Touchless bediening
van toegangen

Hygiënische en
comfortabele
toegang zonder
aanraking met
impulsgevers van
dormakaba

dormakaba

Touchless bediening

Touchless
Openen
zonder
aanraken
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Aanrakingsvrije toegang is cruciaal, vooral bij organisaties die streven naar een hoog niveau van hygiëne. Denk
daarbij aan zorginstellingen maar ook aan openbare
ruimtes zoals restaurants, utiliteitsgebouwen, scholen,
kantoren en toiletten. Het zorgt er tegelijkertijd voor
dat de bezoekers zich welkom voelen. Het biedt dus
tevens comfort en veiligheid.
dormakaba heeft ruime ervaring in het automatiseren
en beveiligen van toegangen, vanaf de slagboom op het
terrein tot toegang tot kritische gebieden als een
productieafdeling.
Entreedeuren
De hoofdentree dient gebruikers eenvoudig en snel
toegang te verlenen. Hiervoor zorgt een automatisch
aangedreven carrouseldeur of schuifdeur, bediend met
sensoren.
Appartementencomplex
Om een bewoner met rollator of de handen vol met
boodschappen comfortabel de toegang tot het
complex of woning te bieden, past u een deurautomaat
toe. De bewoner kan door contactloze RFID pas,
handzender of smartphone toegang krijgen. Een
"CleanSwitch" of bewegingssensor zorgt voor de
uitgang.
Binnendeuren
De deur zal met behulp van een bewegingssensor boven
of naast de deur op het juiste moment open gaan en
afhankelijk van de doorloopsnelheid ook pas dichtgaan
als de persoon niet meer tussen de deur aanwezig is.
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Toiletgroepen
Door het automatiseren van de toegangsdeuren en de
toepassing van aanrakingsvrije sensoren beperken we op
meest efficiente wijze dat (openbare) toiletten een bron
van besmetting opleveren. Tevens wordt gezorgd voor
optimale toegankelijkheid voor mindervaliden.
Opslag-/magazijndeuren
Automatische deuren in combinatie met
bewegingssensoren boven de deur of toegangscontrole
zijn ideale oplossingen voor comfortabele toe- of uitgang
met materialen. Je hebt je handen vrij.
Keukens en kantines
Het verkeer tussen keuken en balie levert veel
bewegingen op. Door middel van een voetschakelaar kan
de automatische deur op eenvoudige en hygiënische
manier worden bediend.
ICT en R&D afdelingen, lockers
Met het aanbieden van een smartphone of RFID pas aan
een paslezer kan personeel, indien geautoriseerd, een
automatische deur naar een beveiligde afdeling opensturen. Of bijvoorbeeld een locker ontgrendelen.
Persoonsveiligheid
Persoonveiligheid staat te allen tijde voorop. Bij advies en
uitvoering houden we altijd rekening met de hiervoor
geldende eisen conform EN16005.
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De aanrakingsvrije
drukknop is in bewegingsafstand instelbaar van 10
tot 50 cm, zodat de
sensor pas reageert als u
dat wenst.

De entree van uw pand
verloopt automatisch en
veilig door sensoren boven
de carrouseldeur.

Binnendeuren en
kantoordeuren zijn
automatisch en beveiligd.
Geen aanraking en
toegankelijk voor
mindervaliden.

Kleedruimtes en toiletgroepen worden met een
handzwaai geopend.
Een CleanSwitch sensor
regelt het.

Een persoonlijke handzender en een ontvanger
bij de deur opent je eigen
kamer automatisch
wanneer je zelf wilt.
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In 24 hours

STEP 1
Hoe dormakaba bij u een mechanische
deur ombouwt tot een aanrakingsvrije
How to convert a Mechanical Door to a
automatische
deur
completely touch-less Automatic Door

Revolving door with KT Flex Drive combined
on sensor

door FFT. Combined with a foot
ad of 500 kg comes to use, wherever
and is not desired.

Remove Mechanical Door Closers
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Automatic Sliding door combined with an overhead
motion sensor

In 24 hours
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Stap 1: verwijder mechanische

Spare Parts
Maintenance deurdrangers

Repairs
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STEP 3

Install Safety Sensors and
•
Touch-less sensor• switch

Install Automa
Operators
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Stap 2: Installeer veiligheids- en
Stap 3: Installeer draaideuraanrakingsvrije
sensoren. Technicalautomaten.
Support
Modernisation

STEP 2

STEP 3
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Contact dormaka

800 36762 (toll free)

Install Automatic Swing Door
service.ae@dormaka
Operators
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Install Safety Sensors and
Touch-less sensor• switch
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Install Safety
Touch-less sen
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STEP 2
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Door
closer
conveniently
Remove
Mechanical
Door Closers
shuts the door behind you

through mechanical doors with a
mbined withOpen:
an overhead door closer
Pull the door with your foot

Close:
•
Door closer conveniently
shuts the door behind you
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Open:
Pull the door with your foot

STEP 1
Close:

•

Sliding door combined with an overhead
sor

••

Ons portfolio aanrakingsvrije
componenten STEP 3
Contact dormakaba Service
•

800 36762 (toll free)

Install Automatic Swing Door
Operators

•

service.ae@dormakaba.com

••

Technical Support

CleanSwitch

Paslezer

SVC-TL V1 04/20

Technical Support

Modernisation

Contact dormakaba Service

Bewegingssensor
800
36762 (toll free)

Beveiligingssensor

service.ae@dormakaba.com

Voetschakelaar

SVC-TL V1 04/20

airs
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Persoonlijke handzender

dormakaba Nederland B.V.
Dalwagen 45
6669 CB Dodewaard
Nederland
T: +31 88 352 33 33
E: info.nl@dormakaba.com
www.dormakaba.nl
Contact dormakaba Service
T: +31 88 352 33 23
E: service.nl@dormakaba.com

