
Spraakmakend design
De dormakaba CS 80 MAGNEO 
schuifdeuraandrijving maakt indruk 
met zijn elegante uitstraling in een 
modern Contur-design. Het slanke en 
rechtlijnige ontwerp in combinatie 
met verschillende uitvoeringen zorgt 
ervoor dat de CS 80 MAGNEO past 
in de algehele sfeer van de 
architectuur en een optische eenheid 
vormt met andere dormakaba-
oplossingen in de particuliere sector.

Veelzijdige toepassingsmogelijkheden 
De CS 80 MAGNEO biedt een 
verscheidenheid aan toepassings-
mogelijkheden in de particuliere 
sector, zoals montage in of op de 
muur en met glazen of houten 
deurbladen. De CS 80 MAGNEO kan 
ook worden gebruikt bij renovatie van 
bestaande deursystemen.

Eenvoudige toegang 
De oplossing barrièrevrije 
toilettoegang omvat ook de 
mogelijkheid van eenvoudige en 
comfortabele toegang. Deze 
oplossing verlicht het verkrijgen van 
toegang tot toiletruimtes voor 
minder valide gebruikers aanzienlijk.

Privacy waarborgen
Dankzij een nieuwe functie in de 
besturing kan de aandrijving voor 
bijvoorbeeld privé toepassingen 
elektronisch worden vergrendeld; 
voor toepassingen in een openbare 
ruimte kan de aandrijving tevens 
worden uitgerust met een elektro-
mechanisch slot. 

Uitgebreid aanbod accessoires
Het assortiment accessoires voor de 
CS 80 Magneo is uitgebreid. Hiermee 
kunnen deuren worden bediend maar 
kunnen statussen ook visueel worden 
weergegeven.

Schuifdeuraandrijving CS 80 MAGNEO
De intelligente oplossing voor barrièrevrije 
toilettoepassingen
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Algemene technische informatie van aandrijving CS 80 Magneo vindt u op www.dormakaba.nl

WC sturing met vergrendelingsfunctie voor privétoepassingen

De deur is uitgerust met een CS 80 MAGNEO zonder elektro-mechanisch slot. Aan de binnen- en buitenzijde zitten 
drukknoppen voor activering. Er is ook een drukknop aan de binnenkant om de elektronische vergrendelingsfunctie te 
bedienen. Een "bezet / vrij" display voor statusweergave (rood / groen) kan optioneel aan de binnen- of buitenzijde 
worden aangebracht.

WC vrij              Statusmelding buitenzijde groen.
Toegang Deur openen met drukknop 'openen', 

deur sluit na ingestelde openhoudtijd.
Vergrendeling Na activeren van drukknop 'vergrendelen' vergendeld. 

Verlaten 

Noodopenen 

Veiligheid 

de deur mechanisch en kan deze niet door drukknop
'openen' aan de buitenzijde worden geopend. Status- 
melding buitenzijde veranderd van groen naar rood.
Deur opent na activeren van drukknop 'vergrendelen',
statusmelding buitenzijde wijzigt van rood naar groen. 
Deur sluit na ingestelde openhoudtijd.
In noodgevallen kan de deur worden ontgrendeld door 
een nooddrukker of sleutelschakelaar, de deur opent 
automatisch.
De deur wordt bij spanningsuitval automatisch 
ontgrendeld en kan dan met de hand worden geopend.

WC vrij                Statusmelding buitenzijde groen.
Toegang Deur openen met drukknop 'openen', 

deur sluit na ingestelde openhoudtijd.
Vergrendeling Na activeren van drukknop 'vergrendelen' wordt status- 

Verlaten 

Noodopenen 

Veiligheid 

melding buitenzijde rood. De aandrijving blijft de deur 
elektronisch dichtsturen en de deur kan niet vanaf de 
buitenzijde worden opengestuurd. 
De deur opent na activeren van drukknop 'vergrendelen',
statusmelding buitenzijde wijzigt van rood naar groen.
Deur sluit na ingestelde openhoudtijd.
In noodgevallen kan de deur worden ontgrendeld door 
een nooddrukker of sleutelschakelaar, de deur opent 
automatisch.
De deur wordt bij spanningsuitval automatisch 
ontgrendeld en kan dan met de hand worden geopend.

Schuifdeuraandrijving CS 80 MAGNEO
Verschillende eisen resulteren in verschillende ontwerpen voor het gebruik van de 
toiletbediening

WC-sturing met slot voor openbare toepassingen

De deur is voorzien van een CS 80 MAGNEO inclusief elektro-mechansch slot. Aan de binnen- en buitenzijde zitten 
drukknoppen voor activering. Aan de binnenzijde zit tevens een drukknop om het slot te bedienen. Een statusweergave 
(rood / groen) wordt aan de binnen- en binnenzijde gebruikt voor de "bezet / vrij" weergave. Optioneel kan een 
noodopeningsinrichting aan de buitenzijde worden bevestigd, zodat de deur in noodgevallen snel kan worden geopend. 
dormakaba raadt aan om het drempelvrije toilet te integreren in een noodoproepsysteem op locatie.




