritav
• liigub peale paigaldust varjatult juhiksiinis

Hüdrauliline sulgemisregulaator

• astmeteta reguleeritav sulgemiskiirus 
(0,08 – 0,2 m/s)

• integreeritud nähtamatult raskuste kasti

Klaasistus nii ukselehes kui jalgväravas

• maksimaalne klaasi suurus 
500 mm × 1000 mm

• standardne klaasi suurus 468 mm × 815 mm

Käepidemed ja  
süvistatud käepidemed

• standardvarustuses roostevabast  
terasest  UUS

Varjatud asetusega jalgvärava- /  
ukselehe kontrollandurid  UUS

• kaablite paigaldus varjatult ukselehe sisse
• varjatud magnetkontakt jalgväravas
• puudub käitamisel kahjustada saamise oht
• spiraalkaabel ja ühenduskarp ukselehe servas

Kontrollitud ja sertifitseeritud normi EN 12605, 
klass C5 kohaselt (kestvuskatsetus 200000 käitusega)
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Ukselehe ülesehitus

Tuletõkkematerjal

Voodri ja täidise liimkiht kogu ulatuses

Tsingitud terasplekk või roostevaba teras V2 A

Pulbervärviga krunditud või pulbervärvitud  
vastavalt valitud RAL-värvitoonile (lisavarustus)

Pealispinnad ja värvid
Tsingitud, värvitud või roostevabast terasest
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Ainult Hörmannil

Roostevaba teras V2 A,  

lihvitud (teralisus 240)

Pearlgrain, tsingitud

Sile plekk, tsingitud

Ukselehe pealispinnad Eelisvärvitoonid
Pealispinnad ja värvid
Ukselehe ja jalgvärava puhul on 
võimalik valida kahe pealispinna 
vahel: Pearlgrain või sile plekk. 
Juhiksiinid ja profiilid on mõlema 
puhul alati valmistatud siledast 
materjalist.

Lükanduste elementide vooder on 
kogu ulatuses täidise külge liimitud 
ning tarnime need standardina 
tsingituna. Lisana on võimalik neid 
tellida ka krundituna hallikasvalges 
värvitoonis RAL 9002 ning veel 
lisaks 6 eelisvärvitoonis ning 
kõikides ülejäänud RAL-värvitoonides. 
Kiirvalmistusprogrammi raames 
tarnib Hörmann Saksamaal 
eelisvärvitoonis uksed 15 tööpäeva 
jooksul ehitusobjektile kohale.

Roostevabast terasest
Kui ukse väljanägemisele esitatakse 
erilisi nõudeid või kui ehitise nõuded 
seda ette näevad, on saadaval  
ka lihvitud (teralisus 240) 
roostevabast terasest V2 A uksed.

RAL-värvitoon valikul
Soovi korral tarnime kõik 
uksed värvituna valitud 
RAL-värvitooni.

Kõik värvitoonid vastavalt RAL värvikaardile.

Tulipunane RAL 3000

Antratsiithall RAL 7016

Hallikasvalge RAL 9002

Valge alumiinium RAL 9006

Hall alumiinium RAL 9007

Puhasvalge RAL 9010

Valge RAL 9016
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Vabaltjooksu funktsioon
Vabaltjooksu funktsioon võimaldab ukselehte 
seisma jätta vabalt valitud asendisse. Nii saab ust 
väga kergesti ja ka näiteks ainult osaliselt avada. 
Ideaalne lahendus tuletõkke-lükandustele, mida 
käitatakse päevas mitu korda. Tulekahju korral, 
vastava nupu vajutamisel või voolukatkestuse 
korral sulgub uks automaatselt. Ettenähtud 
sulgemiskiiruse (5 – 12 cm/s) tagamiseks on 
vabaltjooksu kelku integreeritud radiaalsummuti. 
Vabaltjooksu funktsioon ei ole võimalik 
jalgväravaga uste puhul.

Lisavarustused
Kõik on võimalik

Avamisabi
Ukse automaatseks avamiseks pidevat nupuvajutust 
nõudvas režiimis.
Integreeritud hoideseadis hoiab ust kindlalt avatud 
asendis kinni. Uks sulgub sulgumisraskuste abil.
Avamisabi on hooldusvaba ja saadaval ka võtilülitiga.

Lukustatav ukseleht ja jalgvärav
1 ja 2 lehega tuletõkke-lükandustele on 
lisavarustusena saadaval ukselehte paigaldatud 
eurosüdamikuga konks- ja kaardkeelega lukud.

Konkskeelega lukk
•	 kaugus luku esiplaadist südamiku keskkohani – 

120 mm eurosüdamik ja KABA
•	 kaugus luku esiplaadist südamiku keskkohani – 

250 mm eurosüdamik nt nišiklapi puhul

Kaardkeelega lukk
•	 kaugus luku esiplaadist südamiku keskkohani – 

120 mm eurosüdamik ja KABA

Hilisemaks lihtsaks tagant järele paigalduseks  
1 ja 2 lehega ustele on saadaval spetsiaalne lukk.
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Heli- ja valgussignaaliga hoiatusseadmed
Lisaks standardsele ainult helisignaaliga toimivale 
hoiatusseadmele on lisavarustusena saadaval  
ka nii heli- kui valgussignaaliga toimiv variant, 
vastab normile DIN EN 14600 (vaata pilt).

Suitsuandur
Suitsuandur on saadaval kas optilise 
suitsutuvastusega (ORS 142) või temperatuuride 
erinevusele reageeriva andurina (TDS 247). 
Lisavarustusena on saadaval ka raadiosagedusel 
signaali edastav (ORS 145) optilise suitsutuvastusega 
variant. Signaali raadiosagedusel edastamine säästab 
uute süsteemide puhul oluliselt paigaldusaega, kuna 
kaableid ei pea vedama. Spetsiaalseid mudeleid  
saab kasutada ka sügavkülmkambrites.

Niši- ja laeklapid
Lahendused nõudliku arhitektuuriga kohtadesse, 
kus lükanduksed tuleb märkamatult integreerida 
seinakonstruktsiooni.

Vertikaalne nišiklapp katab kinni ukse sisse-  
ja väljaliikumise ala. Minimaalne nišilaius  
on 180 mm.

Silluse alas varjab laeklapp horisontaalsed 
juhiksiinid ära. Laeklapp suletakse käsitsi. 
Avanemisprotsess käivitatakse automaatselt 
juhtseadmega.

Niši- ja laeklapid on saadaval ka 
teleskoopkonstruktsiooniga lükandustele.

Nišiklapp suletud ukse korral Nišiklapp avatud ukse korral
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MZ

RS

Sm

T30

EI230

T90

EI290

Tule- ja suitsutõkke-lükanduksed
Mitmeotstarbelised lükanduksed
 1 lehega, 2 lehega, teleskoopkonstruktsioon

Varustusvõimalused
•	Sile teras, tsingitud
•	Pearlgrain, tsingitud
•	RAL-värvitoon valikul
•	Roostevaba teras
•	 Ilma lävepakuta jalgvärav
•	Klaasistus jalgväravas /  

ukselehe elemendis
•	Ukseleht ja jalgvärav 

lukustatav
•	Avamisabi
•	 Lae- ja nišiklapid
•	 Vabajooksu funktsioon  

(ei ole võimalik koos 
jalgväravaga)

Suitsutihe
1 lehega
2 lehega

Tuld tõkestav
1 lehega
2 lehega
Teleskoop

Tulekindel
1 lehega
2 lehega
Teleskoop

Jalgvärav
1 lehega
2 lehega
Teleskoop

Mitmeotstarbeline 
 UUS

1 lehega
2 lehega
Teleskoop
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Teleskoopkonstruktsiooniga 
lükanduks

Jalgvärav

1 lehega 2 lehega Teleskoop

Mõõtude vahemik Laius Kõrgus Laius** Kõrgus Laius Kõrgus

MZ mitmeotstarbeline  UUS FST MZ-1 FST MZ-2 FST MZ-1-T2

Puhas läbikäigumõõt 1000 – 12000 2000 – 9000 2000 – 9000 2000 – 9000 2000 – 12000 2000 – 9000

T30 / El230 tuld tõkestav FST 30-1 FST 30-2 FST 30-1-T2

Puhas läbikäigumõõt 1000 – 8500 2000 – 6000 2000 – 8500 2000 – 6000 2000 – 8500 2000 – 6000

T90 / El290 tulekindel FST 90-1 FST 90-2 FST 90-1-T2

Puhas läbikäigumõõt 1000 – 8000 2000 – 6000 2000 – 8000 2000 – 6000 2000 – 8000 2000 – 6000

RS suitsutihe * FST 30-1-RS / FST 90-1-RS FST 30-2-RS / FST 90-2-RS

Puhas läbikäigumõõt 1000 – 7000 2000 – 4500 2000 – 7000 2000 – 4500

Min jalgväravaga ukse mõõdud

Ebasümmeetriliste ukselehtede korral 1650 2100 2750 2100 3500 2100

Sümmeetriliste ukselehtede korral 1650 2100 3500 2100

* jalgväravaga uks max 20 m² ** jaotus vasakul / paremal min 1000 mm

Jalgvärav

Mõõtude vahemik Laius Kõrgus

Standardmõõt 1000 2000

T30 / El230 tuld tõkestav 625 – 1200* 1750 – 2000

T90 / El290 tulekindel 625 – 1050 1750 – 2000

RS suitsutihe 625 – 1000 1750 – 2000

* võimalik vastava kooskõlastuse korral

2 lehega1 lehega
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Ilma lävepakuta jalgvärav
Sertifitseeritud kasutamiseks ka suitsutõkke-lükandustel
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Ainult Hörmannil

Konstruktsioonitunnused
•	 ilma lävepakuta konstruktsioon
•	 lisavarustusena: 22 mm kõrguse  

lävega konstruktsioon (nt maa-aluste 
garaažide väljasõiduteedele)

•	 kuni 20 m² ukse pinnaga koos 
suitsutõkkefunktsiooniga

•	 kuni 2 jalgväravat ühes ukselehe pooles
•	 jalgvärav saab avaneda mõlemas 

suunas, sõltuvalt ohusuunast  
(mitme jalgvärava korral võimalik  
ka vastassuunas avanevad)

•	 lisavarustusse kuuluv klaasistus: 
standardsuurus 468 mm × 815 mm, 
erisuurus max 500 × 1000 mm

Jalgvärava kontrollandur
•	 varjatud asetusega magnetkontakt, 

ukselehe sees asetseva  
kaabeldusega (ühendus spiraalkaabli  
ja ühenduskarbi abil)

•	 lisavarustusena riivikontakt  
elektrilisele vasturauale

Uksesulgur
•	 standardina liugvarrega  

uksesulguriga HDC 35
•	 lisavarustusena: integreeritud 

uksesulgur ITS 96

Sulused
•	 3 suunas reguleeritavad hinged,  

ukse lihtsaks seadistamiseks
•	 lisavarustusena roostevabast terasest, 

RAL-värvitoonid

Lukuvariandid
•	 lukukorpus tule- ja suitsutõkkeustele, 

vastab normile DIN 18250 (standardina 
BKS 1206)

•	 lisavarustusena: ava sisse avanevatele 
jalgväravatele paanikafunktsiooniga 
lukk, vastab normile EN 179 või EN 1125

Puhas läbikäik
•	 T30 / El230: kuni 1000 × 2000 mm 

(standard)
•	 T30 / El230: kuni 1200* × 2000 mm 

(vastavalt kõrghoonete direktiivile 
HHRL M-V)

•	 T90 / El290: kuni 1000 × 2000 mm

* võimalik vastava kooskõlastuse korral

Sertifitseeritud ka 
suitsutõkke-lükandustel

Jalgvärava võimalikud variandid

1 lehega uks jalgväravaga

1 lehega uks 2 jalgväravaga

2 lehega uks 3 jalgväravaga

2 lehega uks 4 jalgväravaga
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Teleskoopkonstruktsioon

2 lehega variant

1 lehega variant

LW

≥ 30

220

13
2

16
6

≥ 30 100 150110

54

LW + 450

TLL TLR

LW

≥ 70

TLL + 505

13
2

16
6

≥ 70

150150 59110 110

100100

TLR + 505

LW

≥ 30

333

25
7 29

1

≥ 30

54 117

100170 15050

LW × 0,5 + 400

Horisontaallõiked
1 lehega, 2 lehega, teleskoopkonstruktsioon

Mõõdud millimeetrites24



LW Puhas seinaava
TLL Vasakpoolne leht
TLR Parempoolne leht

Kujutatud lõigetel on ära  
toodud normaalselt sulguvad, 
seinapaigaldusega, ilma 
suitsutõkkefunktsioonita uksed.

Märkus
Ehitusel järgitavate tolerantside puhul 
tuleb juhinduda tule- ja suitsutõkke-
lükanduste sertifikaadis määratletust.

Selgitused

Teleskoopkonstruktsioon

1 ja 2 lehega variant

LW

132

136

OFF

≥ 
30

15
 ±

 5
16

0
≥ 

65

≥ 
25

5
LW

257

261

OFF

≥ 
30

15
 ±

 5
19

5
≥ 

65

≥ 
29

0

Vertikaallõiked
1 lehega, 2 lehega, teleskoopkonstruktsioon

Mõõdud millimeetrites 25



Jalgväravaga lükanduksed

Ukse vaade

Horisontaallõige

Ühe lehega tuletõkke-lükanduks

Teleskoopuks

Käepideme osa
T30 / El230, T90 / El290 võimalik koos jalgväravaga

Seinaosa
T30 / El230 võimalik koos jalgväravaga

Kahe lehega tuletõkke-lükanduks, ebasümmeetriline jaotus

Vertikaallõige

Mõõdud millimeetrites

1000
≥ 825

LW ≥ 1650 / 1850 1)

1000≥ 1000
≥ 805

LW ≥ 2750 / 2950 1)

10001000
≥ 805≥ 825

LW/2 ( ≥ 1750 )

LW ≥ 3500 / 3900 1)

LZ

LW

OFF

≥ 
10

0
LZ

15
 ±

 5

Kahe lehega tuletõkke-lükanduks, sümmeetriline jaotus

1000
≥ 805

LW ≥ 3500 / 3900 1)
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Selgitused

Niši- ja laeklapid

Laeklapid silluse jaoks
Vertikaallõige teleskoopkonstruktsiooniga lükanduks

Nišiklapid seina jaoks
Horisontaallõige teleskoopkonstruktsiooniga lükanduks

≥7
5

90
LW

26

NB
KB10 10

38

40
,5

DK

≥ 70LW≥ 70

42

38 38

10
K

B
N

B

N
B

K
B

10

10 10

28 28

42

EK AK

≥ 70LW≥ 70

42

38 38

10
K

B
N

B
N

B
K

B
10

10 10

28 28

42

EK AK

≥ 
75

90
LW

26

NB
KB

DK

10 10

38

40
,5

Nišiklapid seina jaoks
Horisontaallõige 1 lehega, 2 lehega lükanduks

Laeklapid silluse jaoks
Vertikaallõige 1 lehega, 2 lehega lükanduks

Mõõdud millimeetrites

LW Puhas seinaava
LZ Puhas lengimõõt

EK Sissejooksu klapp
AK Väljajooksu klapp
DK Laeklapp

KB Klapi laius
NB Nišilaius

Kujutatud lõigetel on ära  
toodud normaalselt sulguvad, 
seinapaigaldusega, ilma 
suitsutõkkefunktsioonita uksed.

Märkus
Nišilaiuse ≤ 340 mm korral on vajalik 
mõlemal pool asuvate süvistatud 
käepidemetega ukseleht (asuvad 
erinevatel kõrgustel). Jalgväravaga 
ustel on mõlemal pool vaja süvistatud 
linki ja uksesulgurit Dorma ITS 96.
Nišiklappide tagantjärele paigaldus 
olemasolevatele uksesüsteemidele  
ei ole vajaliku suurema kattevajaduse 
tõttu võimalik.

Ehitusel järgitavate tolerantside puhul 
tuleb juhinduda tule- ja suitsutõkke-
lükanduste sertifikaadis määratletust.

1) jalgväravad puhta läbikäigulaiusega > 1000 mm
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Tehnilised andmed

Müüritisest seinad

Betoonist seinad

Poorbetoonist seinad

Kattega teraskonstruktsioon

SD

DM

SD SD
SD

ST

ST

ST

DM
SD

SD
SD

Mõõdud millimeetrites

Ainult koos terasbetoonist sillusega koos vastava staatika tõendiga. Sillus peab  
selliselt olema teostatud kogu juhiksiini pikkuselt ka tegeliku seinaava kõrval.

Kaetud terastalad ja / või -kandurid peavad vastama vähemalt tulevastupidavusklassile F90, 
lühitähistus F90-A normi DIN 4102-4 kohaselt.
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Paigaldus silluse külge Paigaldus seina külge

Paigaldus lae külge Paigaldus lae külge koos kunstsillusega

Allapoole toodud paigaldus lae külge 
(ainult ava kõrval)

LW Puhas seinaava

DM Läbiv paigaldus keermelatiga
M10, mutter, seib ja vastuplaat
80 × 80 × 5 mm

SD Kiilankur Ø 10 (M6) × ≥ 80
ST Polt M8

Minimaalsed seina paksused

Müüritisest seinad normi DIN 1053-1² 
kohaselt, kivi tugevusklass vähemalt 
12, tavaline mört ≥ II: 175 mm
Betoonist seinad normi DIN 1045-1 
kohaselt, tugevusklass vähemalt 
C12 / 15: 140 mm
Poorbetoonist, kergplokkidest seinad 
normi DIN 41654 osa 3 kohaselt, 
tugevusklass 4: 240 mm
Sarrustatud poorbetoonplaatidest – 
pikali või püsti paigaldus – seinad,  
kui nende kasutamine on lubatud  
ja vastav sertifikaat olemas, 
tugevusklass 4.4: 200 mm

Märkus
Ehitusel järgitavate tolerantside puhul 
tuleb juhinduda tule- ja suitsutõkke-
lükanduste sertifikaadis määratletust.

Selgitused

Mõõdud millimeetrites

132

≥ 
25

5

≥ 
65

≥ 
30

16
0

LW

132

≥ 
25

5

≥ 
65

≥ 
30

16
0

LW

132

≥ 
12

0

≥ 
30

LW

132

≥ 
12

0

≥ 
30

LW

132

≥ 
12

0

≥ 
30

LW
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 Sektsioonuksed
Ruumisäästlikud uksesüsteemid 
sobivad tänu väga erinevatele 
tõsteviisidele igasse tööstushoonesse. 
Hörmann pakub just Teile sobivaid 
lahendusi igaks otstarbeks.

 Rulluksed ja rullvõred
Tänu oma lihtsale, vaid vähestest 
osadest koosnevale konstruktsioonile 
on rulluksed väga ökonoomsed  
ja vastupidavad. Hörmann valmistab 
kuni 11,75 m laiusi ja 9 m kõrgusi 
rulluksi, erilahendusena on võimalikud 
ka veel suuremad uksed.

 Kiirrulluksed
Hörmanni kiiravanevaid uksi 
kasutatakse nii sise- kui välisustena 
liiklusvoo optimeerimiseks,  
ruumi kliima parandamiseks  
ja energia kokkuhoiuks. Hörmanni 
tootevalik hõlmab nii vertikaalselt  
kui horisontaalselt avanevaid, 
läbipaistva ja paindliku kangaga uksi.

 Laadimistehnika
Hörmann pakub logistika valdkonnale 
terviklikke lahendusi. Teie eelised: 
kindel planeerimine, usaldusväärne 
teostus ja toodete suur  
funktsionaalsus tänu täpselt 
läbimõeldud komponentidele.

 Tuletõkke- ja mitmeotstarbelised 
lükanduksed
Hörmannilt saate ükskõik milliste 
objektide jaoks ning just nõutava 
tuletõkkeklassiga või ka ilma 
tuletõkkeklassita 1 või 2 lehega 
lükandukselahenduse.

 Multifunktsionaalsed uksed  
ja siseuksed
Hörmanni multifunktsionaalsed uksed 
ja äri- ning tööstushoonete siseuksed 
sobivad suurepäraselt mitmekülgseks 
kasutamiseks sise- või siis 
välistingimustes. Neid 1- ja 2-lehelisi 
uksi saab kasutada just seal,  
kus nõutakse vastupidavaid avatäiteid. 
Ustele on võimalik lisada arvukaid 
lisafunktsioone nagu tule-  
ja suitsutõke, heliisolatsioon  
või sissemurdmiskindlus.

 Profiilkonstruktsioonist elemendid
Kasutuskohtadele, kus avatäidetele 
esitatakse kõrgendatud esteetilisi 
nõudeid, nagu näiteks haldushooned, 
saate Hörmannilt just sobivad  
terasest või alumiiniumist tule-  
ja suitsutõkkeuksed ning vaheseinad, 
nagu ka automaatsed lükanduksed 
spetsiaalsete tuletõkkenõuete jaoks.

 Vaheaknad
Hörmanni vaheaknad leiavad kasutust 
nii üksiku aknana kui ka ruumikõrguse 
elemendina kohtades, kus soovitakse 
rohkem valgust või ruumide  
vahelist läbinähtavust.

Hörmanni tootevalik
Kõik vajalik Teie objektile ühest kohast
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Meie toodete kiire kontrollimine, 
hooldus ja remont
Tänu meie laiaulatuslikule 
teenindusvõrgule oleme alati Teie läheduses 
ning ööpäev läbi kättesaadavad.
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Hörmann: kompromissitu kvaliteet

Hörmann on rahvusvahelisel turul ainuke tootja, kes pakub kõiki  

olulisi uste ja väravatega seotud tooteid. Kõik Hörmanni tooted  

on valmistatud spetsialiseerunud tehastes uusimat tehnoloogiat  

kasutades. Tänu laiaulatuslikule müügi- ja teenindusvõrgule  

ning esindustele Ameerikas ja Hiinas, on Hörmann Teile tugev  

rahvusvaheline partner kvaliteetsete ehituselementide valdkonnas.  

Hörmann ei tee järeleandmisi kvaliteedilt.

GARAAŽIUKSED

AJAMID

TÖÖSTUSHOONETE UKSED

LAADIMISTEHNIKA

UKSED

LENGID

Hörmann KG Amshausen, Saksamaa

Hörmann KG Dissen, Saksamaa

Hörmann KG Werne, Saksamaa

Hörmann Beijing, Hiina

Hörmann KG Antriebstechnik, Saksamaa

Hörmann KG Eckelhausen, Saksamaa

Hörmann Genk NV, Belgia

Hörmann Tianjin, Hiina

Hörmann KG Brandis, Saksamaa

Hörmann KG Freisen, Saksamaa

Hörmann Alkmaar B.V., Madalmaad

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Brockhagen, Saksamaa

Hörmann KG Ichtershausen, Saksamaa

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Poola

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA
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