
TORMAX 2101 – Sliding Door Drive

O accionador de porta deslizante Plug & Play para portas interiores 

e exteriores.»



TORMAX
Landert Motoren AG
CH-8180 Bülach-Zürich
www.tormax.com
info@tormax.com

A TORMAX é uma  
divisão e uma marca 
comercial registada  
da Landert Motoren AG
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Informações sobre o produto
TORMAX 2101 – Sliding Door Drive

Descrição do produto
• Porta deslizante automática linear de correr 

para aplicações standard simples

Âmbito de aplicação
• Para passagens de pessoas
• Para portas exteriores e interiores
• Com 2 ou 1 folhas deslizantes em qualquer 

versão, com ou sem fixos laterais
• Para frequências médias utilização

Áreas de aplicação
• Lojas
• Lojas dentro de lojas
• Restaurantes
• Salas de fumo
• Lares de terceira idade
• Edifícios industriais

Funcionalidade
• 6 modos de operação (automático, abertura 

reduzida, saída, abertura permanente, 
fechado, manual)

• Velocidade de abertura e fecho programável
• Tempo de permanência em aberta, 

programável
• Tempo de abertura reduzida seleccionável 

progressivamente
• Soft-Motion (movimentos de arranque e 

travagem suaves e sem ressaltos)
• Push & Go (abertura manual sem qualquer 

comando)
• Não emite ruídos quando parado graças à 

desconexão do motor
• Possibilidade de ligação de comandos por 

impulso pelo interior e exterior
• Operação de emergência com função ultra 

lenta ou modo de operação manual

Seguranças
• Possibilidades de ligação para 2 sensores 

de segurança supervisionados no sentido de 
fecho

• Modo automático de funcionamento 
Low-Energy sem sensores de segurança

• Limitação de força supervisionada
• Elevada sensibilidade de inversão
• Modo ultra lento automático após detecção 

obstáculos ou inversões

Tecnologia
• Accionador electromecânico de porta 

deslizante
• Motor DC 
• Comando por microprocessador TORMAX 

programável e com auto-aprendizagem

Acabamento
• Revestimento de alumínio, com cor à 

escolha

Dimensões
• Secção perfil autoportante incluindo revesti-

mento 100 × 142 mm (A × P)

Acessórios (opcional)
• Selector de manobras com 3 modos de 

operação (automático, abertura permanente, 
fechado)

• Unidade de comando com 6 modos de ope-
ração (adicionalmente: abertura reduzida, 
saída, manual)

• Bloqueio electromecânico
• Desbloqueio manual interior e exterior
• Interruptor de chave
• Módulo de bateria para aberturas de 

emergência
• Unidade de bateria para aberturas de emer-

gência e funcionamento permanente limitado

Ligação à rede 
eléctrica / Alimentação
• 1 × 230 / 1 × 115 VAC, 50….60 Hz, 10 A

Consumo de energia
• 6…190 W

Dados da porta
• Peso máx. da folha da porta: 

1×70 kg ou 2 ×70 kg
• Largura de abertura da porta: 

Uma folha (EL/ER): 800 – 2000 mm 
Duas folhas (EB): 800 – 2900 mm

• Altura de abertura da porta: até 3000 mm 

Directivas
• 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE
• RoHS

Autorizações (normas)
• CE (2006/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE)
• TÜV (EN 16005 – 1 milhão de ciclos com 

4000 ciclos / dia)
• RoHS

Secção


