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Beknopte handleiding

Over deze beknopte
handleiding

Doel van deze beknopte handleiding
Deze beknopte handleiding geeft een overzicht van
het gebruik en de veiligheidsvoorzieningen van de
automatische draaideur KTV. Bewaar deze beknopte
handleiding naast de gebruikershandleiding voor het
personeel en zorg ervoor dat ze beide te allen tijde
toegankelijk zijn.
Deze beknopte handleiding vervangt de uitgebreide
gebruikershandleiding niet. Raadpleeg voor alle
werkzaamheden aan de automatische draaideur ook
altijd de gebruikershandleiding.
Afbeeldingen
Afbeeldingen dienen met name ter illustratie en
kunnen afwijken van de geleverde uitvoering van
de automatische draaideur.
Doelgroep van deze beknopte handleiding
Gebruiker
De gebruiker gebruikt en bedient de automatische
draaideur zoals beoogd.
Afhankelijk van de aanwezige automatische draaideur
instrueert de exploitant de gebruiker over de volgende
zaken:
•
•

Hoe te handelen bij brand of gevaar
Werkwijze en bedrijfsmodi van de automatische
draaideur
• Locatie en werking van bedienbare
veiligheidsvoorzieningen
• Bedienen van de automatische draaideur
• Inklappen van de deurvleugels (automatische
draaideur met bookfold-draaikruis)
• Creëren van een vluchtweg (automatische draaideur
met bookfold-draaikruis)
• Creëren van een transportopening (automatische
draaideur met inklapbaar draaikruis)
• Mogelijke risico's bij onjuist handelen
De gebruiker beschikt eventueel over een sleutel/code om
de automatische draaideur in- en uit te schakelen en over
een sleutel om de draaideur 's nachts door middel van
een sleutelschakelaar af te sluiten.
Bijzondere uitvoeringen of opties
In deze beknopte handleiding komen hier en daar
bijzondere uitvoeringen of opties aan bod die niet op
ieder type draaideur aanwezig zijn. Deze zijn gekenmerkt
door een symbool (*). U vindt de aanwezige functies in de
documentatie die samen met de installatie geleverd is.
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Veiligheid

Automatische draaifunctie KTV P/S/A
LET OP!
Kans op letsel wanneer de draaideur
automatisch gaat draaien!
De automatische draaideur kan uit zichzelf in
beweging komen. Eventuele personen die zich
op dat moment in de draaideur bevinden kunnen
vervolgens letsel oplopen.
•

•

Bewegende onderdelen
LET OP!
Wanneer de automatische draaideur in bedrijf
is, bestaat er risico op intrekking, beknelling en
amputatie!
Door de draaiende beweging van de
automatische draaideur bestaat er kans op
letsel als gevolg van intrekking, beknelling en
amputatie bij de sluitkanten.
•
•
•

Druk meteen op de noodstopschakelaar
wanneer personen bekneld raken.
Verzeker u ervan, dat er geen kinderen voor
of in de draaideur spelen.
Verzeker u ervan, dat niemand zich
in de draaideur bevindt wanneer de
noodstopschakelaar weer gereset wordt en
breng ingeklapte deurvleugels weer terug in
hun oorspronkelijke positie.
Reden: de automatische draaideur zal na
verloop van tijd het actuele programma
weer hervatten.

Weersomstandigheden
LET OP!
Kans op levensgevaarlijke situaties als gevolg
van slechte weersomstandigheden!
Bij slechte weersomstandigheden (bijv. onweer
of storm) bestaat er bij het gebruik van de
automatische draaideur de kans op ernstig
letsel, mogelijk met de dood tot gevolg.
•
•

•
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Schakel de automatische draaideur daarom
nooit in of uit, wanneer zich personen in de
draaideur bevinden.
Ontgrendel de noodstopschakelaar pas
wanneer niemand zich meer in de draaideur
bevindt en de oorzaak van de noodstop
verholpen is.

Controleer voor ingebruikname de
weersomstandigheden.
Stel de draaideur bij slechte
weersomstandigheden meteen buiten
gebruik en vergrendel eventueel de deur.
Ga na, of de automatische draaideur bij de
actuele weersomstandigheden zonder risico
gebruikt kan worden.

Bedienings- en vergrendelingselementen

Overzicht van bedieningselementen
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Bedienings- en vergrendelingselementen

3.1

Overzicht van bedieningselementen type P/S/A

Afb. 1

Overzicht van bedieningselementen

1
2
3
4

Noodstopschakelaar (zowel binnen als buiten*)
Programmaschakelaar (binnen)
Knop voor gehandicapten (zowel binnen als buiten*)
Dodemansschakelaar voor de elektronische nachtafsluiting* (binnen, type P/S/A
en M)

De aanwezigheid van enkele beschreven opties
is afhankelijk van het gekozen type draaideur
of van de opties die u geselecteerd heeft. Deze
functies/opties zijn in dit document aangegeven
met een ster (*).
Noodstopschakelaar

type P/S/A

De programmaschakelaar bevindt zich aan de
binnenzijde van het gebouw op de deurstijl of in de
directe nabijheid van de draaideur. Door middel van een
sleutel of code is de programmaschakelaar afgeschermd
tegen toegang door onbevoegden.
Een programmaschakelaar met code blokkeert
zichzelf automatisch 60 seconden na de laatste
invoer.

Afhankelijk van de bestelde variant zijn de volgende
functies
beschikbaar:
Aan de binnenzijde bevindt zich op de stijl een noodstopschakelaar.
Een
noodstopschakelaar
aan de buitenzijde van de draaideur is optioneel verkrijgbaar.
Wanneer de noodstopschakelaar wordt ingedrukt, stopt de draaideur onmiddellijk met
draaien en wordt de aandrijving ontkoppeld. Vervolgens kunnen de deurvleugels met de
hand verder gedraaid worden.
De noodstopschakelaar kan gereset worden door deze te draaien of eraan te trekken.
Dit is afhankelijk van het type noodstopschakelaar. De automatische draaideur zal de
geselecteerde instellingen weer hervatten.
Programmaschakelaar
5
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De deur draait continu op langzame snelheid en
wordt met de hand op snelheid gebracht.

Automatische
modus 2

De deur draait continu op langzame snelheid en
wordt met de hand op snelheid gebracht.

De deur kan handmatig gedraaid worden. De
automatische draaideur draait automatisch naar
de uitgangspositie wanneer deze niet meer met
de hand wordt gedraaid.

De deur draait continu op langzame snelheid.
Zodra de bewegingsmelder personen
waarneemt, versnelt de draaideur gedurende
een vooraf ingesteld aantal omwentelingen.
Zodra niemand meer waargenomen wordt door
de bewegingsmelder, draait de deur verder in een
lager tempo.

Bewegingsmelders zorgen ervoor, dat de
deurvleugels langzaam beginnen te draaien. De
automatische draaideur draait automatisch
naar de uitgangspositie wanneer het ingestelde
aantal omwentelingen is voltooid en niemand
meer door de bewegingsmelder wordt
waargenomen.

Automatische
modus 1

KTV A

Bewegingsmelders zorgen ervoor, dat de
deurvleugels langzaam beginnen te draaien.
De gebruiker brengt de deur met de hand op
snelheid. De automatische draaideur draait
automatisch naar de uitgangspositie wanneer
deze niet meer met de hand wordt gedraaid en
niemand meer door de bewegingsmelder wordt
waargenomen.

KTV S

De automatische draaideur stopt in de vergrendelingspositie. De eventuele verlichting aan de binnenkant van de draaideur wordt uitgeschakeld. In
het geval van een elektrische vergrendeling van de deurvleugels stopt de draaideur in de vergrendelingspositie en worden de vleugels automatisch
vergrendeld. De binnenverlichting wordt na de ingestelde periode uitgeschakeld.

KTV P

UIT

Posities programmaschakelaar

dormakaba
Beknopte handleiding

Nacht/bank
(optioneel)*

Zomer

Posities programmaschakelaar

niet beschikbaar

KTV P

niet beschikbaar

KTV A

In de vergrendelingspositie is de automatische
draaideur op elektrische wijze geblokkeerd.
Via een hendel, kaartlezer enz. kan de
draaideur betreden worden. Wanneer iemand
geautoriseerd is om de deur te gebruiken, wordt
de verlichting ingeschakeld en draait de deur een
vooraf ingesteld aantal malen rond. Aansluitend
draait de deur terug naar de uitgangspositie
en wordt de doorgang geblokkeerd. De
binnenverlichting wordt na de ingestelde periode
uitgeschakeld.

De automatische draaideur stopt in de uitgangspositie en de aandrijving wordt
ontkoppeld. De deurvleugels kunnen handmatig rondgedraaid worden.
Indien wegklapbare deurvleugels* aanwezig zijn, dan kunnen deze in de zomermodus
(bijvoorbeeld ter ventilatie) naar de zijkant geklapt worden.

KTV S

Bedienings- en vergrendelingselementen
Overzicht van bedieningselementen
type P/S/A
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Beknopte handleiding

Knop voor gehandicapten*

3.2

De automatische draaideur van het type KTV M
heeft geen eigen bedieningselementen, omdat
het een handmatige draaideur is die in beweging
komt door tegen de deurvleugels te duwen. Door
middel van een optionele toerentalbegrenzer*
kan de deur worden beveiligd tegen te hoge
snelheden. In dit geval is een RJ-45-aansluiting
aangebracht op de deurstijl aan de binnenzijde
van het gebouw. Deze is uitsluitend bedoeld
voor onderhoudswerkzaamheden door een
servicemonteur.

Door op de speciale knop voor gehandicapten te drukken
verlaagt u de draaisnelheid van de deur, waardoor
mensen met een rolstoel of rollator meer tijd hebben om
de draaideur veilig te passeren.
De knop voor gehandicapten kan in de programmamodi
“Automatische modus 1“, “Automatische modus 2“,
“Nacht/bank“ en “Uit“ gebruikt worden.
Na een volledige ronde op gereduceerde
snelheid hervat de automatische draaideur haar
oorspronkelijke snelheid.
Dodemansschakelaar voor de elektrische nachtafsluiting*

De externe schakelaar is een dodemansschakelaar met 3
posities (openen, vergrendelen en nul). Met dit optionele
bedieningselement wordt de nachtafsluiting die zich in
de zijkanten van de deur bevindt elektrisch ontgrendeld/
vergrendeld resp. geopend/gesloten.

Bedieningselementen KTV M

3.3

Vergrendelingselementen*

Stiftvergrendeling
De stiftvergrendeling bevindt zich in het naar
buiten gerichte verticale profiel van de deurvleugel.
De deur wordt vergrendeld en ontgrendeld met
behulp van een vierkantsleutel. Tot slot wordt het
vergrendelingsmechanisme beschermd tegen onbevoegd
gebruik door het met een vierkantaandrijving (Afb. 2/1.1)
afgeschermd slot (Afb. 2/1.2).
Bij automatische draaideuren met wegklapbare
deurvleugels moeten deze te allen tijde op twee
plaatsen vergrendeld dan wel ontgrendeld
worden.

Bij het gebruik van een elektromechanische
stiftvergrendeling draait de KTV automatisch
in de juiste vergrendelingspositie. De draaideur
wordt automatisch vergrendeld wanneer deze
via de programmaschakelaar uitgeschakeld
wordt (5.9 Automatische draaideur elektrisch
sluiten en vergrendelen*, Pag. 16).

Afb. 2
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Overzicht van sluit- en vergrendelingselementen

Bedienings- en vergrendelingselementen

Vergrendelingselementen*

Vloervergrendeling
Als de draaideur een vloervergrendeling heeft, bevindt
zich in het onderste gedeelte van de deurvleugel een
cilinderslot (Afb. 2/2).
Door middel van het cilinderslot kan een bout in een
opening in de vloer neergelaten en weer ingetrokken
worden.
Nachtafsluiting
Aan de binnenste verticale profielen
van de nachtafsluiting bevindt zich een
vergrendelingsmechanisme (Afb. 2/3.1). Hiermee worden
de vleugels van de nachtafsluiting met behulp van een
vierkantsleutel vergrendeld/ontgrendeld in volledig
geopende/gesloten positie.
Tot slot wordt het vergrendelingsmechanisme in beide
posities beschermd tegen onbevoegd gebruik door het
met een vierkantaandrijving afgeschermd slot
(Afb. 2/3.2).

9
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4

In geval van nood

4.1

Noodstopschakelaar activeren

Uitgeschakelde veiligheidsvoorzieningen
LET OP!
Kans op letsel als gevolg van uitgeschakelde
veiligheidsvoorzieningen!
Na gebruik van de noodstopschakelaar
wordt de aandrijving ontkoppeld. De
veiligheidsvoorzieningen zijn niet meer in
werking. Hierdoor kan ernstig letsel worden
veroorzaakt wanneer de deur handmatig
gedraaid wordt.
•
•
•

Verzeker u ervan dat niemand gewond kan
raken voordat u de deur handmatig draait.
Draai de draaideur voorzichtig verder om
eventuele ingesloten personen te bevrijden.
Zorg ervoor, dat er zich tijdens het draaien
geen ledematen tussen de deur en de
deurpost bevinden.

Personeel
•

Gebruiker

Afb. 3
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In geval van nood

1.

2.

Druk op de noodstopschakelaar (Afb. 3) bij de in- of
uitgang.
» De automatische draaideur stopt met draaien.
De aandrijving wordt ontkoppeld en de
deurvleugels kunnen met de hand gedraaid
worden.
LET OP!
Kans op letsel als gevolg van uitgeschakelde
veiligheidsvoorzieningen!
Draai de deur voorzichtig met de hand verder om
personen en eventuele gewonden te bevrijden.

In geval van nood

4.2

Inbedrijfstelling na noodstop

Inbedrijfstelling na noodstop

Personeel
•

Gebruiker

Voorwaarden
•
•

het gevaar is geweken
er bevinden zich geen personen meer in of in de buurt
van de draaideur

Afb. 4
1.

Hoe te handelen na een noodstop

Reset de noodstopschakelaar door deze te draaien of
eraan te trekken, afhankelijk van het type schakelaar.
»» De automatische draaideur zal de geselecteerde
instellingen hervatten.
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5

5.1

Beknopte handleiding

Automatische
draaideur
vergrendelen

5.2

Vergrendelen via
stiftvergrendeling*

Voorwaarden

•

Gebruiker

Benodigd gereedschap/attribuut
•
•

Sleutel/code voor de programmaschakelaar
Vierkantsleutel en sleutel voor cilinderslot

Voorwaarden
•
•

er bevinden zich geen personen meer in of in de buurt
van de draaideur
de programmaschakelaar staat op de positie
“Uit“

Afb. 5
1.
2.

3.

4.

5.
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Personeel
•

•
•

Personeel

Vergrendelen door middel van stiftvergrendeling

Draai de deurvleugel in de vergrendelingspositie.
Ontgrendel het bedieningsmechanisme van de
stiftvergrendeling via de sleutel/slot (cilinderslot)
(Afb. 5).
Vergrendel de stift met een vierkantsleutel (Afb. 5).
» De stiftvergrendeling komt omhoog en
vergrendelt de deurvleugel.
Vergrendel het bedieningsmechanisme van de
stiftvergrendeling weer met behulp van de sleutel/
slot (cilinderslot).
Vergrendel bij inklapbare deurvleugels ook de tweede
vleugel op dezelfde wijze.

Ontgrendelen door middel van
stiftvergrendeling

•
1.
2.
3.
4.

Gebruiker

de programmaschakelaar is ontgrendeld met behulp
van de sleutel/code
alle noodstopschakelaars zijn ontgrendeld, afhankelijk
van het type schakelaar door te draaien of eraan te
trekken
er bevinden zich geen personen meer in of in de buurt
van de draaideur
Ontgrendel het bedieningsmechanisme met behulp
van de sleutel.
Ontgrendel de vergrendelingsstift met behulp van
een vierkantsleutel.
Vergrendel het bedieningsmechanisme weer met de
sleutel.
Ontgrendel een eventuele tweede vergrendelingsstift
op dezelfde wijze.

Automatische draaideur vergrendelen

5.3

Vergrendelen via
vloervergrendeling*

5.4

Personeel

Personeel

•

•

Gebruiker

Ontgrendelen via
vloervergrendeling

Gebruiker

Benodigd gereedschap/attribuut

Voorwaarden

•
•

•

Sleutel/code voor de programmaschakelaar
Sleutel voor vloervergrendeling

Voorwaarden
•
•

er bevinden zich geen personen meer in of in de buurt
van de draaideur
de programmaschakelaar staat op de positie
“
Uit“

Afb. 6
1.
2.

•

•

1.

Vergrendelen via vloervergrendeling*

de programmaschakelaar is ontgrendeld met behulp
van de sleutel/code
alle noodstopschakelaars zijn ontgrendeld, afhankelijk
van het type schakelaar door te draaien of eraan te
trekken
er bevinden zich geen personen meer in of in de buurt
van de draaideur
Ontgrendel het vloerslot aan de deurvleugel met
behulp van de sleutel. Draai hiertoe het cilinderslot
(Afb. 6) 2 volle slagen om.

Vloervergrendeling

Breng de deurvleugel met het vloerslot in de juiste
positie boven de opening in de vloer (Afb. 6/midden).
Ontgrendel het vloerslot aan de deurvleugel met
behulp van de sleutel. Draai hiertoe het cilinderslot
(Afb. 6/rechts) 2 volle slagen om.
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5.5

Beknopte handleiding

Handmatige nachtafsluiting*
sluiten en vergrendelen

5.6

Handmatige nachtafsluiting*
openen

Personeel

Personeel

•

•

Gebruiker

Gebruiker

Benodigd gereedschap/attribuut

Benodigd gereedschap/attribuut

•
•

•
•

Sleutel/code voor de programmaschakelaar
Vierkantsleutel en sleutel voor cilinderslot

1.

Ontgrendel het bedieningsmechanisme met behulp
van de sleutel.
Stiftvergrendeling ontgrendelen.
Nachtafsluiting in de zijpanelen schuiven en opnieuw
vergrendelen.
Bedieningsmechanisme vervolgens weer vergrendelen
met de sleutel.

Sleutel/code voor de programmaschakelaar
Vierkantsleutel en sleutel voor cilinderslot

Afb. 7

1.

2.
3.
4.
5.
6.
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Nachtafsluiting ontgrendelen, wegschuiven en
vergrendelen
Bij draaideuren met 3 vleugels beschikt de
nachtafsluiting slechts over 1 paneel.

Betreed de automatische draaideur. Draai de
deurvleugels net zo lang met de hand tot u toegang
heeft tot de nachtafsluiting.
Ontgrendel het bedieningsmechanisme van de
stiftvergrendeling(en) met de sleutel.
Ontgrendel de nachtafsluiting met behulp van een
vierkantsleutel (Afb. 7/boven).
Nachtafsluitingselement(en) wegschuiven tot de
aanslag.
Vergrendel de stift met een vierkantsleutel.
Bedieningsmechanisme van de stiftvergrendeling(en)
in gesloten positie opnieuw vergrendelen met de
sleutel.

2.
3.
4.

Automatische draaideur vergrendelen

5.7

Elektrische nachtafsluiting*
sluiten en via de
dodemansschakelaar
vergrendelen

2.

Personeel
•

Gebruiker

Benodigd gereedschap/attribuut
•
•

Sleutel/code voor de programmaschakelaar
Sleutel voor de dodemansschakelaar

Voorwaarden
•
•

•

de programmaschakelaar is ontgrendeld met behulp
van de sleutel/code
alle noodstopschakelaars zijn ontgrendeld, afhankelijk
van het type schakelaar door te draaien of eraan te
trekken
er bevinden zich geen personen meer in of in de buurt
van de draaideur

Afb. 8

1.

3.

Elektrische nachtafsluiting met
dodemansschakelaar

4.

Handmatige nachtafsluiting*
sluiten en vergrendelen

LET OP!
Kans op letsel door onjuist vergrendelen!

Draai de dodemansschakelaar naar de positie
“Vergrendelen“ en houdt deze vast (Afb. 8/onder).
» Een eventueel aanwezig elektrische
nachtafsluiting sluit de ingang van de
automatische draaideur af en vergrendelt deze.
Laat de externe schakelaar los zodra de
nachtafsluiting gesloten en vergrendeld is.
» De dodemansschakelaar springt automatisch
terug naar de uitgangspositie. Nachtafsluiting is
actief.
Verwijder de sleutels uit de programmaschakelaar en
de dodemansschakelaar.

5.8

Elektrische nachtafsluiting* open

Personeel
LET OP!
Kans op letsel door onjuist uitschakelen!

•

Gebruiker

Benodigd gereedschap/attribuut
Draai de programmaschakelaar naar de positie
“Uit“ (Afb. 8/boven).

•
•

Sleutel/code voor de programmaschakelaar
Vierkantsleutel en sleutel voor cilinderslot

1.

Draai de dodemansschakelaar naar de positie
“Openen“ en houdt deze vast tot de nachtafsluiting
volledig geopend is.
15
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5.9

Beknopte handleiding

Automatische draaideur elektrisch
sluiten en vergrendelen*

LET OP!
Kans op letsel door onjuist uitschakelen bij KTV
P/S/A!
Tijdens het uitschakelen voeren automatische
draaideuren van het type P/S/A zelfstandig
bewegingen uit. Eventuele personen die zich op
dat moment in de draaideur bevinden kunnen
daardoor letsel oplopen.
•

Verzeker u er daarom van dat niemand
zich in de draaideur bevindt, wanneer u de
automatische draaideur uitschakelt.

Personeel
•

Gebruiker

Benodigd gereedschap/attribuut
•

Sleutel/code voor de programmaschakelaar

Voorwaarden
•
•

•

de programmaschakelaar is ontgrendeld met behulp
van de sleutel/code
alle noodstopschakelaars zijn ontgrendeld, afhankelijk
van het type schakelaar door te draaien of eraan te
trekken
er bevinden zich geen personen meer in of in de buurt
van de draaideur

Afb. 9
1.

2.
16

Selecteer programma en verwijder de sleutel

Schakel de automatische draaideur via de
programmaschakelaar uit (Afb. 9).
» De automatische draaideur draait automatisch
naar de vergrendelingspositie en de deurvleugels
worden vergrendeld.
Verwijder de sleutel uit de programmaschakelaar.

Automatische draaideur ontgrendelen en inschakelen

6

Automatische
draaideur
ontgrendelen en
inschakelen

1.

2.

Handmatige nachtafsluiting*
sluiten en vergrendelen

Selecteer het gewenste programma via de sleutel/
code (Afb. 10) ( Programmaschakelaar, Pag. 5).
» De automatische draaideur voert het
geselecteerde programma uit.
Verwijder de sleutel uit de programmaschakelaar.

LET OP!
Kans op letsel bij de selectie van een ander
programma!
Wanneer zich personen in de draaideur bevinden
wanneer een ander programma geselecteerd
wordt, zal de draaideur zich anders gaan
gedragen en bestaat er kans op letsel.
•

Verzeker u er daarom van dat niemand
zich in de draaideur bevindt, wanneer u een
ander programma selecteert.

Personeel
•

Gebruiker

Benodigd gereedschap/attribuut
•

Sleutel/code voor de programmaschakelaar

Voorwaarden
•
•
•

•

alle handmatige vergrendelingen zijn ontgrendeld
de programmaschakelaar is ontgrendeld met behulp
van de sleutel/code
alle noodstopschakelaars zijn ontgrendeld, afhankelijk
van het type schakelaar door te draaien of eraan te
trekken
er bevinden zich geen personen meer in of in de buurt
van de draaideur

Afb. 10

Selecteer programma en verwijder de sleutel
17
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7

Beknopte handleiding

Transportopening*
gebruiken

3.

4.

7.1

Transportopening creëren

Personeel
•

Gebruiker

Benodigd gereedschap/attribuut
•
•

Sleutel/code voor de programmaschakelaar
Inbussleutel 5 mm

Voorwaarden:
•
•
•

1.

De programmaschakelaar is ontgrendeld met behulp
van een sleutel/code.
Er bevinden zich geen personen in of in de buurt van
de draaideur.
Alle noodstopschakelaars zijn ontgrendeld,
afhankelijk van het type schakelaar door te draaien of
eraan te trekken.

Draai de programmaschakelaar naar de positie
.
» De automatische draaideur stopt met draaien en
de aandrijving wordt ontkoppeld. De deurvleugels
kunnen met de hand verder gedraaid worden.

Afb. 11
2.

Deurvleugels lossen (4 en 3 deurvleugels)
LET OP!
Kans op letsel als gevolg van uitgeschakelde
veiligheidsvoorzieningen!

Breng de deurvleugels voorzichtig met de hand in de
juiste positie, zoals in Afb. 11 weergegeven.
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5.

Ontgrendel het sluitingsmechanisme op de
inklapbare deurvleugel (Afb. 11/1) door de inbussleutel
in de knevels aan de boven- en onderzijde te steken
(Afb. 11/2) en de knevels naar de zijkant te draaien.
LET OP!
Kans op beklemming door ondeskundig
handelen!
Houd de inklapbare deurvleugel aan de ingang (Afb.
11/3) met 1 persoon vast.
Beweeg de deurvleugel (Afb. 11/1) in de richting van
de pijl, zoals weergegeven in Afb. 11.
» De transportopening is gecreëerd.

Transportopening* gebruiken

7.2

Handmatige nachtafsluiting*
sluiten en vergrendelen

Transportopening herstellen

Personeel
•

Gebruiker

Benodigd gereedschap/attribuut
•

Sleutel/code voor de programmaschakelaar

Voorwaarden
•

Er is tenminste een tweede persoon aanwezig.

Afb. 12
1.

2.

Deurvleugels lossen (4 en 3 deurvleugels)
LET OP!
Kans op beklemming door ondeskundig
handelen!

Houd de deurvleugel aan de ingang (Afb. 12/1) met 1
persoon vast.
Beweeg de inklapbare deurvleugel (Afb. 12/3) in de
richting van de pijl, zoals weergegeven in Afb. 12.

Afb. 13 Deurvleugels in de uitgangspositie (4 en 3
deurvleugels)
3.

Zet de inklapbare deurvleugels vast (Afb. 13/2) door
de knevels boven en onder in het kozijn (Afb. 13/1)
terug te draaien.
» De deurvleugels bevinden zich in de
uitgangspositie (Afb. 13).
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8

Beknopte handleiding

Openen als
vluchtweg*

8.1

Voorwaarden
•
•
•

Vluchtweg creëren

De programmaschakelaar is ontgrendeld met behulp
van een sleutel/code.
Er is een tweede persoon aanwezig.
Er bevinden zich geen personen in of in de buurt van
de draaideur.

Personeel
•

Gebruiker

Benodigd gereedschap/attribuut
•

Sleutel/code voor de programmaschakelaar
LET OP!
Levensgevaar door een versperde automatische
draaideur met bookfold-draaikruis in een
vluchtweg!
Wanneer een automatische draaideur
met bookfold-draaikruis versperd of
geblokkeerd raakt, kan de doorgang niet als
vluchtweg gebruikt worden. Hierdoor kunnen
levensgevaarlijke situaties ontstaan, mogelijk
met de dood tot gevolg.
•

•

Houd zowel de in- als uitgang van een
automatische draaideur met bookfolddraaikruis tijdens het bedrijf altijd vrij en
zorg dat de deur niet versperd kan raken.
Verzeker u ervan, dat de automatische
draaideur niet geblokkeerd is en gebruik
altijd een van de volgende programma's:
„Zomer“, „Automatische modus 1“ of
„Automatische modus 2“.

Vluchtweg actief
Hieronder staat beschreven hoe u handmatig
een vluchtwegopening kunt creëren, bijvoorbeeld
om het gebouw te ventileren. Wanneer
aanstormende personen die het gebouw zo snel
mogelijk willen verlaten bij een daadwerkelijk
noodgeval, tegen de deurvleugels drukken,
klappen deze eveneens weg naar de zijkant. De
aandrijving wordt daarbij uitgeschakeld en de
deurvleugels ontgrendeld.

Afb. 14
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Klap de deurvleugels naar de zijkant
(4 en 3 deurvleugels)

1.

LET OP!
Kans op letsel door onjuiste selectie
programma!

Draai de programmaschakelaar naar de positie
.
» De automatische draaideur blijft in de
uitgangspositie staan en de aandrijving wordt
ontkoppeld. De deurvleugels kunnen met de hand
verder gedraaid worden.

Openen als vluchtweg*

2.

3.

4.

6.
7.

sluiten en vergrendelen

LET OP!
Kans op beklemming van de ledematen aan
de zijkanten!
Breng de deurvleugels (Afb. 14/1) voorzichtig met de
hand in de juiste positie, zoals in Afb. 14 weergegeven.
LET OP!
Kans op letsel door onjuist vasthouden!

Houd de onderste deurvleugel aan de ingang (Afb.
14/3) met 1 persoon vast.
Druk kort en krachtig tegen de eerste deurvleugel
(Afb. 14/1).
» De deurvleugel klapt naar de zijkant.

Afb. 15

5.

Handmatige nachtafsluiting*

Klap de volgende deurvleugel in
(4 en 3 deurvleugels)

Klap de volgende deurvleugel (Afb. 15/1) weg, houd
daarvoor de onderste deurvleugel (Afb. 15/2) met 1
persoon vast.
Druk kort en krachtig tegen de deurvleugel (Afb.
15/1).
Volg de stappen 2-6 om ook de overige
deurvleugelsweg te klappen.

Afb. 16

Positie als vluchtweg (4 en 3 deurvleugels)

8. Positioneer de ingeklapte deurvleugel (Afb. 16) in de
uitgang zoals weergegeven in Afb. 16.
» De automatische draaideur is nu geschikt als
vluchtweg (Afb. 16).
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8.2

Beknopte handleiding

Vluchtweg afsluiten

Personeel
•

Gebruiker

Voorwaarden
•

Er is tenminste een tweede persoon aanwezig.
De hieronder beschreven procedure geldt
voor automatische draaideuren met 3 en 4
deurvleugels.

Afb. 17
1.

2.

3.

LET OP!
Kans op letsel door onjuist vasthouden!

Houd de ingeklapte deurvleugel aan de andere zijde
(Afb. 17/1) met 1 persoon vast.
LET OP!
Kans op beklemming van de ledematen aan
de zijkanten!
Trek aan de ingeklapte deurvleugel (Afb. 17/2) tot
deze vastklikt.
Klap eventuele overige deurvleugels terug in hun
oorspronkelijke positie door de stappen 1-2 op te
volgen.

Afb. 18
»
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Deurvleugels terugklappen

Deurvleugel in uitgangspositie
De vluchtweg is opgeheven (Afb. 18/1).

Reinigingsplan

9

Handmatige nachtafsluiting*
sluiten en vergrendelen

Reinigingsplan

Interval

Taak

Voorwaarde

dagelijks

•
•
•

Vloer reinigen
Vloer- en schoonloopmat schoonmaken
Verwijder de mat bij sterke vervuiling en maak de bovenkant
schoon

Gebruik hiervoor de
noodstopschakelaar (alleen bij
automatische draaideuren van
het type KTV P/S/A)

wekelijks

•
•

Borstels van de deurvleugels schoonzuigen
Maak de borstels schoon met shampoo wanneer ze erg
vervuild zijn
Glazen oppervlak schoonmaken met normale glasreiniger
Maak oppervlakken van roestvrij staal schoon met een
geschikt schoonmaakmiddel voor rvs-oppervlakken en
gebruik daarvoor een zachte schoonmaakdoek
Maak geanodiseerde oppervlakken of oppervlakken met een
poedercoating schoon met een geschikt schoonmaakmiddel
en een schoonmaakdoek

•
•

•

Afbeeldingen
Afbeeldingen dienen met name ter illustratie en
kunnen afwijken van de geleverde uitvoering van de
automatische draaideur.
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