
Automatische schuifdeursystemen

TORMAX Hermetic

Hermetisch sluitende en luchtdichte 
deursystemen voor speciale plaatsen
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Onopvallend in de beplating geïntegreerde
veiligheidssensor

Elegant design ontworpen voor de 
hoogste hygiënische eisen

Rondom hermetisch dicht Dankzij de innovatieve aandrijftechnologie openen en 
sluiten ook zeer zware deuren dynamisch, gelijktijdig en geruisloos. De deurvleu-
gel met rondom lopende afdichting wordt, net voordat de deur definitief wordt 
gesloten, neergelaten en tegen het geïntegreerde deurkozijn gedrukt.

Veilig en geruisloos Geïntegreerde sensors zorgen voor compromisloze bescher-
ming en foutloze herkenning van personen. Deze zijn onopvallend en hygiënisch 
in het deursysteem ingebouwd. Trillingabsorberende componenten garanderen 
bijna geruisloosheid en verhogen zo het comfort.

Individuele uitrustingen en designs De geraffineerde techniek is in een platte, 
elegante opbouw ondergebracht. Deurvleugeldesign en -materialen kunnen op 
diverse manieren worden geïndividualiseerd. Ook is er een keuze uit een groot 
aanbod aan accessoires.

Betrouwbaar en voordelig onderhoud De jarenlange ervaring van TORMAX 
loont: duurzame, beproefde componenten zorgen voor lage onderhoudskosten.

Meer veiligheid, meer waarde Het automatische schuifdeursysteem TORMAX 
Hermetic voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen en is volgens EN 16005 / DIN 
18650 gecertificeerd. Dankzij de nieuw ontwikkelde, unieke afdichting van het 
systeem worden de eisen qua dichtheid en comfort gecombineerd met hoge 
veiligheid, vervuld.

Hoogste kwaliteitsnormen voor speciale plaatsen 
Met het nieuwe automatische schuifdeursysteem TORMAX Hermetic worden de 
kwaliteitsnormen voor hermetisch en luchtdicht sluitende deuren duidelijk verhoogd 
en opnieuw gedefinieerd. Dit kon worden bereikt omdat TORMAX zeer veel aandacht 
heeft geschonken aan technologische en functionele details. Het resultaat is een 
deursysteem dat voldoet aan zeer uiteenlopende eisen van operatiekamers, radiolo-
gieruimtes, quarantainezones, laboratoria of cleanrooms voor onderzoeks- en industri-
ele doeleinden.



 Gebruik Volledige opening, gedeeltelijke opening met tijd- en stapschakeling gecombineerd instelbaar
  Bedieningseenheid met 5 bedieningsmodi, statusweergave en foutmelding
  Functies Push & Go, Pull & Close
  Noodopening, noodsluiting
  Eenvoudig te reinigen design met bovenaan afgeschuinde afkasting
  Doorlopende vloer, geen geleidingselementen in de deurdoorgang

 Design Zeer platte, elegante aandrijfbehuizing, dwarsdoorsnede slechts 280 × 135 mm (H × D)
  Combisensor voor opening en beveiliging is onopvallend in de beplating geïntegreerd. 
  De deur wordt ook bij geopende beplating door de sensor beveiligd.
  Deurvleugelkozijn van geanodiseerd aluminium
  Deurvleugeloppervlak naar wens van roestvrij staal of met HPL-coating in vele    
  verschillende kleuren, ramen in willekeurige vormen en uitvoeringen 

 Opties Impulsgever: drukknop, contactloze toets, kaartlezer, sleutelschakelaar
  Luchtdicht deursysteem zonder verlaging, aan drie kanten afgedicht
  Integratie in overkoepelende systemen
  Extra geluidswerend deurpaneel
  Met lood gevuld als bescherming tegen bestraling 

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

Overzicht van de productkenmerken
› Volledig hermetische afdichting met rondom lopende deurvleugelafdichting 

› Neerlaat- en aandrukmechanisme in aandrijving en deurvleugel geïntegreerd 

› Dynamische deurbeweging ook bij hoge deurvleugelgewichten 

› Openingsbreedte van 800 – 2000 mm, doorgangshoogte max. 2500 mm 

› Talrijke uitrustings- en individualiseringsmogelijkheden



the passion to drive doors

TORMAX
www.tormax.com
info@tormax.com

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 deur-
systemen en beschikt wereldwijd over 20 groepsmaatschappijen en 500+ gecertificeerde 
distributeurs.

TORMAX staat voor technologisch hoogwaardige, betrouwbare en innovatieve deurautoma-
tisering. 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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Draaivleugeldeursystemen Schuifdeursystemen DraaideursystemenVouwvleugeldeursystemen

TORMAX is onderdeel en 
geregistreerd handelsmerk 
van de LANDERT Group


