
Automaattiset pyöröovijärjestelmät

TORMAX Full Glass Revolving Door

Läpinäkyvät pyöröovet 
eleganttiin arkkitehtuuriin.
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Pitkälle viety koneistotekniikka takaa sujuvan henkilölii-
kenteen ja erinomaisen turvallisuuden

Ovilehdet, rungon seinämät ja katto ovat turvalasia

Erinomainen läpinäkyvyys TORMAX Full Glass Revolving Door -pyöröovi ei vaadi 
keskipylvästä, ja se tekee lähtemättömän vaikutuksen optisella keveydellään. 
Ovilehdet, rungon seinämät ja katto valmistetaan turvalasista. Lattiaan asennettu 
koneisto ja hienostuneet profiilit korostavat läpinäkyvyyttä. Oviaukon enimmäis-
halkaisija on 3 metriä ja enimmäiskorkeus 5 metriä.

Sujuvan toiminnallinen TORMAX-pyöröovet mahdollistavat sujuvan kaksisuun-
taisen henkilöliikennevirran ilman, että ulos- ja sisäänkulkevat henkilöt estävät 
toistensa kulkua. Sulkuperiaatteen ansiosta melun, pölyn ja hajujen pääsy raken-
nukseen estetään tehokkaasti.

Energiatehokas Pyöröovet ovat kaikissa käyttötiloissa samanaikaisesti avoinna ja 
suljettuja ja siten läpikulkuvalmiita. Rakennuksen sisäpuoli on eristetty tehokkaasti 
ulkoilmalta myös vilkkaassa henkilöliikenteessä. Energiahäviötä voidaan siten 
vähentää merkittävästi liuku- tai taiteoviin verrattuna.

Erityisen turvallinen Luotettavat, järjestelmään integroidut turvalaitteet takaavat 
jokaiselle käyttäjälle parhaan mahdollisen turvallisuuden. Kaikki turvallisuusele-
mentit konfiguroidaan valmiiksi tehtaalla ja integroidaan rakenteeseen huomaa-
mattomasti.

Täyslasinen pyöröovijärjestelmä 
täydelliseen estetiikkaan 
TORMAX-pyöröovet ovat rakennusten edustava käyntikortti niin ulkopuolelle kuin 
sisäänpäin. TORMAX on kehittänyt täyslasisen pyöröoven tarjotakseen ovijärjestelmän, 
jossa yhdistyvät sekä toiminnallisuus että ainutlaatuinen tyylikkyys. Nämä pyöröovet 
valmistetaan asiakaskohtaisesti TORMAXin omassa tuotantolaitoksessa, ja ne takaavat 
lähestulkoon vapaat kädet suunnitteluun.



 Käyttö Erittäin hiljainen käyttöääni
  Uudet, lähes huoltovapaat koneistot TORMAX iMotion 5202 ja 5301 
  Modulaarinen, ohjelmoitava TORMAX iMotion -mikroprosessoriohjaus tarjoaa 
  ylivertaisen toiminnallisuuden sekä kattavat valvonta- ja diagnoositoiminnot
  Tinkimätön henkilöturvallisuus: esteiden tunnistus, käynnistymissuoja, 
  suojatut ovenpielet, liikapyörintäesto
  Käyttöyksikössä viisi käyttötilaa ja tilanäyttö
  Voimakas, mutta rauhallinen kiihdytys ja hidastus 
  Yksilöllisesti säädettävä kulku
  Hidas käyttötila liikuntarajoitteisille henkilöille

 Rakenne Täyslasinen malli Full Glass ilman keskipylvästä, rengaskorkeus vain 30 mm
  Koneisto asennettu lattian alle 

 Lisävarusteet Akkumoduuli hätäkäyttöä varten
  Liitäntä rakennuksen kulunvalvonta- ja rikosilmoitinjärjestelmään 

 Muita mallisarjoja  Classic Small, Classic Large ja Light Frame, oven halkaisija 1,6 − 7,4 metriä
  Henkilöiden yksilöinti integroitu läpikulkuvalvontaan
  Ovilehdet voidaan avata sivuun läpikulun nopeuttamiseksi, sopii myös 
  hätäpoistumis- ja pelastuskäyttöön
  Sähkömekaaninen lukitus
  Koneisto on asennettu lattiaan tai kattorakennelmaan pois näkyvistä
  Yölukitus parantaa murtosuojausta (RC2)
  Integroitu mainostila tyypissä 5351.CL (Classic Large) 

 Hyväksynnät CE (DIN 18650; TÜV-testattu)

Tuoteominaisuudet yhdellä silmäyksellä
› Esteettinen täyslasinen malli ilman keskipylvästä

› Lähestulkoon vapaat kädet suunnittelussa eri malli- ja materiaalivaihtoehtojen 
 ansiosta

› Tehtaalla integroidut turvajärjestelmät

› Vetoilman tehokas esto

› Lukuisat varustelumahdollisuudet



the passion to drive doors

TORMAX
www.tormax.com
info@tormax.com

TORMAX on ihanteellinen automaattisten 
ovijärjestelmien kumppanisi
Vuonna 1951 luotiin TORMAX-tuotemerkin perusta Euroopan ensimmäisellä automaattisella 
ovella. TORMAX on automaattisten ovijärjestelmien johtava valmistaja ja sillä on ympäri 
maailmaa yli 20 tytäryhtiötä ja 500+ valtuutettua myyntiedustajaa.

TORMAX tarkoittaa teknisesti korkealaatuista, luotettavaa ja innovatiivista oviautomaatiota. 
Tarjoamme itsenäisenä, maailmanlaajuisesti toimivana sveitsiläisenä teollisuusyrityksenä 
täydellisen valikoiman automaattisia ovijärjestelmiä ja takaamme niiden moitteettoman 
toiminnan koko elinkaaren ajan.

Tekniset neuvonantajamme tukevat sinua projektisuunnitteluun, tuotantoon, rakennusval-
vontaan ja asennukseen liittyvissä asioissa, jotta osaat tehdä aina projektisi onnistumisen 
kannalta oikeat päätökset. TORMAX-jälleenmyyjäsi kertoo mielellään sopivista ovijärjes-
telmistä, esittelee innovatiivisia ratkaisuja, toimittaa kustannustehokkaat ja luotettavat 
laitteistot ja mahdollistaa myös erityistoiveet.

Ota yhteyttä automaattisten ovijärjestelmien pioneeriin!
www.tormax.com
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Kääntöovijärjestelmät Liukuovijärjestelmät PyöröovijärjestelmätTaiteovijärjestelmät

TORMAX on osa LANDERT- 
konsernia ja sen omistama 
rekisteröity tavaramerkki


