
Automatiske skydedørssystemer

TORMAX Hermetic

Hermetiske og lufttætte 
dørsystemer til følsomme områder.
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Sikkerhedssensor diskret 
integreret i inddækningen

Elegant design konstrueret til at opfylde 
de strengeste hygiejnekrav

Helt hermetisk lukket Den innovative drevteknologi får selv tunge døre til at 
åbne og lukke sig dynamisk og let. Dørfløjen med tætning hele vejen rundt sæn-
kes, kort før den lukkes helt, og presses ind mod den integrerede dørkarm.

Sikker og støjsvag drift De integrerede sensorer sikrer kompromisløs beskyttelse 
og fejlfri registrering af personer. De er diskret og hygiejnisk indbygget i dørsyste-
met. Vibrationsabsorberende komponenter sikrer desuden ekstremt støjsvag drift 
og høj komfort.

Individuelle løsninger og designs Den raffinerede teknik er usynligt indbygget i 
en flad, elegant konstruktion. Der kan til dørfløjen vælges mellem mange designs 
og materialer for et individuelt look. Der findes desuden et stort udvalg af tilbehør.

Driftssikkert og lave driftsomkostninger at vedligeholde TORMAX’ mangeårige 
erfaring er en stor fordel: gennemprøvede komponenter med lang levetid giver 
lavere vedligeholdelsesomkostninger.

Mere sikkerhed, større værdi Det automatiske skydedørsystem TORMAX 
Hermetic opfylder de strengeste sikkerhedsstandarder og er certificeret iht. 
EN 16005 / DIN 18650. Systemets nyudviklede, enestående tætning opfylder kra-
vene til både tæthed og komfort samt høj sikkerhed.

Højeste kvalitetsstandarder til følsomme områder 
Det nye automatiske skydedørssystem TORMAX Hermetic står for markant højere kva-
litetsstandarder og er en helt ny definition på hermetiske og lufttæt lukkende døre. 
TORMAX opnåede dette ved at fokusere på alle teknologiske og funktionelle detaljer. 
Resultatet er et dørsystem, der opfylder mange forskellige krav både i operations-
stuer, radiologilokaler, karantænezoner, laboratorier og renrum inden for forskning og 
industri.



 Drift Kan indstilles til hel eller delvis åbning kombineret med tids- og kip-styring
  Betjeningspanel med 5 funktioner, status- og fejlvisning
  Funktionerne Push & Go, Pull & Close
  Nødåbning, nødlukning
  Rengøringsvenligt design med skrånende kant øverst på beklædningen
  Gennemgående gulv, intet bundstyr i døråbningen

 Design Meget slank, elegant inddækning af skydedørsdrev, tværsnit kun 280 × 135 mm (H × D)
  Kombisensor til åbning og sikkerhed er diskret indbygget i inddækningen.  
  Dørene er også sikret af sensoren, når inddækningen er åbnet.
  Dørfløj omsluttet af i eloxeret aluminium
  Dørfløjens overflade kan udføres i rustfri stål eller med HPL-belægning i mange   
  forskellige farver, med vindue i ønskede form og udførelse 

 Tilbehør Aktivering: trykknapper, berøringsfrie sensorer, kortlæsere, nøglekontakter
  Lufttæt dørsystem uden nedsænkning, tresidet tætning
  Integration i overordnede systemer
  Ekstra lyddæmpende dørfyldning
  Blyindlæg til beskyttelse mod stråling 

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

Oversigt over produktegenskaberne
› Komplet hermetisk lukning med tætning hele vejen rundt om dørfløjen 

› Sænke- og trykmekanisme integreret i drev og dørfløj 

› Dynamisk dørbevægelse, også af tunge dørfløje 

› Åbningsbredde 800 – 2000 mm, gennemgangshøjde maks. 2500 mm 

› Mulighed for mange individuelle løsninger med forskelligt tilbehør



the passion to drive doors

TORMAX
www.tormax.com
info@tormax.com

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 20 gruppesel-
skaber 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 hjæl-
per 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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Sidehængte dørsystemer Skydedørssystemer KarruseldørssystemerFoldedørssystemer 

TORMAX er en division og 
et registreret varemærke 
tilhørende LANDERT Group


