Automatische schuifdeursystemen

TORMAX Secure+Therm

De nieuwe maatstaf voor veilige en
energie-efficiënte automatische schuifdeuren.

Compromisloze veiligheid en energie-efficiëntie
Veiligheid en energie-efficiëntie in automatische schuifdeuren heeft nu een naam –
TORMAX Secure+Therm. Ons nieuw deursysteem biedt gecertificeerde inbraakbeveiliging conform weerstandsklasse RC 2 en dat met een slank thermisch gescheiden
deurprofiel. Het verenigt alle kwaliteitskenmerken die van uw ingang een modern,
hoogwaardig systeem maken.

Beproefde veiligheid Winkeleigenaars, hoteliers en bedrijfseigenaars willen en
moeten hun gebouw beveiligen tegen inbraak en vandalisme. Verzekeringsmaatschappijen eisen veiligheidsconcepten om de premies laag te kunnen houden.
Uitgerust met de nieuwe TORMAX-meerpuntsvergrendeling en talrijke andere veiligheidskenmerken, biedt het TORMAX Secure+Therm schuifdeursysteem tijdens
openingstijden alle voordelen van een automatische schuifdeur en na sluiting de
vereiste inbraakbeveiliging. Het volledige systeem is getest en gecertificeerd.
Hoge energie-efficiëntie en overtuigende esthetiek Kou, hitte, vocht en ook
lawaai blijven bij TORMAX Secure+Therm buiten. Met dit schuifdeursysteem creëert u een prettig binnenklimaat in uw gebouw. Klanten en medewerkers zullen
het comfort merken en waarderen. Bovendien is het TORMAX Secure+Them zeer
smal en compact waardoor er geen compromissen nodig zijn que esthetiek.
Betrouwbare technologie De spreekwoordelijke TORMAX-kwaliteit loont. De
bovengemiddeld lange levensduur van de deursystemen, onderhoudsvrije motoren en betrouwbare technologieën hebben als resultaat dat er minder storingen
optreden en minder onderhoud nodig is. De hoge dynamiek van de TORMAX-aandrijfsystemen verhoogt bovendien het comfort bij dagelijks gebruik. De totale
bedrijfskosten vallen beduidend lager uit dan bij andere systemen.

TORMAX-meerpuntsvergrendeling
voor uitstekende inbraakbeveiliging

Thermisch gescheiden lichtgewicht frame
TORMAX LR 32THERM

Productkenmerken in één oogopslag
› Gecertificeerde inbraakbeveiliging conform weerstandsklasse RC 2
› Thermisch gescheiden lichtgewicht frame voor hoge energie-efficiëntie
› In het deurprofiel geïntegreerde handmatige of elektromechanische
meerpuntsvergrendeling met handmatige ontgrendeling

› Beproefde TORMAX iMotion-aandrijftechnologie
› Uitrustingsvarianten voor vlucht- en reddingswegen

Deurparameters

Deuropeningsbreedten 700 – 3000 mm, doorgangshoogte max. 3000 mm

		
Maximale deurvleugelgewichten: 1 × 200 kg / 2 × 180 kg
		
Maximale deurvleugelgewichten bij installaties met vlucht- en reddingswegen:
		 1 × 150 kg / 2 × 130 kg
Schuifaandrijving

TORMAX iMotion 2302, TORMAX iMotion 2302.R (voor vlucht- en reddingswegen)

		
Tandwielloze synchroonmotor, dynamisch, stil, efficiënt, duurzaam
		
Bouwhoogte 150 mm met vibratieabsorberende looprail, grote stille
		 tandemloopwielen en contrawielen voor de spelingsvrije vleugelgeleiding
		
Meervoudige schuifvleugel-uittilbeveiliging met zijdelingse vergrendeling
		 Modulaire, programmeerbare TORMAX iMotion-microprocessorbesturing met
		 uitstekende functionaliteit, uitgebreide bewakings- en diagnosefuncties
		 6 bedrijfsmodi (automatisch, gereduceerde opening, uitgang, permanent open,
		 gesloten, handmatig bedrijf)
Deurprofiel

Thermisch gescheiden lichtgewicht frame TORMAX LR 32THERM

		
Geïntegreerde meerpuntsvergrendeling met handmatige ontgrendeling
		
40 mm profieldikte
		
Nominale glasdikte van 32 mm voor isolatieglas
Isolatie-veiligheidsglas
Opties

Inbraakwerend glas RC 2: P4A conform EN 356
Systeem met vlucht- en reddingswegen: elektromechanische noodopening

		
Accumodule voor noodbedrijf
		 Diverse modules voor uitbreiding van de besturing; meer in- en uitgangen,
		netwerkmodule
		
Mechanische noodopening
		 Slotcilinder in verschillende uitvoeringen mogelijk
Certificaten

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

		 EN 1627; PfB-gekeurd
		 Voorbereid op EN 16361 (EN 1026, EN 1027, EN 12211)

the passion to drive doors

Uw ideale partner voor elk
automatisch deursysteem
Met de eerste automatische deuraandrijving van Europa werd in 1951 de basis gelegd
voor het merk TORMAX. TORMAX is de toonaangevend fabrikant van automatische deursystemen en beschikt wereldwijd over 20 groepsmaatschappijen en 500+ gecertificeerde
distributeurs.
TORMAX staat voor technologisch hoogwaardige, betrouwbare en innovatieve deurautomatisering. Als onafhankelijke, wereldwijd actieve Zwitserse industriële onderneming bieden
wij het complete palet automatische deursystemen en verzekeren hun vlotte werking
gedurende de volledige levensduur.
Onze competente technische adviseurs begeleiden u vanaf de planning, productie en
werfopvolging tot de installatie, zodat u altijd de juiste beslissingen kunt nemen om van
uw project een succes te maken. Uw TORMAX-partner informeert u graag over passende
deursystemen, toont u innovatieve oplossingen, realiseert kostenefficiënte, betrouwbare
installaties en maakt ook speciale wensen mogelijk.
Blijf in contact met de pionier voor automatische deursystemen!
www.tormax.com
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