
Automaattiset liukuovijärjestelmät

TORMAX Hermetic

Hermeettiset ja ilmatiiviit 
ovijärjestelmät kriittisille alueille

W
T-

29
4 

fi 
10

.19
 

Oi
ke

ud
et

 m
uu

to
ks

iin
 p

id
ät

et
ää

n



Huomaamattomasti koteloon 
integroitu turvailmaisin

Elegantti rakenne suunniteltu kaikkein 
korkeimpiin hygieniavaatimuksiin

Kauttaaltaan hermeettisesti tiivis Innovatiivinen ovikoneistotekniikka mahdol-
listaa myös hyvin painavien ovien pehmeän avaamisen ja sulkemisen dynaami-
sesti ja samanaikaisesti. Ovilehden ympäri kiertävä tiiviste laskeutuu juuri ennen 
oven täydellistä sulkeutumista ja painautuu integroituun ovikehykseen.

Turvallinen ja tasainen toiminta Integroidut ilmaisimet takaavat ihmisten tinki-
mättömän suojauksen ja virheettömän tunnistuksen. Ne on integroitu ovijärjes-
telmään huomaamattomalla ja hygieniaystävällisellä tavalla. Tärinää vaimentavat 
komponentit mahdollistavat erittäin tasaisen toiminnan ja lisäävät näin muka-
vuutta.

Yksilöllinen suunnittelu ja varustus Hienostunut tekniikka on piilossa litteässä, 
elegantissa rakenteessa. Monipuolinen ovilehtien rakenne- ja materiaalivalikoima. 
Saatavilla on suuri valikoima lisävarusteita.

Luotettava ja edullinen ylläpitää TORMAXin vuosikymmenten kokemus maksaa 
itsensä asiakkaalle: pitkäikäiset, luotettavat komponentit takaavat alhaiset ylläpi-
tokustannukset.

Lisää turvallisuutta, lisää arvoa Automaattinen liukuovijärjestelmä TORMAX 
Hermetic täyttää korkeimpien turvallisuusstandardien vaatimukset ja on standar-
dien EN 16005 / DIN 18650 mukaan sertifioitu. Uusi ainutlaatuinen tiiviste täyttää 
tiiviyden, mukavuuden sekä korkean turvatason vaatimukset.

Erittäin korkeat laatustandardit kriittisiä alueita varten 

Uusi automaattinen liukuovijärjestelmä TORMAX Hermetic nostaa hermeettisesti ja 
ilmatiiviisti sulkeutuvien ovien laatustandardeja huomattavasti ja määrittää ne uusiksi. 
Ovijärjestelmää kehittäessään TORMAX on kiinnittänyt valtavasti huomiota kaikkiin 
teknisiin ja toiminnallisiin yksityiskohtiin. Tuloksena on ovijärjestelmä, joka täyttää 
leikkaussalien, radiologisten tilojen, karanteenialueiden, laboratorioiden tai puhdasti-
lojen erilaiset vaatimukset tutkimuksessa ja teollisuudessa.



 Käyttö Täydellinen ja osittainen avautuminen säädettävissä yhdistetyllä aika- ja askelkytkennällä
  Käyttöyksikkö, jossa 5 käyttötilaa, tilanäyttö ja virhenäyttö
  Push & Go ja Pull & Close -toiminnot
  Hätäavaus, hätäsulkeminen
  Helposti puhdistettava rakenne kotelon viistetyn yläosan ansiosta
  Yhtenäinen lattia, oviaukossa ei ole ohjauselementtejä

 Rakenne Erittäin kapea, elegantti koneistokotelo, poikkileikkaus vain 280 × 135 mm (K × S)
  Oven avauksen ja varmistuksen yhdistelmäilmaisin on integroitu huomaamattomasti koteloon.  
  Ovi on varmistettu ilmaisimella myös kotelon ollessa auki.
  Ovilehden runko on valmistettu anodisoidusta alumiinista
  Ovilehden pintamateriaaliksi voidaan valita ruostumaton teräs tai HPL-pinnoite eri väreissä  
  ja siihen voidaan asentaa eri muotoisia ja tyyppisiä ikkunoita 

 Lisävarusteet Signaalilähettimet: Painike, kosketusvapaa painike, kortinlukija, avainkytkin
  Ilmatiivis ovijärjestelmä ilman laskumekanismia, kolme puolta tiivistetty
  Integrointi rakennusautomaatiojärjestelmiin
  Erityinen ääntä vaimentava ovitäytemateriaali
  Lyijysisäke säteilysuojaksi 

 Hyväksynnät  CE (EN 16005 / DIN 18650; TÜV-testattu)

Tuoteominaisuudet yhdellä silmäyksellä

› Täydellinen hermeettinen tiivistys ympärikiertävällä ovilehtitiivisteellä 

› Lasku- ja painomekanismi integroitu käyttölaitteeseen ja ovilehteen 

› Dynaaminen oviliike myös painavien ovilehtien yhteydessä 

› Leveys 800 – 2000 mm, kulkukorkeus maks. 2500 mm 

› Lukuisia varustelu- ja räätälöintimahdollisuuksia



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


