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Mieszkanie wolne od barier  

Napęd PortaMatic do drzwi wewnętrznych 
 
 
Proste czynności dnia codziennego od osób niepełnosprawnych wymagają czasem 
sporo wysiłku. Trudną do pokonania barierą bywają dla nich drzwi wewnątrz 
mieszkania. Ale także w pełni sprawnym sprawiają one czasem kłopot. Wtedy komfort 
życia zwiększyć może nagrodzony Złotym Medalem na targach BUDMA 2016 napęd do 
drzwi PortaMatic firmy Hörmann. 
 

 
Napęd PortaMatic wyraźnie poprawia jakość życia osób niepełnosprawnych, umożliwiając im 
przemieszczanie się z pokoju do pokoju bez pomocy innych. A w pewnych sytuacjach także  
w pełni sprawnym i zdrowym ułatwia życie, pozwalając na komfortowe przenoszenie różnych 
rzeczy między pomieszczeniami, np. tacy z posiłkiem.  
 
Komfortowe sterowanie 
Technologia zastosowana w napędzie PortaMatic umożliwia automatyczne otwieranie  
i zamykanie drzwi za pomocą nadajnika lub wewnętrznego sterownika radiowego  
z innowacyjnym systemem zdalnego sterowania BiSecur. Nadajnik HS 5 BS i sterownik  
FIT 5 BS wyposażone są dodatkowo w funkcję odczytu położenia drzwi. To oznacza, że aby 
sprawdzić, czy wszystkie drzwi wewnątrz są zamknięte czy otwarte, nie trzeba chodzić po 
całym domu – wystarczy nacisnąć tylko jeden przycisk. Drzwi wyposażone w napęd 
PortaMatic otwierać też można bezdotykowo - za pomocą czujnika zbliżeniowego.  

  
Optyczna i akustyczna sygnalizacja  
Tym samym nadajnikiem lub wewnętrznym sterownikiem można nie tylko otwierać i zamykać 
drzwi, ale także sterować zintegrowanym oświetleniem LED. Funkcje oświetlenia napędu 
PortaMatic można zmieniać dowolnie w zależności od potrzeb. Możemy na przykład 
zdecydować czy oświetlenie ma być skierowane w dół czy w górę. Funkcja stałego 
oświetlenia zapewnia orientację w nocy. Sygnał świetlny ostrzega natomiast o uruchomieniu 
drzwi zanim zaczną się otwierać lub zamykać. Podobną rolę pełni też sygnalizacja 
akustyczna. Te dwie funkcje zapewniają dodatkowy komfort i bezpieczeństwo. 
 
Bardzo praktycznym rozwiązaniem jest też funkcja otwarcia częściowego. Napęd PortaMatic 
można ustawić w taki sposób, aby otwierał drzwi częściowo lub na oścież i zatrzymywał je 
w danym położeniu przez określony czas, np. dla przewietrzenia pomieszczenia.  
Napęd PortaMatic może też pełnić funkcję samozamykacza. 
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W trybie indywidualnym   
Zadaniem napędu PortaMatic jest ułatwianie codziennego życia. Dlatego został on 
wyposażony w różne funkcje, z których można korzystać w zależności od indywidualnych 
potrzeb. Jeden nadajnik lub sterownik radiowy daje możliwość obsługiwania maksymalnie 
czterech funkcji. Dzięki temu każdy z domowników może korzystać z napędu odpowiednio do 
własnych potrzeb.  
 
W trybie automatycznym drzwi otwierają się po naciśnięciu przycisku na nadajniku lub 
sterowniku, zamykają natomiast automatycznie po upływie określonego wcześniej czasu  
(2-180 sekund). 
W trybie impulsowym otwieranie odbywa się w ten sam sposób, zamknięcie drzwi wymaga 
jednak ponownego naciśnięcia przycisku.  
Tryb półautomatyczny pozwala na otwieranie drzwi po wywarciu niewielkiego nacisku ręką 
na skrzydło. Aby je zamknąć - wystarczy lekko popchnąć. 
Kiedy jednak uruchomiona zostanie funkcja „tryb zamykania drzwi”, drzwi otwiera się 
ręcznie, a tylko zamyka automatycznie po upływie określonego wcześniej czasu (2-60 
sekund).   
 
Istnieje także możliwość indywidualnej regulacji i łączenia wszystkich trybów pracy.  
To pozwala na uniwersalne zastosowanie napędu PortaMatic, którego pracę dowolnie 
dostosowywać można do zmiennych indywidualnych sytuacji. 
 
Cicho i bezpiecznie 
Napęd PortaMatic bardzo łagodnie otwiera i zamyka drzwi, a przy tym pracuje bardzo cicho  
i bezpiecznie. Siła potrzebna do uruchomienia drzwi jest niewielka, a bezpieczeństwo 
użytkowania wysokie. Wystarczy tylko lekko dotknąć znajdujące się w ruchu drzwi, aby 
natychmiast je zatrzymać. Atutem napędu PortaMatic jest też  minimalne zużycie prądu oraz 
prosty montaż. 

 
 
Fot. 1, 2 i 3  

     
 
Napęd PortaMatic poprawia jakość życia osób niepełnosprawnych, ale w pewnych sytuacjach 
zapewnia komfort także w pełni sprawnym.  
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Fot. 4 i 5 

    
Napęd PortaMatic umożliwia automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi wewnątrz 
mieszkania za pomocą nadajnika lub wewnętrznego sterownika radiowego.  
 

 
Fot. 6  

 
Wbudowane oświetlenie ułatwia orientację w ciemności i optymalnie oświetla obszar przejścia 
w drzwiach.  

 
 
 
                                                                           


