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Bezdotykowy dostęp. Dobry dla zachowania higieny. Dobry dla Ciebie 

Higiena jest jedną z najważniejszych rzeczy w naszym życiu – 
w planowaniu, zarządzaniu obiektami i w życiu prywatnym.

Każde drzwi mają znaczenie, jeśli chodzi o czyste i higienicz-
ne otoczenie. Ze zwykłej restauracji możemy zrobić miejsce, 
gdzie nie dotykamy żadnych drzwi przechodząc przez różne 
pomieszczenia. Tak samo będzie ze szkołami, biurami, stacja-
mi benzynowymi czy centrami handlowymi.

Bezdotykowy dostęp nie tylko tworzy przyjemną atmosfe-
rę – gdzie czujesz się bezpiecznie i mile widziany, ale wpływ 

ma na to wszystko Higiena – szczególnie przy otwieraniu 
drzwi. Na przykład nawet opuszczając toaletę, Twoje ręcę po-
zostają czyste, dzięki możliwości bezdotykowego otwierania 
drzwi za pomocą technologii sensorycznych włączników zwa-
nych „Magic Switch”.

Dostęp bezdotykowy ma kluczowe znaczenie, szczególnie 
w opiece zdrowotnej, obiektach, które dążą do utrzymania 
wysokiego poziomu higieny a także w miejscach publicznych 
o dużym przepływie ludzi, takich jak restauracje, szkoły, bu-
dynki użyteczności publicznej, biura i toalety.

Bezbarierowa i higieniczna kontrola drzwi automatycznych
Idealna w obiektach publicznych i w służbie zdrowia

Jak przerobić drzwi mechaniczne na całkowicie 
bezdotykowe drzwi automatyczne
W 24 godziny

Krok 1
Usuń samozamykacz

Krok 2
Zainstaluj czujniki 
bezpieczeństwa i włączniki 
sensoryczne

Krok 3
Zainstaluj automatyczny 
napęd do drzwi

Co wyróżnia Magic Switch?

• MAGIC SWITCH – PRZEŁĄCZNIK MAGICZNY 
to sensoryczny włącznik bezdotykowy

• Idelanie sprawdza się w miejscach gdzie wymagana 
jest wysoka higienia i brak kontaktu z czujnikiem

• Sprawdzi się także tam, gdzie potrzebny 
jest komfort użytkowania: w środowisku 
szpitalnym, hotelach, restauracjach, w sklepach 
i przemyśle farmaceutycznym i logistycznym

• Przełącznik bezdotykowy to wygodna aktywacja 
wejścia

• Spełniający ścisłe wymogi dotyczące higieny 
i projektowania

• Energooszczędny
• Możliwość instalacji na ścianie, drzwiach, szkle

Drzwi dwuskrzydłowe z napędem ED 250 wyposażone 
w przycisk łokciowy. 

Dostęp bez użycia rąk dzięki drzwiom z klamką do stóp 
w połączeniu z samozamykaczem do drzwi. 

Dzięki klamkom OGRO, drzwi możemy otworzyć 
za pomocą łokcia.

Drzwi rozwierne z napędem Porteo wyposażone 
w bezdotykowy czujnik otwierania. 

Automatyczne drzwi przesuwne w połączeniu z górnym 
czujnikiem ruchu

Automatyczne drzwi harmonijkowe FFT. W połączeniu 
z przyciskiem podłogowym o maksymalnym obciążeniu 
500 kg może pojawić się tam gdzie aktywacja ręczna 
drzwi nie jest wymagana. 

Drzwi rozwierne z napędem ED 250. Wyposażone 
w bezdotykowy czujnik sensoryczny.

Otwieranie:
Pociągnij drzwi stopą

Zamykanie:
Wygodne zamykanie dzięki 
samozamykaczowi

Skontaktuj się z nami
T. 668 184 867
M. serwis.polska@dormakaba.com

Serwis

Rodzaje przycisków:

Instalacje Uruchamianie 
systemu

Przedłużona 
gwarancja

Konserwacje Części 
zamienne

Naprawy Modernizacje Wsparcie 
techniczne

Przycisk wykonany ze szkła

Przyciski funkcyjne

Przycisk na podłodze

Plastikowy czujnik

Firma dormakaba pomoże we wszystkich 
tego typu przeróbkach.

Zestaw produktów: włączniki + napęd 
Porteo przygotowaliśmy w specjalnej cenie.

Zapraszamy do kontaktu.


