
Portas deslizantes automáticas  
com protecção integrada contra roubo
A necessidade de segurança de muitas pes-

soas é cada vez maior. Proprietários de lo-

jas, hoteleiros e donos de empresas querem 

e têm que proteger os seus edifícios contra 

roubo e vandalismo. As seguradoras exi-

gem conceitos de segurança que reduzam o 

risco de roubo e destruição deliberada, para 

poderem manter os prémios baixos.

Com Security Door, a TORMAX apresenta uma solução 

de porta que oferece uma resistência elevada contra 

violência e vandalismo. O sistema de perfil elegante, 

com vidro de segurança especial, conceito de apara-

fusamento refinado e vedações de fecho de concep-

ção especial, dificulta significativamente tentativas de 

roubo. A Security Door é controlada por especialistas, 

segundo ENV 1627 e NEN 5096 para as classes de 

resistência WK 2 e WK 3, e é instalada há muitos anos 

com sucesso nos edifícios mais variados.

A TORMAX Security Door até nem aparenta aquilo que 

consegue: estética, prestável e com perfis estreitos, dá 

as boas-vindas a visitantes e clientes. Durante o horá-

rio de abertura da loja, a Security Door cumpre todas 

as funções de uma porta deslizante automática, com a 

tecnologia de sensores mais recente, para a protecção 

ideal de pessoas.

Após o encerramento da loja, mantém afastados 

intrusos indesejáveis e oferece assim protecção contra 

roubo e vandalismo.

Impedimento de roubo segundo 
as classes de resistência WK2 e WK3, 

certificadas conforme ENV 1627 e NEN 5096
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Âmbitos de aplicação

•	 Edifícios	e	estabelecimentos	com	elevado	

risco	de	roubo	e	vandalismo

•	 Passagens	de	pessoas	com	1	e	2	folhas	no	

espaço	interior	e	exterior,	até	3,0	m	de	altura

•	 Adequada	para	construções	novas	e	/	ou	

recuperações,	renovações

•	 Portas	confortáveis	e	sem	barreiras	para	

todos	os	grupos	de	pessoas

•	 Possibilidade	de	ligação	a	sistemas	de	ges-

tão	de	edifícios

Áreas de aplicação

•	 Bancos

•	 Joalharias

•	 Lojas	de	estações	de	serviço

•	 Estações	de	correios

•	 Lojas	comerciais

Directivas e normas cumpridas

•	 NEN	5096:2007

•	 ENV	1627:1999

Detalhes técnicos

•	 Adequada	para	accionadores	de	portas	des-

lizantes	TORMAX	iMotion	2301	e	iMotion	2401

•	 Possibilidade	de	utilização	de	vidro	isolador	

de	segurança	no	máximo	triplo

•	 Guia	do	pavimento	encastrada,	sem	ranhuras,	

ou	com	guia	do	pavimento	incorp.	contínua

•	 Bloqueio	manual	de	4	pontos	com	barra	e	

cilindro	de	perfil	ou	fecho	no	pavimento

•	 Bloqueio	electromecânico	de	4	pontos*

Vídeo de vigilância de uma tentativa de rou-
bo falhada numa TORMAX Security Door.

TORMAX Security Door

Eficiência impeditiva

Como já foi comprovado, 
alguns impedimentos mínimos 
já são suficientes para 
manter afastados ou repelir 
intrusos indesejáveis, se estes 
reconhecerem que o esforço 
é maior, que é provocado mais 
ruído ou que o tempo disponível 
é excedido (veja também a 
ligação ao vídeo em baixo).

A TORMAX é uma  
divisão e uma marca 
comercial registada  
da Landert Motoren AG

Controlo da resistência por especialistas Segurança discreta e estética

Vedação central em forma de labirinto e de 
material de alta resistência
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* sem certificado


