
POHONY

Kvalita · OdOlnOst · dlOuhá živOtnOst · hOspOdárnOst



pOhOnY sEKČnÍCh 
GarážOvÝCh vrat

Modely Sectional-500 Sectional-750 Fast-750 Sectional-1200

Napájecí napětí, V/Hz 230/50

Max. spotřeba elektr. energie, W 100 150 150 300

Tažná síla, N 500 750 750 1 200

Rychlost otevírání, m/s 0,14 0,1 0,1–0,18 0,1

Stupeň ochrany IP20

Intenzita provozu, % 50

Teplotní rozsah použití, °C  –20 ... +55

Max. plocha křídla vrat, m2 8 10 10 16

Max. výška vrat, mm 2 300 2 800 2 800 3 800

� Sectional-750/1200/Fast-750� Sectional-500

DoorHan stropní pohony sekčních garážových vrat slouží k automatickému ovládání při normální intenzitě 
provozu a to speciálně pro sekční garážová vrata. Pohony jsou vyvinuty s řetězovou vodicí kolejnicí 
montovanou i s motorem pod strop garáže. Chod motoru je řízen elektronikou, která zajišťuje vysoký komfort 
obsluhy při vysoké odolnosti. Kromě toho naše pohony, vedle možnosti rádiového řízení, zajišťují i osvětlení 
garáže, které je automaticky v provozu po dobu 3 minut, pokud je motor v chodu. Tyto pohony byly vyvinuty 
pro nasazení u modelů vrat YETT 01, YETT 02, RSD 01 a RSD 02.



pOhOnY sEKČnÍCh 
prŮMYslOvÝCh vrat

Modely Shaft-30 Shaft-60 Shaft-120

Napájecí napětí, V/Hz 230/50, jednofázový 400/50, třífázový 

Max. spotřeba elektr. energie, W 300 350 700

Tažná síla, N 30 60 120

Rychlost otevírání, m/s 32 32 22

Intenzita provozu, % 50 60 65

Teplotní rozsah použití, °C  –20 ... +55

Stupeň ochrany IP44

Max. plocha křídla vrat, m2 18 28 40

Pohony Shaft byly vyvinuty pro automatickou obsluhu sekčních průmyslových vrat. Skříň pohonu s olejovou 
vanou umožňuje vysoké provozní zatížení. Pohon se skládá z elektromotoru, mechanické převodovky 
a integrované řídící jednotky. Tyto pohony se používají pro vrata ISD 01 a ISD 02.

� Shaft-30/60 � Shaft-120



pOhOnY pOsuvnÝCh bran 
prO privátnÍ i prŮMYslOvé pOužitÍ

� Sliding-1300/2100� Sliding-300/800

Tyto pohony byly vyvinuty speciálně pro posuvné brány. Elektromotor je koncipován jako monolitická 
hliníková skříň s uzavřenou olejovou vanou, která zamezuje přehřátí při intenzivním provozu.
Olej zlepšuje vlastnosti provozu a omezuje opotřebení. Tím se zásadně prodlužuje životnost pohonu.

Modely Sliding-300 Sliding-800 Sliding-1300 Sliding-2100

Napájecí napětí, V/Hz 230/50

Max. spotřeba elektr. energie, W 130 250 550 750

Rychlost otevírání, m/s 9 12 10

Stupeň ochrany IP54

Intenzita provozu, % 50 70

Teplotní rozsah použití, °C  –20 ... +55  –40 ... +55

Max. váha brány, kg 300 800 1 300 2 100



pOhOnY KŘÍdlOvÝCh bran 
prO privátnÍ i prŮMYslOvé pOužitÍ

Lineární pohony jsou ideálním řešením pro 
automatické ovládání křídlových bran jak pro 
privátní tak i průmyslové použití, dokonce 
i při vysoké frekvenci otevírání. Tento pohon 
může být montován i na úzký sloupek. Montáž 
se uskutečňuje pomocí úhelníků na vratovém 
křídle a sloupku. Pohon je vybaven vnějším 
nouzovým odblokem prostřednictvím klíče a je 
tak umožněno vrata otevřít i ručně.

Pohon se zalomeným ramenem představuje ideální použití pro automatické ovládání křídlových bran a dveří 
v privátním sektoru. Tento pohon je jednoduše montovatelný bez potřeby svářečských prací. Pohony mohou 
být montovány přímo na sloupek a otevírají bránu pomocí zalomeného ramene. Tento pohon je dále vybaven 
klíčovým nouzovým oblokem, který umožňuje při výpadku el. proudu bránu ručně otevřít. Pohon může být 
namontován na vnitřní i vnější stranu brány.

� Arm-320

Ramenový pohon pro křídlové brány

Modely Swing-3000 Swing-5000

Napájecí napětí, V/Hz 230/50

Max. spotřeba elektr. energie, W 150

Intenzita provozu, % 50

Max. váha křídla brány, kg 400 500

Max. šířka křídla, m 3 5

Rozsah teplotního nasazení, °C  –40 ... +55

Stupeň ochrany IP54

Modely Arm-320

Napájecí napětí, V/Hz 230/50

Max. spotřeba elektr. energie, W 150

Intenzita provozu, % 30

Točivý moment, N·m 320

Max. váha křídla brány, kg 400

Max. šířka křídla, m 3

Rozsah teplotního nasazení, °C  –20 ... +55

Stupeň ochrany IP54

� Swing-3000/5000



trubKOvé pOhOnY prO rOlOvaCÍ vrata a MarKÝZY

pŘÍslušEnstvÍ

Trubkové pohony s vypínáním 
při zjištění překážky 

Trubkový pohon s možností 
nouzového otevírání

Trubkové pohony bez 
možnosti nouzového otevírání 

Motor Točivý moment, 
N·m Otáčky, rpm

RS6/28 6 28
RS10/17 10 17
RS13/14 13 14
RS10/15 10 15
RS10/26 10 26
RS20/15 20 15
RS20/26 20 26
RS30/15 30 15
RS40/15 40 15
RS50/12 50 12
RS60/12 60 12
RS80/12 80 12
RS100/10 100 10

Motor Točivý 
moment, N·m Otáčky, rpm

RS50/12L 50 12

Motor Točivý moment, 
N·m Otáčky, rpm

RS10/15M 10 15
RS20/15M 20 15
RS20/26M 20 26
RS30/15M 30 15
RS40/15M 40 15
RS50/12M 50 12
RS60/12M 60 12
RS80/12M 80 12
RS100/10M 100 10
RS140/7M 140 7
RS160/7M 160 7
RS180/7M 180 7
RS230/12M 230 12
RS300/9M 300 9

� Trubkový pohon bez 
možnosti nouzového otevírání

� Trubkový pohon s vypínáním 
při zjištění překážky

� Trubkový pohon s možností 
nouzového otevírání

Trubkové pohony umožňují automatické ovládání rolovacích vrat, markýz, slunečních clon a žaluzií. Pohony 
s dlouhou životností mají stupeň ochrany IP 44. Pohon je jednoduchý k obsluze a může být propojen 
do skupin buď se simultánním řízením nebo s propojeným řízením. DoorHan trubkové pohony mají napájecí 
napětí 230 V, 50 Hz.

Pohony a příslušenství DoorHan jsou známy vysokou kvalitou a dlouhodobou bezporuchovostí. 
Pohony se vyznačují možností vysokého zatížení, jsou jednoduché na montáž a řízení, vynikají šíří rozsahu 
použití a moderním designem. To, včetně nabízeného příslušenství, činí provoz pohonů velice komfortním 
a spolehlivým. Radiový přijímač a ruční dálkový vysílač, fotobuňky, externí přijímač a další příslušenství jsou 
jednoduše zabudovatelné.



ZávOrY

Modely Barrier-4000 Barrier-5000 Barrier-6000

Napájecí napětí, V/Hz 230/50

Max. spotřeba elektor.energie, W 220

Max. délka ráhna, mm 4 000 5 000 6 000

Typ ráhna Aluminium

Stupeň ochrany IP54

Intenzita provozu, % 70

Rozsah teplotního nasazení, °C  –40 ... +55

Rozměry sloupku, mm  270 � 1 015 � 140

Počet pružin 1 2 2

Touto elektromechanickou závorou kontrolujete vjezdy a výjezdy aut do vašeho prostoru a otevíráte vjezd 
až do šířky 6 m najednou. Závora se skládá ze sloupku, ve kterém je zabudován motor, vyvažovací a řídící 
systém a vlastního ráhna. Konstrukce motoru umožňuje nasazení i při vysoké frekvenci užití a zajišťuje 
dlouhou odolnost a životnost. 

� Ruční dálkový 
ovladač 4

� Ruční dálkový 
ovladač RCBlack-4

� Ovládací 
klávesnice

� LED Lampa � Nouzové 
odblokování

� Fotobuňky � Klíčový 
spínač




