
IPARI KAPUK
SZEKCIÓS, ÖSSZEHAJTHATÓ ÉS TOLÓKAPUK

A KAPU MINDEN ELEMÉNEK KIDOLGOZÁSA AZ 

ÜZEMELTETÉS ÉGHAJLATI KÖRÜLMÉNYEINEK 

FIGYELEMBEVÉTELÉVEL TÖRTÉNT

A KAPU MEGFELEL A LEGMAGASABB 

MINŐSÉGI SZABVÁNYOKNAK



Figyelmébe ajánljuk a DoorHan cég által gyártott ipari szekciós, 
összehajtható és tolókapu-szériát.
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HÉT ALAPVETŐ ELŐNY AZ ÖN RÉSZÉRE

ALAPVETŐ 
ELŐNY AZ ÖN 
RÉSZÉRE

GAZDASÁGOS TERÜLET-FELHASZNÁLÁS

Az ipari kapu nyitási módszerének köszönhetően biztosítható a gazdaságos 
terület-felhasználás az épületen belül és kívül.

MŰKÖDŐKÉPESSÉG ÉS HOSSZÚ ÉLETTARTAM

A DoorHan ipari kapu univerzális szerkezete lehetővé teszi az intenzív 
felhasználást bármilyen időjárási viszonyok mellett.

KORSZERŰ ÜZLETI MEGOLDÁSOK

A DoorHan kapuk optimális megoldás az ipari objektumok részére, mivel a 
kapuk magas áteresztő képességgel rendelkeznek, az ipari kapu 
automatikus rendszere maximálisan komfortossá teszi az alkalmazást.

A JÖVŐ TECHNOLÓGIÁJA

Progresszív T-bridge profil alkalmazása az ipari panorámakapuban 
megvédi a kaput a megfagyástól, korróziótól és segíti megőrizni a kapu 
esztétikus külsejét.

EGYSZERŰ ÉS KÉNYELMES SZERELÉS

A DoorHan ipari kapu szerkezete garantálja a kapu könnyű szerelését 
speciális szerszám alkalmazása nélkül. A Quick Fix rendszer, mint 
progresszív megoldás, maximálisan lerövidíti a szekciós kapu szerelését.

MEGBÍZHATÓSÁG ÉS BIZTONSÁG

A DoorHan ipari szekciós kapu – korszerű technológiák és anyagok 
megtestesítése, a korszerű biztonsági eszközök megbízható megoldást 
nyújtanak.

RÖVID IDŐN BELÜLI ELKÉSZÍTÉS

A DoorHan cég saját gyártással rendelkezik, ennek köszönhetően 
legrövidebb időn belül le tudja gyártani bármilyen szerkezetű ipari kaput.
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IPARI KAPU

MINŐSÉG A RÉSZLETEKBEN

ENERGIATAKARÉKOSSÁG

A DoorHan ipari kapu speciális szerkezete 
energiatakarékossági jellemzőkkel rendelkezik, ez lehetővé 
teszi a helyiség mikroklímájának stabilizálását, valamint a 
hőveszteség és a fűtési költségek csökkentését.

TARTÓSSÁG

A DoorHan ipari kapu gyártásánál alkalmazott anyagok 
biztosítják a kapu magas tartósságát, ennek köszönhetően 
nagy szélterheléseknek is képes ellenállni.

HERMETIKUSSÁG

A kapuszárny szerkezete és a tömítők rendszere 
fokozzák a kapu hermetikusságát, a kapu mögötti tér nem 
huzatos, és nincs kitéve nagy hőmérsékletingadozásnak. Ez 
különösen fontos olyan helyiségek szempontjából, ahol a 
tárolandó termékekkel szemben speciális követelményeket 
támasztanak.

HANGSZIGETELÉS

Az ipari kapu hangszigetelő és hőszigetelő 
tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek megakadályozzák 
az utca felöli hangok beszűrődését.
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GYÁRTÁS

ÖNHÖZ MÉLTÓ MINŐSÉG
A DoorHan cég megszervezte a teljes ciklusú gyártást. Ennek köszönhetően felel a termékek

minőségéért. Az ipari kapu magas üzemeltetési jellemzőinek megalapozása még a tervezési 
stádiumban történik. A cég magasan kvalifikált szakembereinek munkája lehetővé tette olyan kapuk
kidolgozását, amelyek bármilyen alkalmazási körülményekben üzemelhetők, nagy szezonális 
hőmérséklet-ingadozások közepette is.

Cégünknél minden szaka-
szon, tervezéstől kezdve kapu 
szereléséig kvalifikált szakem-
berek dolgoznak. Mi gondos-
kodunk munkatársaink képzé-
séről, hiszen szakmaiságuk és 
felelősségük garanciát jelent a 
gyártott termékek és kezelésük 
minőségére.
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A DoorHan ipari kapu minden eleme okmányokkal igazolt nemzetközi színvonalú 
berendezéseken készül. A kapu összetevőinek vizsgálata a nemzetközi 
szabványoknak megfelelően történik.

Termékeink magukban ötvözik a korszerű technológiákat és anyagokat. Haladva a 
korral mi állandóan fejlesztjük magunkat, és olyan kapukat kínálunk, amelyek 
megfelelnek a korszerű követelményeknek.



IPARI KAPU

A mai világban magas követelményeket 
támasztanak a termelés és a termékek ökológiai 
tisztaságával szemben. A DoorHan cég magas 
minőségű, ökológiailag tiszta anyagokat használ.

Ipari kapuink nagyon intenzív üzemeltetésre és hosszú élettartamra vannak 
megtervezve, éppen ezért használjuk a világ vezető gyártói által előállított korszerű 
szupererős ötvözeteket és festékanyagokat.

A DoorHan cég gazdag színválasztékot kínál az ipari kapukhoz. Természetesen, 
nemcsak ez az előny, hanem a szendvics-panelek és alumíniumprofilok festésére 
alkalmazott korszerű technológiákra épülő gyártósorok is.

| 7

Az igényeinek megfelelően 
bármilyen panelszín
lehetséges a nemzetközi 
RAL-kártya szerint. 
Nyomatatáskor a színek 
megváltozhatnak, 
használjon eredeti RAL-
kártyát



ISD01 IPARI SZEKCIÓS KAPU

Az ISD01 kapu töltéséhez korszerű szendvics-panelek kerülnek alkalmazásra. 

A DoorHan ipari szekciós kapu ideális megoldás az üzleti szféra és a 
gyártás számára. A kapuk magasabb kopásállósággal rendelkeznek és 
különböző építészeti sajátosságokkal rendelkező helyiségekben 
használhatók. A hosszú intenzív zavarmentes üzemeltetéshez speciális 
technológiákat alkalmazunk. A kapu és a vezetősínek konstrukciójában 
olyan elemek vannak, amelyek emelik a biztonságot és kopásállóságukat. 
A DoorHan cég kapugyártás során a legkorszerűbb technológiákat 
alkalmazza, ennek köszönhetően a kapuk egyedi üzemeltetési 
jellemzőkkel rendelkeznek.

A DoorHan ipari kapukban tömítő rendszereket alkalmaznak, ennek 
köszönhetően érhető el a sokkal jobb hőszigetelés. Ily módon a kapu 
hozzájárul a kedvező hőrendszer fenntartásához, ami fontos feladatot 
jelent a vállaltoknak a téli időszakban.
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IPARI KAPU

ISD01 ipari szekciós kapuszéria 
kivitelezési variánsai

Szekciós kapu + ajtó

ISD01 IPARI KAPUSZÉRIA Szekciós kapu beépített kiskapuval + ajtó

Nyílás magassága: 2 m-től 8 m-ig
Nyílás szélessége: 2 m-től 7 m-ig, függőleges emelés 

szerkezet esetén: 8 m-ig
Szemöldökfa magassága: nem kevesebb, mint 150 mm.
Helyiség mélysége: kapuszárny magassága+ 500 mm. 
Távolság a nyílás szélétől falig: nem kevesebb, mint 140 mm.

Szekciós kapu dekoratív ablakokkal + ajtó

Műszaki paraméterek

Hővezetési tényező 0,38 W/m · °C

Hangszigetelés 24 dB

Szélterhelés 5. osztály (200 km/h)

Vízállóképesség 1. osztály (víznyomás 30 Pa)

Emelési erőkifejtés 40 kg-ig

Éghetőség csoportja Г2 GOST 30244-94 szerint

Gyúlékonyság csoportja В2 GOST 30402-96 szerint

Kapuszárny súlya 17 kg/m2

ABLAKOK

Keret színe: fekete, méretek 635х330 mm, 607х202
mm.

Keret színe: fekete és 
ezüst, ∅360 mm.

A DoorHan ipari szekciós kapuba 
beépíthetők különböző ablakok, 
amelyek speciális konstrukciónak 
köszönhetően szorosan illeszkednek a 
kapuszárnyba és védik azt a 
megfagyástól és a hőveszteségtől az 
ablakok peremén.
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ISD01 IPARI SZEKCIÓS KAPU

BIZTOS MEGOLDÁS

ENERGOFLEX
- korszerű hőszigetelő, nem nedvszívó és kopásálló anyag

„HŐHÍD” HIÁNYA
- az elülső és a hátsó acéllapok nincsenek összehengerelve (nincsenek 
összekapcsolva) egymással, ennek köszönhetően nő a hőszigetelés és 
csökken a megfagyás lehetősége

PÁNTOK ERŐSÍTÉSE
- az acéllapok biztosítják a nagyobb illesztési szilárdságot, valamint emelik a 
kapu szilárdságát és ellenálló képességét a betörésekkel szemben.

0,45 mm ACÉLLAP
- a polimer bevonatnak köszönhetően a szekciós kapu tovább őrzi meg 
mutatós külsejét és nem követel munkaigényes ápolást. 

POLIURETÁN HAB
- korszerű minőségi szigetelő anyag, amelynek alkalmazása emeli a panel 
állóképességét és csökkenti a hőveszteséget, ezáltal a kapu 
energiatakarékos lesz

PANEL VASTAGSÁGA 40 mm
A kapuszárny a nemzetközi szabványoknak megfelelően készül és megfelel 
a legmagasabb hő-vezetőképességi osztálynak (A osztály).
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IPARI KAPU

Felület típusai

Sima „Stucco” „Fautánzat” 
felület

Az igényeinek megfelelően bármilyen 
panelszín lehetséges a nemzetközi RAL-kártya 
szerint. Nyomatatáskor a színek 
megváltozhatnak, használjon eredeti RAL-
kártyát

8 szabvány szín

RAL 9003 fehér   RAL 8014 barna RAL 5005 sötétkék RAL 6005 zöld RAL 3005 bordó     RAL 9006 ezüst RAL 1000 bézs RAL 7004 szürke

Töltőanyagként a DoorHan panelekben 
poliuretán habot használnak – ez egy korszerű 
kopásálló, nem nedvszívó hőszigetelő. A panel 
vastagsága (40 mm) optimális bármilyen 
időjárási viszonyokban történő alkalmazáshoz.

Egy másik szerkezeti sajátosság a pántok 
erősítése, amely emeli az összeillesztések és a 
kapu szilárdságát, valamint ellenálló képességét 
a betörésekkel szemben.
Összesen 5-féle DoorHan szendvics-panel 
készül három felülettípussal, amely bármilyen 
színre festhető RAL-kártya szerint.
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„Hullám” központi horonnyalHullámos „”Hullám” Központi horonnyal Sima

Panelek típusai



ISD02 IPARI SZEKCIÓS PANORÁMAKAPU

PANORÁMAKAPU

A DoorHan ipari szekciós panorámakapu egyedi megoldás olyan objektumok számára, 
ahol biztosítani kell belső és külső terület maximális áttekinthetőségét. Az ipari panorámakapu 
korszerű kivitelezési megoldás, amely dísze lehet a homlokzatnak. Arra az esetre, amikor a 
kapunak nagyobb fényáteresztést kell biztosítani, a DoorHan cég teljes üvegezésű kapukat 
kínál. 

Egy speciális szerkezetnek köszönhetően a DoorHan panorámakapu megőrzi a meleget 
és nem fagy meg az illesztéseken, a kapu korrózióálló és megtartja a tetszetős külsőt. A 
panoráma-kapuszárny kombinálható szendvics-panelekkel. Ez emelheti a kapu hőszigetelő 
tulajdonságát. A felülmúlhatatlan üzemeltetési tulajdonságain túl a DoorHan szekciós 
panorámakapu egy funkcionális megoldást jelent az üzleti szféra számára. 

A DoorHan cég ipari panorámakapukat T-bridge alumíniumprofillal kínál nagyobb 
energiatakarékosság elérése céljából T-bridge – egy termobetéttel rendelkező 
alumíniumprofil-rendszer, a termobetét egy nagy szilárdságú anyagból, poliamidból készül. A 
rendszer alkalmazása megvédi a panorámakaput a megfagyástól, és jelentősen csökkenti a 
helyiség fűtési költségeit.

A DoorHan ipari szekciós panorámakapuba beépíthető a kiskapu, így az épületbe be lehet 
jutni akkor is, ha zárva van a nagykapu. Egy tömítő rendszernek köszönhetően a DoorHan 
kapu nem veszíti el hőszigetelő tulajdonságát egy kiskapu beépítésével. Minden kiskapu 
rendelkezik egy ajtózáró szerkezettel, ami megkönnyíti a kiskapu használatát.

TELIÜVEGES PANORÁMAKAPU 
ÁTHIDALÓKKAL

KAPU SZABVÁNYOS ÜVEGEZÉSSEL

Panorámapanelek üvegezett alumíniumprofilokból képezik a kapuszárnyakat
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Nyílás méretei:
szélesség: 2000-től 6000 mm-ig; magasság: 2000-től 8000
mm-ig.
Szemöldökfa magassága nem kevesebb, mint 150 mm.
Távolságok a nyílás szélétől a falig: nem kevesebb, mint
140 mm.
Helyiség mélysége: kapuszárny magassága+ 500 mm.
Ajtó mérete:
szélesség: 600-tól 1500 mm-ig, magasság: 1100-tól 2500
mm-ig.

Sejtek világítónyílásának méretei: 
magasság: 370-től 650 mm-ig; szélesség: nem több mint 1100
mm (függőleges emelésnél és 4,5 - 6 m széles kapuszárny 
esetén a világító nyílás szélessége: nem több mint 900 mm).
Bármilyen üvegezett rész helyett lehetséges a vegyes 
panelek beszerelése.

Teliüveges kapu + ajtó

Teliüveges kapu és kiskapu + 
ajtó



IPARI KAPU

TELIÜVEGES KAPU

Teliüveges kapu (3000 mm-ig) + ajtó

Teliüveges kapu áthidalóval (3000-től 6000
mm-ig) + ajtó

Panorámapanelek üvegezett alumíniumprofilokból képezik a kapuszárnyakat

Nyílás méretei:
szélesség: 2000-től 6000 mm-ig; magasság: 2000-től 8000
mm-ig.
Szemöldökfa magassága: nem kevesebb, mint 150 mm.
Távolságok a nyílás szélétől a falig: nem kevesebb, mint 140
mm.
Helyiség mélysége: kapuszárny magassága+ 500 mm.

Ajtó mérete:
szélesség: 600-tól 1500 mm-ig, magasság: 1100-tól 2500 mm-ig. 
Sejtek világítónyílásának méretei: 
magasság: 370-től 650 mm-ig; szélesség: nem több mint 3190
mm. 
Bármilyen üvegezett rész helyett lehetséges a vegyes 
panelek beszerelése.

KOMBINÁLT PANORÁMAKAPU

KOMBINÁLT ÜVEGEZÉSŰ KAPU

Panorámapanelek üvegezett alumíniumprofilokból képezik a kapuszárnyakat

Nyílás méretei:

szélesség: 2000-től 6000 mm-ig; magasság: 2000-től 8000 mm-ig.

Szemöldökfa magassága: nem kevesebb, mint 150 mm.

Távolságok a nyílás szélétől a falig: nem kevesebb, mint 140 mm.

Helyiség mélysége: kapuszárny magassága+ 500 mm.

Ajtó mérete:

szélesség: 600-tól 1500 mm-ig, magasság: 1100-tól 2500 mm-ig.

Sejtek világítónyílásának méretei:
magasság: 370-től 650 mm-ig; szélesség: nem több mint 3190 
mm (függőleges emelésnél és 4,5 - 6 m széles kapuszárny 
esetén a világító nyílás szélessége: nem több mint 900 mm).
Bármilyen üvegezett rész helyett lehetséges a vegyes 
panelek beszerelése
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Részleges üvegezésű kapu + ajtó

Részleges üvegezésű kapu és kiskapu+ ajtó



ISD02 IPARI SZEKCIÓS PANORÁMAKAPU

A DoorHan szekciós panorámakapu paneljei speciális üvegezett 
alumíniumprofilokból készülnek. Üvegezésként felhasználhatók olyan 
mechanikushatás-álló anyagok, mint polikarbonát, ütésálló polikarbonát 
vagy üreges szerves üveg. Ezek az anyagok rendelkeznek magas 
ütésálló képességgel és speciális bevonattal, amely megakadályozza a 
kondenzvíz keletkezését az üvegen. A panorámapanelekben alkalmazott 
speciális alumíniumprofil szerkezete garantálja a konstrukció magas 
szilárdságát és biztonságát. A kapu hőszigetelő tulajdonságainak 
erősítéséhez a DoorHan cég javasolja a panorámapanelek és a 
szendvics-panelek kombinációját.
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IPARI KAPU

PANORÁMAPANEL T-BRIDGE ALUMÍNIUMPROFIL-RENDSZERREL 

T-bridge rendszer

Alumíniumprofil

RAL 9003 RAL 8014 RAL 5005 RAL 6005 RAL 3005 RAL 9006 RAL 1000 RAL 7004
fehér barna sötétkék zöld bordó ezüst bézs szürke

Az igényeinek megfelelően bármilyen panelszín lehetséges a nemzetközi 
RAL-kártya szerint. Nyomatatáskor a színek megváltozhatnak, használjon 
eredeti RAL-kártyát

Műszaki paraméterek

Szélterhelés 5. osztály (200 km/h)

Vízállóképesség 1. osztály (víznyomás 30 Pa)

Emelési erőkifejtés 40 kg-ig

Kapuszárny súlya 17 kg/m2

PANORÁMAPANEL

RAL 9003 RAL 8014 RAL 5005 RAL 6005 RAL 3005 RAL 9006 RAL 1000 RAL 7004
fehér barna sötétkék zöld bordó ezüst bézs szürke

Az igényeinek megfelelően bármilyen panelszín lehetséges a nemzetközi 
RAL-kártya szerint. Nyomatatáskor a színek megváltozhatnak, használjon 
eredeti RAL-kártyát

Műszaki paraméterek

Szélterhelés 5. osztály (200 km/h)

Vízállóképesség 1. osztály (víznyomás 30 Pa)

Emelési erőkifejtés 40 kg-ig

Kapuszárny súlya 17 kg/m2

Üreges szerves üveges 
megrendelés esetén több színt is fel 
tudunk ajánlani az üvegezéshez. Ilyen 
stílusos megoldás előnyösen kiemeli a 
homlokzatot és a lehetséges ügyfelek 
figyelmét is magára vonzza. Ezen kívül, 
a profilok bármilyen színre festhetők a 
RAL-kártya szerint. Lehetséges 
egységes színmegoldás, a 
panorámakapu beleilleszkedik a 
homlokzatba vagy a belső kialakításba.
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POLIKARBONÁT,

ÜTÉSÁLLÓ POLIKARBONÁT,
ÜREGES SZERVES ÜVEG 
T-BRIDGE RENDSZER

Alumíniumprofil

POLIKARBONÁT, 
ÜTÉSÁLLÓ 
POLIKARBONÁT, 
ÜREGES SZERVES 
ÜVEG



PANORÁMAKAPU TÖLTÉSI TÍPUSAI

GAZDAG VÁLASZTÉK, OPTIMÁLIS MEGOLDÁS

Polikarbonát

Polikarbonátot a panorámakapuk üvegezéséhez 
használnak, egy sor előnyös tulajdonsága van:

• magas optikai átlátszóság;
• könnyű tömeg;
• időjárásálló.

Műszaki paraméterek

Akril üvegcsomag vastagsága 22 mm

Panelmagasság (dinamikusan számolható ki a 
nyílás magasságától függően)

Max.: 650 mm
Min.: 370 mm

Max. nyílás szélessége koszorúfa nélkül 900 mm

Max. nyílás szélessége koszorúfával 6000 mm

Tábla max. magassága 8000 mm

Ütésálló polikarbonát
Az ütésálló polikarbonát egyedi tulajdonságokkal rendelkezik: 

könnyű súlya van, rendkívüli magas átlátszósága és ellenálló
képessége van a sérülést okozó tényezőkkel, többek között a 
kedvezőtlen időjárási viszonyokkal, pl. a jégesővel szemben; tűzálló, 
könnyen szerelhető. Fényáttetsző panelek ütésálló polikarbonátból 
200-szor szilárdabbak, mint az üveg. A polikarbonátos lapok 
szilárdsága változatlan marad a -40-től +120-ig 0C 
tartományban. Ezenkívül ezek a panelek 91%-os átlátszósággal 
rendelkeznek és nem változtatják tulajdonságait még a tartósan 
erős napsugár-hatás esetén sem.
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Műszaki paraméterek

Akril üvegcsomag vastagsága 22 mm

Panelmagasság (dinamikusan számolható ki a nyílás 
magasságától függően)

Max.: 650 mm
Min.: 370 mm

Max. nyílás szélessége koszorúfa nélkül 3190 mm

Max. nyílás szélessége koszorúfával 6000 mm

Tábla max. magassága 8000 mm

Üreges szerves üveg
A panorámapanelekben használt üreges szerves üveg olyan extrudált akrillap 

(plexiüveg), amelynek nagyon magas átlátszósága (tisztalap: 92%-os fényáteresztés) és 
felülmúlhatatlan ellenálló képessége van az időjárási viszonyokkal szemben. A panelek 
emelt szilárdsággal rendelkeznek az üreges szerves üvegben lévő belső bordáknak 
köszönhetően. Három fajta üreges szerves üveg kapható, különböző átlátszóság-
fokozattal, különböző méretekben és különböző színezéssel.



IPARI KAPU

ALLTOP HEATSTOP RESIST

RESIST 00721 RESIST W1621

ALLTOP – kétréteges üreges 
lap nagy távolságokkal a 
válaszfalak között (64 mm). 
ALLTOP-nak van cseppellenes 
bevonata mindkét oldalán és a 
sejtek belsejében is. Ennek 
köszönhetően nő az átlátszósága 
(91%-ig), a belső és a külső 
oldalán keletkező kondenzvíz 
gyakorlatilag láthatatlan. . 
ALLTOP-nak 
energiatakarékossági funkciója 
van a panorámakapu-szárnyban. 

HEATSTOP – kétréteges 
üreges lap modifikált ütésálló 
polimetilmetakrilatból (PMMA), 
amely visszaveri az infravörös 
sugárzást. HEATSTOP-bevonat 
egyenletesen van szétosztva és 
integrálva a lapba. HEATSTOP-
nak nagyobb ütésálló képessége 
van, mint a hagyományos üreges 
szerves üvegnek. Az anyagnak 
cseppellenes bevonata van, amely 
egy speciális védőrétegre kerül. 

RESIST – kétréteges fényáteresztő, 
hőszigetelő üreges lap magas 
időjárásálló képességgel. A lap 
modifikált ütésálló 
polimetilmetakrilatból (PMMA) készül. 
Ezt az anyagot akkor használják az 
üvegezésre, amikor szükség van a 
kimagasló szilárdságú könnyű 
szerkezetre. A DoorHan cég két 
variánst kínál a RESIST töltésére, 
amely fényáteresztésben különbözik 
egymástól: RESIST W1621 - 74%-os
és RESIST 00721 85%-os .

Műszaki paraméterek

Üreges polikarbonátból készült üvegcsomag vastagsága 16 mm

Levetítet hangszigetelés 22 dB

Panelmagasság (dinamikusan számolható ki a 
nyílás magasságától függően)

Max.: 650 mm
Min.:370 mm

Max. nyílás szélessége koszorúfa nélkül 3190 mm

Max. nyílás szélessége koszorúfával 6000 mm

Tábla max. magassága 8000 mm

Vegyes panel

A vegyes panel két alumínium lapból áll, amely meg van töltve 
poliuretánhabbal.
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EMELŐK TÍPUSAI ÉS MÉRETEI

MEGOLDÁSOK SOKSZÍNŰSÉGE ÉS A RENDELTETÉS

ISD01, ISD02 SZEKCIÓS IPARI KAPU
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MÉRETEK
н - Nyílás magassága (távolság a padlótól a nyílás felső részéig) – 2-től 8 m-ig;
В - Nyílás szélessége (távolság a nyílás bal és jobb oldala között) – 2-től 7 m-ig, 
függőleges emelésnél: 8 m-ig;
h - szemöldökfa (távolság a nyílástól plafonig) - nem kevesebb, mint 150 mm (a 
szemöldökfa jelentőségétől függően alkalmaznak különböző típusú vezetősíneket);
b1 és b2 - távolságok nyílás szélétől a belső oldalfalakig - nem kevesebb, mint 130 mm; 
D - a garázs mélysége (távolság a nyílástól a távolabbi belső falig) – több mint H + 500 mm.

Szabványos 
emelés

Alacsony emelés 
dob hátul

Alacsony emelés 
dob elől

Magas emelés Magas emelés dupla 
hajlítással

Magas emelés, 
dob lent

Szabványos dőlt 
emelés

Magas dőlt emelés Magas dőlt emelés, 
dob lent

Függőleges 
emelés

Függőleg
es 
emelés, 
dob lent



IPARI KAPU

ISD01ÉS ISD02 KAPUSZÉRIA MEGENGEDETT MÉRETEINEK TÁBLÁZATA

Alapkészlet
• Visszahúzó rúgó szerkezete (élettartam

25000 nyitás/zárás ciklus)
• Rúgószakadást akadályozó szerkezet
• Gumiütköző vagy lökéscsillapító (a 

megválasztott szerkezettől függően)
• Kilincs
• Tolózár
• Dokumentációs csomag

Opciók
• Visszahúzó rúgó szerkezete (élettartam

50000, 75000, 100000 nyitás/zárás ciklus)
• Két fajta ablak
• Kiskapu vonalas kapuzáró szerkezettel
• Drótkötélszakadást akadályozó szerkezet
• Zár
• Automatika
• Kézi láncmeghajtás
• T-Bridge rendszerű alsó/felső 

alumíniumprofil
• Tömítés külső kontúrja

| 19



BIZTONSÁG KONCEPCIÓJA ÉS A SZERKEZET

GYORSASÁG, MEGBÍZHATÓSÁG ÉS BIZTONSÁG

TORZIÓS SZERKEZET QUICK FIX RENDSZERREL

A DoorHan cég innovációs megoldása a Quick Fix rendszer 
maximálisan felgyorsítja a szerelési időt (4-szer gyorsabb a piacon 
lévő hasonló megoldásokkal hasonlítva)

A Quick Fix rendszer összetevői:
• П-alaku konzolok,
• speciális szerkezet a tengely emeléséhez,
• új biztonsági berendezések,
• nyolcszögletű tengely (kizárja a tengely belógását és a 

közbülső nyíláshoz való rögzítés szükségességét),
• rúgó összeszerelve gyors rögzítésű végekkel
• konzol a tengelymeghajtó rögzítéséhez.

A drótkötélszakadást akadályozó szerkezetet védő 
burkolattal alsó konzolként szerelik fel a kapuszárnyra. 
Drótkötél meghibásodása esetén a védő szerkezet 
megállítja a kapuszárny mozgását és rögzíti a vezetősínen.

A DoorHan cég újdonsága –
speciális műanyagrátétek, amelyek 
megakadályozzák az ujjak 
bekerülését a görgők és a vezetősín 
közötti résbe.
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Drótkötélszakadás vagy nem szándékos kapuemelés esetén a 
védő szerkezet beleakad a kapuállványon lévő pántba, Ilyenkor 
megtörténik a kapuszárny blokkolása, ezáltal megakadályozható a 
kapu leesése vagy nem szándékos emelése.



IPARI KAPU

SZEKCIÓS KAPU SZERKEZETE
1. Tengely (nyolcszögletű)
2. Dobok
3. П-alaku tartó végkonzol
4. Felső profil
5. Kapuszárny vezetősínjei
6. Szabályozható konzol görgőkkel
7. Sarokállvány
8. Alsó fedél
9. Torziós szerkezet QUICK FIX rendszerrel
10. Rúgószakadást akadályozó szerkezet
11. Vízszintes vezetősínek plafonhoz való rögzítési 

rendszere

12. Tengely elektromos meghajtója
13. Speciális ütközők
14. Felső tömítőanyag
15. Zsanérok
16. Szendvics-paneles kapuszárny
17. Zár
18. Oldali fedő
19. Kilincs
20. Alsó konzol drótkötélszakadást akadályozó 

szerkezettel
21. Alsó profil
22. Alsó tömítőanyag
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Az új, megnövelt méretű sarokállvány lehetővé teszi a kapu szerelését 
kényelmes helyzetben a nyíláshoz viszonyítva és megőrizve a kapu 
hermetikus tulajdonságait.



ENERGIATAKARÉKOS RENDSZEREK

Garázskapu új oldali tömítőanyaga

Tömítés külső kontúrja

A fagyálló tömítés nem fagy be a téli 
időszakban, mivel nagy illeszkedési 
felülettel, valamint biztonságos 
sarokállvány-rögzítéssel endelkezik.
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Fagyálló tömítés

• A tömítés külső kontúrja biztosítja a 
kapuszárny maximális illeszkedését a 
tömítőhöz.

• A tömítők között létrejövő légkamra 
biztosítja a legjobb hermetizálást és 
megakadályozza a hideg levegő 
bekerülését az épületbe.

Külső kontúr



IPARI KAPU

Термостойкий нижний профиль

»
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A Т-bridge technológiájú hőálló alsó 
profil beszerelése a kapun 
megakadályozza az épület 
hővesztességét.

T-bridge profil

Т-bridge profil

• A DoorHan panel elülső és hátsó 
acéllapjai nincsenek össze hengerel-
ve egymással, ennek köszönhetően 
nem keletkezik a „hőhíd”. Ez a 
megszakítás biztosítja a kapu 
hőellenállását, és megakadályozza a 
panelek megfagyását az illesztésnél.

• A nem nedvességszívó energoflex 
a két panel közé kerül, ezzel biztosítva 
a kapu biztonságos szigetelését.

Nincs 
„hőhíd”

Energoflex



AUTOMATIKA (MEGHAJTÓK ÉS TARTOZÉKOK)

KÉNYELEM ÉS KOMFORT

Az automatizált rendszerek magas 
technológiájú termékké teszik a kaput, amely 
megkönnyíti a kapu nyitását és zárását.

DOORHAN TENGELYMEGHAJTÓK

A DoorHan tengelymeghajtók ideális megoldás 
bármilyen típusú ipari kapuhoz. Shaft modell – egy 
„olajfürdős” reduktoros elektromos 
tengelymeghajtó. Ez a technológia jelentősen 
meghosszabbítja a meghajtó élettartamát és 
lehetővé teszi annak intenzívebb felhasználást.

A meghajtó elektromos motorból és 
mechanikus reduktorból áll, valamint rendelkezik 
egy beépített vezérlőblokkal, amelyhez 
háromállású vezérlőkapcsoló csatlakozik. 
Áramkimaradás esetén egy vész-kézikapcsoló 
lehetővé teszi a kapu nyitását vagy zárását egy 
lánc segítségével.

JELZŐLÁMPÁK
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A jelzőlámpa jeladó rendszerként szolgál a 
gépjárműforgalom irányításánál. A háza magas 
minőségű műanyagból készül.



IPARI KAPU

A háromállású vezérlőkap-
csoló a kapumozgását vezérli 
külön-külön, egy gomb szolgálja 
a megállítását.

OPTIKAI ELEKTRONIKUS 
JELADÓK

Az Optokit optikai elektronikus 
jeladó két infravörös biztonsági 
jeladóból áll: egy adóból és egy 
vevőből. Mindkét jeladó a 
gumiprofil része. Ha gumiprofil 
deformálódik, az optikai sugár 
megszakad, és a vezérlő blokkba
érkezik egy jel, amely megálltja 
vagy megfordítja a kapu 
mozgását.

FOTOCELLÁK

A kétállású vezérlőkapcsoló 
kulccsal lehetővé teszi a 
mozgás ellenőrzését és mega-
kadályozza a nem szándékos 
kapuvezérlést.

SWM-GOMB KULCCSAL

Az SWM-gomb kulccsal 
ráhelyező szereléskor használ-
ható. Ugyanolyan tulajdonságai 
vannak, mint a Keyswitch-nek. 
Az SWM-gomb kulccsal nagyon 
biztonságos az antivandál fém-
háznak és a hermetikus hátlap-
nak köszönhetően, amely meg-
akadályozza a nedvesség beke-
rülést a házba. A gomb kulccsal 
könnyen szerelhető és kapcsol-
ható.

KEYSWITCH-gomb kulccsal

A DoorHan Transmiter 4 
távirányító a DoorHan auto-
matika vezérlését szolgálja. Egy 
távirányítóval négy kapu vagy 
más automata berendezés 
vezérelhető.

RÁDIÓKÓDOS KLAVIATÚRA

A Keypad rádiókódos 
vezeték nélküli klaviatúra 
rendeltetése: a kapu elektromos 
meghajtójának távirányítása, 
amelynek beépített vagy külső 
DoorHan vevője van. A vezérlő 
rádióparancsok kiadása csakis 
a beprogramozott hozzáférési 
kód folyamatos begépelésével 
lehetséges. A kódos klaviatúra 
könnyen szerelhető és 
kezelhető. 

KÜLSŐ RÁDIÓVEVŐK

A Photocell fotocellák célja a 
vészhelyzetek megakadályozása, 
amikor idegen tárgyak kerülnek a 
kapu nyílásába. Az infravörös sugár 
megszakítása esetén a vezérlő 
blokkba érkezik egy jel, amely 
megálltja vagy megfordítja a 
kapuszárny mozgását.

A KEYSWITCH gomb és kulcs 
segítségével irányítható a 
meghajtó vezérlő blokkja. A 
mikrokapcsoló segíti a kapu 
vezérélést lépésenkénti üzem-
módban: nyitásnál, zárásnál vagy 
megállításkor. A megfelelő 
parancs kiadásához meg kel 
fordítani a kulcsot.

A DoorHan távirányító 
felhasználásával és a DHRE-2 
külső rádióvevők segítségével 
irányíthatók más gyártmányú 
automata berendezések is. 
Bármilyen meghajtóhoz kap-
csolható.
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TÁVIRÁNYÍTÓHÁROMÁLLÁSÚ 
VEZÉRLŐKAPCSOLÓ

KÉTÁLLÁSÚ VEZÉRLŐKAPCSOLÓ 
KULCSRA ZÁRHATÓ GOMBBAL



GARÁZSAJTÓ

EGYSZERŰ ÉS PRAKTIKUS MEGOLDÁS

TŰZÁLLÓ ÉS IPARI CÉLÚ AJTÓK

A DoorHan cég kínál tűzálló és ipari célú ajtókat. 
Ezek az ajtók megfelelnek minden műszaki 
követelménynek, amit ezeknek a termékeknek teljesíteni 
kell.

Szabvány színek:

GARÁZSJATÓ

A DoorHan garázsajtó rendelkezik a szekciós kapu 
összes előnyével annak köszönhetően, hogy 
alumíniumprofilokból és szendvics-panelekből készül.

RAL 1003 RAL 1013 RAL 1015 RAL 3000 RAL 5010 RAL 5024 RAL 9003 
fehér

RAL 8014 
barna

RAL5005 
sötétkék

RAL 6005 
zöld

RAL 3005 
bordó

RAL 9006 

ezüst

RAL 6000 RAL 6005 RAL 6034 RAL 7024 RAL 7035 RAL 7038 RAL 1000 
bézs

RAL 7004 
szürke
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RAL 8011 RAL 8017 
strukturális

RAL 9001 RAL 9002 RAL 9003 RAL 9007

Hullámos 
panel

Sima 
panel

Panel központi
horonnyal

Panel
„Hullám”

Panel „Hullám” 
központi 
horonnyal

Felület típusai:

Sima „Stucco” „Fautánzat” 
felület

Az igényeinek megfelelően bármilyen panelszín lehetséges a nemzetközi RAL-kártya szerint. Nyomatatáskor a színek megváltozhatnak, 
használjon eredeti RAL-kártyát

Типы
панели:

RAL 9010      RAL 9011



IPARI KAPU

Minden DoorHan ipari kapuba (ISD01 szekciós kapu, ISD02 panorámakapu, összehajtható és 
tolókapu) be lehet építeni a kiskaput ugyanabból az anyagból, amiből a kapuszárny is készül.

Kiskapu méretei:

Kiskapu szélessége: 800 mm. 

Kiskapu magassága: 1800/1900 mm. 

Kapuszárny min. magassága: 2130

mm.

Min. távolság a nyílás szélétől 

kiskapuig: 1000 mm (nem 

szimmetrikus beépítésnél).

A kiskapu-küszöb magasság: 75 mm

(tömítés nélkül).

Minden DoorHan kiskapu 
rendelkezik egy beépített 

ajtózárral és kilinccsel. A kilincs 

egyszerű és elegáns formája 

nemcsak kényelmes, de vonzó is 
a külseje miatt.

Kiskapu-kilincs

A DoorHan kilincsek 

ergonomikusak, kényelmesek a 

használatukban, kidolgozásuk a 
korszerű tervezői megoldások 

alkalmazásával történt. Olyan 

kilincseket kínálunk, amelyek 

ideálisan alkalmasak bármilyen 
típusú kapuhoz. Kidolgozásuk 

olyan, hogy nem fagynak meg 

alacsony hőmérséklet mellet és 

hosszú élettartamuk van.

NYITOTT KISKAPU 
JELADÓ

Mágneses, érintkezés nélküli 

jeladó feladata a meghajtó 

indításának megakadályozása, ha 
nyitva van a kiskapu. A kiskapu 

nyitásakor a jeladó és az olvasó 

egymás irányában mozognak, az 

érintkezés szétkapcsolódik, és a 
vezérlőblokk nem engedi a 

meghajtó indítását.

A kilincs fontos és nélkülözhetetlen 

része minden kapunak, A DoorHan 

ipari kapu fokos fogantyúja egy 

speciális ergonómiai formában készül, 
egy elegáns kiegészítés, amely 

bármilyen kapu díszítőjévé válhat. A 

DoorHan fogantyú úgy van kidolgozva, 

hogy a kapu kézi nyitásakor kevesebb 
erőfeszítést kell kifejteni.

A tolózár az egyik 
legbiztonságosabb módszer a kapu 

rögzítéséhez zárt állapotában. 

Kapubetörési kísérletek esetén a

tolózár komoly akadályt jelent. A zár 
két oldalról nyitható, nemesacélból 

készül, ami emeli a zár biztonságát.

A kapuzáró szerkezet egy olyan 

kiegészítő elem, amely megkönnyíti a 

kiskapu kezelését. A csúszó kapuzáró 
szerkezet rögzítése a DoorHan

kiskapun egy szilárd acélmerevítőn 

történik.
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Kiskapu-kilincs Fokos fogantyú

Tolózár

Kapuzáró szerkezet



HATÁROK SZÉLESÍTÉSE

A DoorHan cégcsoport kínálatában szerepel minden olyan berendezés, amely a raktári és egyéb 
ipari épületek felszereléséhez szükséges. A DoorHan mechanikus és elektrohidraulikus 
berendezések jelentősen emelik a logisztika hatásfokát, valamint megkönnyítik és lerövidítik a be- és 
kirakodási folyamatokat.

KIEGYENLÍTŐ PLATTFORMÁK, HIDAK, MOBIL RÁMPÁK ÉS 
EMELŐ ASZTALOK

A kiegyenlítő plattformák vagy „dock leveler-ek” 
rendeltetése a magasság kiegyenlítése a plató és a 
raktár padlózata között. A kiegyenlítő plattformák 
jelentősen meggyorsítják a be- és kirakodási 
folyamatokat a raktárban. A legegyszerűbb megoldás a 
lehajtható és hordozható hidak, amelyek megkönnyítik 
a rakodó munkás/kézi talicska feljutását a bejáró 
rámpáról a teherautó platójára. Amennyiben nem áll 
rendelkezése egy bejáró rámpa a raktárhelyiségben és 
szükség van a gépjármű földről történő be- és 
kirakodására, a DoorHan cég egy kényelmes és 
egyszerű megoldást kínál: mobil rámpákat. A szerkezet 
emelése /leengedése megoldható egy kézi vagy egy 
biztonsági rendszerrel ellátott elektrohidraulikus 
meghajtó segítségével is. A rakományok emeléséhez 
cégünk korszerű technológiai megoldást ajánl: emelő 
asztal, amely 5 m-es magasságig mozgathatja a 
rakományokat.

Nyitható fóliakapu
Fóliafüggöny

Garázsajtó

Ipari ajtóGyors roller kapu Tűzálló ajtó

Szekciós kapu

Hermetizátor 
szilárd rámpával Kiegyenlítő 

plattforma

Felhajtható híd 

Emelő asztal

Mobil rámpa

Nyílás hermetizátorok 

A DoorHan cég különböző 
hermetizátor-modelleket gyárt 
bármilyen rakomány gyors és 
biztonságos átrakodásához. A 
hermetizátor „szigetelőként” 
szerepel a raktár bejárati nyílása 
és a kamion között, biztosítva 
közöttük maximálisan hermetikus 
átjárást. Hermetizátoroknak 
köszönhetően a raktárhelyiségek 
izolálhatók a portól, széltől, 
csapadéktól, rovaroktól; a nyitott 
rakodási nyíláson nem keletkezik 
huzat. Ennek köszönhetően a 
hőmérséklet a raktár belsején 
stabil marad. A DoorHan cég 
bármilyen kamion számára gyárt 
nyílás hermetizátorokat.



IPARI KAPU

GYORS ROLLERKAPU

A DoorHan gyors rollerkapu 
és fóliafüggöny rendeltetése a 
szállítási vagy funkcionális 
kapcsolat kiépítése a 
raktárhelyiségek között vagy 
azok megosztása. Ezek 
biztosítják a vízhatlanságot és 
stabilizálják a leválasztott 
helyiség hőmérséklet-nedvesség 
viszonyát. 

SOROMPÓK

A DoorHan sorompók 
szerkezetüknek köszönhetően 
magasabb kopásállósággal 
rendelkeznek. Elhelyezve az 
automata sorompót a gépjármű-
szállításszabályozó helyen, 
megkönnyíti Önnek a 
gépjárművek érkezésének és 
indulásának szabályozását a 
munkaterületen (pl. 
parkolóhelyen), ezáltal 
biztosítani tudja az előírt 
közlekedésbiztonságot, emelve 
ezzel a cége imázsát 

AJTÓK

A DoorHan cég különböző 
ajtókat kínál:

• a tűzbiztos ajtók tűz esetén 
nagyobb 
tűzállóképességgel 
rendelkeznek a lángokkal 
szemben;

• többfunkciós ipari célú ajtók 
egy sor olyan jellemzőkkel 
rendelkeznek, amelyek lehe-
tővé teszik alkalmazásukat az 
ipari és üzleti helyiségekben;

• a DoorHan széthúzható és 
inga-alumíniumajtók 
alumíniumprofilokból és 
szendvics-panelekből 
készülnek.
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Előtér

Sorompó

Felfújható
hermetizátor

Ütköző



DoorHan

 Kapurendszerek

 Raktárépületek rendszere

 Automata rendszerek

 Rolettás rendszerek

 Tűzbiztonsági ajtórendszerek

 Alumíniumrendszerek

CSEH KÖZTÁRSASÁG, KADAN

43201, Kadan, Production Zone Kadan
Tel.: +420 474 332 902, Fax: +420 474 336 650
E-mail: europe@doorhan.com

KÍNA, SUZHOU
Gucun Road 188, Xukou Road, Suzhou, PC: 215164
Tel.: +86 (512) 66 31 61 11, 66 31 61 08, Fax: +86 (512) 66 31 61 06
E-mail: sales.suzhou@doorhan.com

OROSZORSZÁG, MOSZKVA

120, ul. Novaya, s. Akulovo, Odintsovskij r-n, Moskovskaya obl., 143002 Oroszország
Tel.: +7 (495) 933 24 00, 981 11 33, Fax: +7 (495) 937 95 50 
E-mail: info@doorhan.com

www.doorhan.com
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