Deuren contactloos openen en sluiten.

Ontdek onze aanraakvrije toegangsoplossingen voor elk type deur!
Hygiëne is één van de belangrijkste zaken in ons leven.
Bij het ontwerpen van steden, utiliteitsgebouwen of uw
eigen privéwoning kan zelf een deur het verschil maken
als het gaat om een propere en hygiënische omgeving.

Vooral bij zorginstellingen die streven naar een hoog niveau van
hygiëne, alsook in openbare ruimtes zoals restaurants, utiliteitsgebouwen, scholen, kantoren en toiletten is een aanraakvrije
toegang cruciaal.

Een aanraakvrije toegang creëert niet alleen een
aangename sfeer waar u zich veilig en welkom voelt,
maar zorgt ook voor de hoogste hygiëne en veiligheid.

dormakaba helpt samen met jou de ideale oplossing vinden voor
jouw contactloos toegangsvraagstuk. Dit voor zowel enkele als
dubbele deuren, manuele of automatische schuifdeuren, binnenals buitentoepassingen. Elke bestaande of nieuwe deur kan in
3 stappen door ons contactloos gemaakt worden.

Zelfs bij het verlaten van het toilet blijven handen comfortabel schoon met een 'aanraakvrije' deurbeweging.

Hieronder kan je enkele voorbeelden vinden, maar contacteer
ons gerust voor een oplossing op maat.

Contactloze en hygiënische bediening van
automatische draai-, schuif- en carrouseldeuren

Hoe een mechanische draaideur ombouwen tot
een volledig aanraakvrije automatische deur?

Ideaal voor gezondheidsinstellingen, publieke- en privé-gebouwen

Binnen 24 uur
-

Wat maakt de Magic Switch speciaal?

Dubbele automatische draaideur met ED 250 draaideurautomaat, bediend met een elleboogschakelaar.

STAP 1

•
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Automatische carrouseldeuren KTV / KTC / Talos
gecombineerd met een bewegingssensor.

'

Verwijder de mechanische
deurdrangers / vloerveren

• Het is een aanraakvrije openingssensor, waarvan
het detectieveld instelbaar is van 100 tot 500 mm
• Golfdetector, waarvan de detectiekwaliteit een stuk
beter is dan bij infrarood detectie

• Voor een gemakkelijke toegang met strenge eisen op
het vlak van hygiëne en functionaliteit
• Kan elk lichaamsdeel detecteren

STAP 2
•

Automatische energiebesparende schuifdeur ST FLEX
Green, uitgevoerd met een voet- of vloerschakelaar.
Met name geschikt wanneer bediening met de hand
niet gewenst is.

Installeer de draaideurautomaten

•

Automatische schuifdeur, uitgerust met een
bewegingsdetector en een geoptimaliseerde
veiligheidsvoorziening.
••

• Dubbele functie: detectie- of afstandsbedieningsmodus
• Te installeren op de muur, op de deur of op glas
• Kan verborgen geïnstalleerd worden achter elk
materiaal, behalve metaal

STAP 3
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Elk type automatische deur - zoals de automatische
schuifdeur CS 80 MAGNEO voor in het interieur kan worden uitgerust met mobiele toegangscontrole
via een mobiele telefoon. Bij het benaderen van de
deur zal deze, zelfs zonder de mobiele telefoon aan
te raken, de deur automatisch openen.

Enkele deur, uitgerust met een ED 100 draaideuraandrijving en een aanraakvrije openingssensor.

Installeer de beveiligingssensor(en) en een contactloze
schakelaar
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Service

Installatie

Inbedrijfstelling

Garantieverlening

Preventief onderhoud

Service onderdelen

Reparaties

Modernisering

Technische support
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Contacteer dormakaba

T. +32 50 45 15 70
sales.be@dormakaba.com

BE / AV - 04/20 - NL

• De Magic Switch wordt hoofdzakelijk toegepast in
hygiënische omgevingen, waar het niet aanraken van
de sensor vereist is of omgevingen met hoge
behoeften aan comfort zoals in ziekenhuizen, hotels,
restaurants, de detailhandel, farmaceutische
industrie en in de logistieke sector...

