Åbner alverdens døre !
Drev til foldedør
FOLDDOOR System TOP

Hvis det hverken er muligt at installere

Standardfunktioner

•
•
•

Kontinuerlig fejldiagnostisering

en svingdør eller en skydedør på grund
af pladsmangel, er den automatiske
foldedør TORMAX TOP den ideelle
løsning. Den fri gennemgang er kun en

Tekniske data

Automatisk registrering af system-specifikke
data for konstant bevægelsesforløb

Registrering af hindringer i lukke- og
åbningsretningen med sikkerheds-åbnetid
og følerfunktion

•

Automatisk udvidelse af åbningen, når personer krydser hinanden

•
•

Vinteråbning med reduceret hold-åben-tid

ubetydelighed smallere end den forhåndenværende indbygningsbredde.
TORMAX TOP foldedør kan monteres
på 2 måder:

TORMAX-styrepanel
– med driftsindstillingerne: LUKKET,
AUTOMATIK, VINTER, UDGANG, ÅBEN
– Parameterindstillinger til: åbnings-og lukkehastighed, hold-åben-tid (individuelt valg
for fuld og reduceret åbning), vinteråbning
– Reset og friløbsfunktioner
– Display for fejldiagnostisering
– Tastaturlås

1) på væggen eller

•

2) i en døråbning – fælles for dem

Tilbehør / Optionelt

begge er TORMAX TOP’ens elegante

•

Elektromagnetisk lås med tilstandskontrol og
styring af systemet

•

Nødåbningsfacilitet med gummifjeder eller
batterimodul

•

Nøglekontakt, impuls, tilstedeværelses- eller
sikkerhedssensorer til 24VDC

•
•

2 Overvågede sikkerhedsfotoceller

foldeprincip. Den er uovertruffen når
der skal spares plads.
Denne kompakte, monteringsklare løsning – med præfabrikeret dørsystem
af formskønne specialprofiler – virker
overbevisende med dens elegante
fremtoning. Aluminium-profiler, som gør
det umuligt at hænge fast eller komme
i klemme, leveres komplet med integrerede tætningslæber og danner en
optimal dørtætning, så problemer med

Dørvægt max.

≤ 2 × 80 kg

Gennemgangsbredde

800 – 1400 mm

Maskinlængde min.

1140 – 1740 mm

Tværsnit (H × D)

120 × 250 mm

Åbnehastighed*

60 – 160 cm / s

Hold-åben-tid

0 – 10 s (320 s)

Strømforsyning

115 V AC / 60 Hz
eller 230 V AC / 50 Hz,
160 VA

* maksimal hastighed afhænger af dørenes vægt og
gældende forskrifter

Nødtryk

Interface til tilslutning til et bygnings-styringssystem via TORMAX UNICOM

•

I/O moduler til direkte kontrol og styring af
systemet

•

Tilslutning til ADK

Standarder

•
•

CE-konformitet
Produceret i overensstemmelse
med ISO 9001

Der tages forbehold for tekniske ændringer

Optimal
pladsudnyttelse

træk undgås.
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TORMAX DANMARK A/S
Vangeleddet 45 - 47
2670 Greve
Telefon +45 43 90 90 66
Fax
+45 43 90 91 04
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TORMAX DANMARK A/S
Hjortsvangen 36
7323 Give
Telefon +45 75 73 90 66
Fax
+45 75 73 90 16
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