Automatiske skydedørssystemer

TORMAX Secure+Therm

Den nye standard for sikre og
energieffektive automatiske skydedøre.

Kompromisløs sikkerhed og energieffektivitet
Sikkerhed og energieffektivitet inden for automatiske skydedøre har nu et navn –
TORMAX Secure+Therm. Vores nye dørsystem har certificeret indbrudsbeskyttelse efter
modstandsklasse RC 2, og dette med en slank termisk adskilt dørprofil. Det forener
alle de kvalitetskendetegn, som gør din indgangsdør til et moderne, værdifuldt anlæg.

Testet sikkerhed Butiksejere, hotelejere og virksomhedsejere vil og skal beskytte deres bygninger mod indbrud og vandalisme. Forsikringsselskaber forlanger
sikkerhedskoncepter, så præmierne kan holdes nede. TORMAX Secure+Therm
skydedørssystemet, der er udrustet med den nye TORMAX flerpunktslås og mange
andre sikkerhedskomponenter giver alle fordele ved en automatisk skydedør i åbningstiden og den nødvendige indbrudsbeskyttelse efter lukketid. Hele systemet
er testet og certificeret.
Høj energieffektivitet og overbevisende æstetik Kulde, varme, fugtighed og
også støj holdes ude af TORMAX Secure+Therm. Med dette skydedørssystem skabes en førsteklasses atmosfære i bygningen. Kunder og medarbejdere kan mærke
og vil påskønne komforten. Og da TORMAX Secure+Therm skydedørssystemet
har en smal og kompakt termisk adskilt profil, er ingen æstetiske kompromisser
nødvendige.
Pålidelig teknologi Den velkendte TORMAX kvalitet betaler sig. Dørsystemernes
levetid, langt over gennemsnittet, vedligeholdelsesfrie motorer og pålidelige teknologier betyder, at der opstår færre drevsystems og kræves færre servicebesøg.
TORMAX dørautomatiks høje dynamik øger derudover komforten ved den daglige
brug. De samlede driftsomkostninger er væsentlig lavere end ved andre systemer.

TORMAX flerpunktslås
for høj indbrudsbeskyttelse

Termisk adskilt letvægtsprofil
TORMAX LR 32THERM

Oversigt over produktegenskaberne
› Certificeret indbrudsbeskyttelse iht. modstandsklasse RC 2
› Termisk adskilt letvægtsprofil for høj energieffektivitet
› Manuel eller elektromekanisk flerpunktslås med manuel oplåsning i dørprofil
› Velkendt TORMAX iMotion motorteknologi
› Udstyrsvariant til flugt- og redningsveje FRV

Dørparametre

Dørens åbningsbredde 700 – 3000 mm, gennemgangshøjde maks. 3000 mm

		
Maksimalvægt for dørfløje: 1 × 200 kg / 2 × 180 kg
		
Maksimalvægt for dørfløje ved FRV-anlæg: 1 × 150 kg / 2 × 130 kg
Skydedørsmotor

TORMAX iMotion 2302, TORMAX iMotion 2302.R (til FRV)

		
Synkronmotor uden gear, dynamisk, støjsvag, effektiv, holdbar
		
Højde 150 mm med vibrationsabsorberende køreskinne, store støjsvage
		 tandemsruller og kontraruller til føring af dørfløj uden slør
		
Flere sikringer mod at køre af skinnen med interlock fra siden
		 Modulær, programmerbar TORMAX iMotion mikroprocessorstyring med
		 overbevisende funktionalitet, omfattende overvågnings- og diagnosefunktioner
		 6 driftstyper (automatik, reduceret åbning, udgang, konstant åben, lukket, manuel drift)
Dørprofil

Termisk adskilt letvægtsprofil TORMAX LR 32THERM

		
Integreret flerpunktslås med manuel oplåsning
		
40 mm profiltykkelse
		
Nominelt 32 mm glastykkelse, til isoleringsglas
Isolerings-sikkerhedsglas
Valgmuligheder

Sikkerhedsglas RC 2: P4A iht. EN 356
FRV: elektromekanisk nødåbning

		
Batterimodul til nøddrift
		 Diverse moduler til udvidelse af styring, flere ind- og udgange, netværksmoduler
		
Mekanisk nødåbning
		 Forskellige typer låsecylindere kan bruges
Godkendelser

CE (EN 16005 / DIN 18650; TÜV-godkendt)

		 EN 1627; PfB-testet
		 Forberedt til EN 16361 (EN 1026, EN 1027, EN 12211)

the passion to drive doors

Den rigtige partner
inden for automatiske dørsystemer
Med den første automatiske dørlukker i Europa blev grundstenen for TORMAX-mærket
lagt i 1951. TORMAX er førende producent af automatiske dørsystemer med over 16
gruppeselskaber og 500 autoriserede forhandlere på hele kloden.
TORMAX står for teknologisk avanceret, driftssikker og innovativ dørautomatisering. Som
uafhængig schweizisk industrivirksomhed med aktiviteter i hele verden tilbyder vi hele
udvalget af automatiske dørsystemer og sikrer problemfri drift i hele anlæggets levetid.
For at du altid kan træffe de helt rigtige beslutninger og opnå gode projektresultater
hjælper vores tekniske rådgivere med alt lige fra planlægning, produktion og byggeinspektion til installation. Hos din TORMAX-partner kan du få oplysninger om passende
dørsystemer, forevisning af innovative løsninger samt hjælp til implementering af
omkostningseffektive, driftssikre anlæg og udarbejdelse af specialløsninger.
Kontakt pioneren inden for automatiske dørsystemer!
www.tormax.com
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