
Portas deslizantes isentas de corrosão
para requisitos mais elevados
A TORMAX oferece mecanismos com pro-
tecção IP65. Estes mecanismos são aplica-
dos em portas deslizantes que são usadas 
em zonas higienicamente sensíveis ou em 
áreas ambientais agressivas. Para além da 
segurança operacional, estas portas desli-
zantes oferecem a elegância de uma porta 
automática habitual.

Todas as peças do accionador submetidas a desgaste 

são fabricadas em aço inoxidável ou estão incorpo-

radas no mecanismo, dentro de uma caixa em aço 

inoxidável. As portas deslizantes IP65 funcionam da 

mesma maneira e têm as mesmas possibilidades de 

ajuste que as portas deslizantes sem esta protecção 

especial. A caixa de aço inoxidável é à prova de pó e 

própria para água do mar, pelo que se adequa muito 

bem para portas automáticas em piscinas, navios ou, 

em geral, para instalações perto do mar. Os com-

ponentes do mecanismo estão menos expostos às 

influências ambientais agressivas e, por isso, duram 

muito mais tempo. Uma vez que a caixa do mecanismo 

é fácil de limpar por fora, os mecanismos são ade-

quados para a utilização em espaços que preenchem 

requisitos de higiene máximos, como p. ex. no âmbito 

farmacêutico e médico ou na área de géneros alimen-

tícios. Emissões em forma de pó, depósitos oleosos 

ou fortes oscilações de temperatura não têm qualquer 

influência sobre as unidades de accionamento. Assim 

as portas deslizantes também funcionam perfeitamente 

sob esforços elevados.

Os accionadores iMotion 2301 e iMotion 2401 da 

TORNAX estão disponíveis na versão IP65.

Protecção IP65!
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Âmbitos de aplicação

• Passagens de pessoas com 1 e 2 folhas no 

espaço interior e exterior

• Passagens de 1 e 2 folhas para o transporte 

de mercadorias

• Adequada para construções novas e / ou 

recuperações, renovações

• Portas confortáveis e sem barreiras para 

todos os grupos de pessoas

Áreas de aplicação

• Piscinas

• Navios

• Sauna

• Estufas

• Câmaras frigoríficas

• Cozinhas de grande dimensão

• Talhos

• Indústria farmacêutica

• Área de medicina

• Garagens

Directivas e normas cumpridas

• DIN 18650 / EN 16005

• EN 60335-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

• EN ISO 13849-1:2008 Performance level «d»

• EN IEC 60529

Detalhes técnicos

iMotion 2301

• Pesos máximos das folhas das portas: 

1 × 150 kg, 2 × 130 kg

• Temperatura ambiente: –20 °C a +50 °C

iMotion 2401

• Pesos máximos das folhas das portas: 

1 × 450 kg, 2 × 300 kg

• Temperatura ambiente: –20 °C a +50 °C

Portas deslizantes TORMAX com protecção IP65

IP65 indica o tipo de protecção:

I = International

P = Protection

6 = À prova de pó e protecção 
completa contra toque

5 = Protecção contra jactos de 
água (bico) de qualquer 
ângulo

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