
Automaattiset liukuovijärjestelmät

TORMAX Secure+Therm

Turvallisten ja energiatehokkaiden 
automaattiliukuovien uusi mittapuu.
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TORMAX-monipistelukitus takaa 
korkean murtosuojauksen

Termisesti erotettu kevytkehysprofiili 
TORMAX LR 32THERM

Taattu turvallisuus Myymälöiden, hotellien ja yritysten omistajien on suojattava 
rakennuksensa murroilta ja ilkivallalta. Vakuutusyhtiöt edellyttävät turvakonsepte-
ja, jotta vakuutusmaksut voidaan pitää alhaisina. Uudella TORMAX-monipisteluki-
tuksella ja lukuisilla muilla turvaominaisuuksilla varustettu TORMAX Secure+Therm 
-liukuovijärjestelmä tarjoaa liikkeen aukioloaikoina kaikki automaattisen liukuoven 
edut ja sulkeutumisajan jälkeen tarvittavan murtosuojauksen. Koko järjestelmä on 
testattu ja sertifioitu.

Korkea energiatehokkuus ja vakuuttava estetiikka Kylmyys, kuumuus, 
kosteus ja melu pysyvät TORMAX Secure+Therm -järjestelmän ansiosta ulkona. 
Tällä liukuovijärjestelmällä luot rakennukseen arvokkaan ilmapiirin. Asiakkaat ja 
työntekijät aistivat mukavuuden ja arvostavat sitä. TORMAX Secure+Therm -ovi-
järjestelmän erittäin kapean ja kompaktin, termisesti erotetun profiilin ansiosta 
estetiikasta ei tarvitse tinkiä.

Luotettavaa tekniikkaa Tunnettu TORMAX-laatu kannattaa. Ovijärjestelmien kes-
kimääräistä pidemmät elinkaaret, huoltovapaat moottorit ja luotettavat tekniikat 
vähentävät käyttökatkoksia ja huoltokutsuja. TORMAX-käyttöjärjestelmien suuri 
dynamiikka lisää päivittäisen käytön mukavuutta. Kokonaiskäyttökustannukset 
ovat huomattavasti muita järjestelmiä alhaisemmat.

Tinkimätöntä turvallisuutta ja energiatehokkuutta
Automaattisten liukuovien turvallisuudella ja energiatehokkuudella on nyt nimi – 
TORMAX Secure+Therm. Uusi ovijärjestelmämme tarjoaa murronestoluokan RC 2 
mukaisen sertifioidun murtosuojauksen ja kapean termisesti erotetun oviprofiilin. 
Siinä yhdistyvät kaikki laatuominaisuudet, jotka tekevät sisäänkäynnistä modernin 
ja arvokkaan.



 Oviparametrit Ovien avautumisleveydet 700 – 3000 mm, kulkukorkeus maks. 3000 mm
  Ovilehtien enimmäispainot: 1 × 200 kg /2 × 180 kg
  Ovilehtien enimmäispainot FRW-laitteistoissa: 1 × 150 kg / 2 × 130 kg

 Liukuovikoneisto TORMAX iMotion 2302, TORMAX iMotion 2302.R (vaihtoehdolle FRW)
  Vaihteeton synkronimoottori, dynaaminen, hiljainen, tehokas, pitkäikäinen
  Asennuskorkeus 150 mm tärinää vaimentavalla kiskolla, isot, hiljaiset 
  kaksoispyörät ja vastapyörät ovilehden välyksettömään ohjaukseen
  Moninkertainen ovilehden nostosuojaus sivuttaisella lukituksella
  Modulaarinen, ohjelmoitava TORMAX iMotion -mikroprosessoriohjaus on 
  vertaansa vailla ja sisältää kattavat valvonta- ja vianmääritystoiminnot
  6 käyttötilaa (automatiikka, rajoitettu avautuminen, uloskäynti, pysyvästi auki, 
  suljettu, manuaalinen käyttö) 

 Oviprofiili Termisesti erotettu kevytkehysprofiili TORMAX LR 32THERM
  Integroitu monipistelukitus manuaalisella avauksella
  Profiilin paksuus 40 mm
  Eristyslasin nimellispaksuus 32 mm 

 Eristysturvalasi Murronehkäisevä lasitus RC 2: P4A standardin EN 356 mukaan 
 
 Lisävarusteet FRW: sähkömekaaninen hätäavaus
  Akkumoduuli hätäkäyttöä varten
  Eri moduuleja ohjauksen laajentamiseen; lisää tuloja ja lähtöjä, verkkomoduuleja
  Mekaaninen hätäavaus
  Saatavana erilaisilla lukkosylintereillä 

 Hyväksynnät CE (EN 16005 / DIN 18650; TÜV-testattu)
  EN 1627; PfB-testattu
  Täyttää EN 16361 -standardin (EN 1026, EN 1027, EN 12211) vaatimukset 

Tuoteominaisuudet yhdellä silmäyksellä

› Sertifioitu murtosuojaus murronestoluokan RC 2 mukaan 

› Termisesti erotettu kevytkehysprofiili parantaa energiatehokkuutta 

› Oviprofiiliin integroitu manuaalinen tai sähkömekaaninen 
 monipistelukitus manuaalisella avauksella 

› Luotettava TORMAX iMotion -liukuovikoneisto 

› Varustevaihtoehto pako- ja pelastusteille FRW



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


