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The solution
The new KT FLEX Direct drive system constitutes a quantum 
leap in drive technology for revolving doors. Thanks to the 
direct drive principle, tolerances and wear are minimized, 
enabling the turnstile to be moved and positioned with good 
precision. The power to revolve the door is transmitted without 
gearing on the basis of the extensively proven CS80 MAGNEO 
maglev technology. 

Technical features
 . Gearless direct drive based on magnetic levitation 
technology
 . Uniformly smooth operating behavior
 . High positioning accuracy
 . Shallow height of just approx. 5 cm
 . Greatly simplifi ed cabling and installation of the drive 
components
 . Different drive models available
 . Speed limiter (for manual systems)
 . Automatic positioning function (low-energy)
 . Servomatic (low-energy)
 . Fully automatic mode
 . Smart, self-learning control system
 . Adjustable speed limiter available as standard, also with 
low-energy drives
 . Adjustable holding force for the turnstile in its rest position

The benefi ts
The low-wear and low-noise direct drive principle facilitates 
gentle motion cycles and protects the mechanical compo-
nents of the system. The various drive models ensure a 
tailored solution is available for virtually every application.

Fast installation and simple commissioning provide for high 
availability and a reduced initial investment outlay, while the 
increased positioning accuracy improves the climatic barrier 
between the internal and external areas, reduces drafts and 
promotes the stability of the interior environment.

The individually adjustable speed limiter, already available as 
standard in the low-energy drives, increases the safety of the 
system and protects against both vandalism and excessive 
revolving door acceleration.

Holistic approach
The new KT FLEX Direct drive system is available for many 
types of KTV 3 and KTV 4 revolving doors. Under certain 
conditions, existing systems may also be upgraded with the 
KT FLEX Direct Retrofi t Kit. 

KT FLEX Direct – upgrade kit voor carrouseldeuren. 
 
Is uw bestaande carrouseldeuraandrijving niet  
meer te repareren? Of wilt u uw handmatige 
carrouseldeur upgraden naar een  
automatisch bediende, aanrakingsvrije  
deur? Voorzie uw deur, merkonafhankelijk,  
met onze geluids- en onderhoudsarme 
elektromagnetische KT FLEX Direct 
aandrijving. Deze zorgt voor een soepele  
beweging met een verhoogde  
positioneringsprecisie die de binnen /
buitenscheiding verbetert, met minder  
tocht en een constanter binnenklimaat  
als eindresultaat. Of het nu om een  
handmatig bediende of volautomatische deur  
met hoog gebruikscomfort gaat, alles kan 
individueel en flexibel worden aangepast,  
zodat de deur voldoet aan al uw wensen.

Conventionele aandrijving onderhevig aan veroudering
Klassieke aandrijfsystemen met tandwieloverbrengingen 
of aandrijfriemen en kettingen vertonen na verloop van tijd 
slijtage door de hoge belasting van het alledaags gebruik. 
Dit kan leiden tot storende bedrijfsgeluiden en steeds 
verder afnemende prestaties. Het resultaat: de versnelling 
en de vertraging van de deurvleugels wordt onnauwkeurig 
en in geval van storing kan de carrouseldeur mogelijk niet 
meer handmatig - of alleen middels een hoge mate van 
inspanning - worden bediend. De aandrijving moet dan 
worden vervangen of (indien mogelijk) worden 
gerepareerd.

KT FLEX Direct – onderhoudsarme contactloze aandrijving
Het elektromagnetische aandrijfsysteem vormt de 
nieuwste generatie aandrijvingen voor carrouselddeuren. 
Het contactloze aandrijfprincipe minimaliseert toleranties  
en slijtage en de deurvleugels kunnen zeer nauwkeurig 
worden bewogen en gepositioneerd. 

 
De transmissieloze krachtoverbrenging is gebaseerd op 
elektromagnetische technologie - al ruimschoots 
bewezen in onze schuifdeuraandrijvingen. 
 
KT FLEX Direct eenvoudige upgrade kit
KT FLEX Direct is beschikbaar voor achterafmontage  
voor verschillende merken en typen carrouseldeuren.

Na achterafmontage kunt u uw aandrijfsysteem  
- middels los verkrijgbare upgrade cards - eenvoudig  
verder aanpassen, bijvoorbeeld door de gewenste  
bedieningsmode te wijzigen. In het overzicht op de 
volgende pagina worden de verschillende  
bedieningsopties nader toegelicht.

Neemt u voor deze en alle andere mogelijkheden gerust 
contact met ons op, wij helpen u graag verder!
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Unieke kenmerken 

• Contactloze,  

elektromagnetische aandrijving

• Getest op 2.000.000 cycli

• Constante aandrijvingsperformance

• Zeer laag energieverbruik  

(8W in ruststand, max. 120W)

• Hoge positioneringsnauwkeurigheid

• Benodigde inbouwhoogte slechts 55mm

• Eenvoudige montage en inbedrijfstelling

• Instelbare snelheidsbegrenzer 

 - optioneel voor handbediende deuren 

 - standaard bij overige bedieningsmodi

• Intelligente, zelflerende besturing

• Instelbare vasthoudkracht in ruststand

Gewenste bedieningsmode - functiemodule

M – Handbediend met snelheidsbegrenzer (geen extra functiemodule nodig)
Deze bedieningsmode is standaard aanwezig binnen de KT FLEX Direct upgrade kit en is geschikt voor deuren die handmatig worden  
bediend en voorzien moeten worden van een ingebouwde snelheidsbegrenzer. Voor deze bedieningsmode is geen extra functiemodule nodig.

P – Automatisch positioneren (low-energy functiemodule ‘P’ nodig)
Bedieningsmode 1: De deur wordt handmatig bediend en draait na passage automatisch naar de rustpositie. 
Bedieningsmode 2: De deur draait constant op een lage snelheid en kan tijdens passage handmatig worden versneld.

S – Servo ondersteuning (low-energy functiemodule ‘S’ nodig) 
Bedieningsmode 1: Bewegingssensoren starten de beweging van de deur op lage snelheid; tijdens passage kan deze  
handmatig worden versneld. Na elke passage draait de deur automatisch naar de rustpositie.
Bedieningsmode 2: De deur draait constant op een lage snelheid en kan tijdens passage handmatig worden versneld.

A – Volautomatisch bedrijf (full-energy functiemodule ‘A’ nodig) 
Bedieningsmode 1: Bewegingssensoren starten de beweging van de deur op loopsnelheid; tijdens passage kan deze  
handmatig worden versneld. Na elke passage draait de deur automatisch naar de rustpositie.
Bedieningsmode 2: De deur draait constant op lage snelheid; bewegingssensoren veranderen de draaisnelheid automatisch naar loopsnelheid.

 
Upgrade kit en optionele bedieningsmodi
De KT FLEX Direct upgrade kit vormt de basis voor het automatiseren van uw carrouseldeur. De kit is geschikt voor  
3- of 4- vleugelige deuren van vrijwel elk merk waarbij de aandrijving boven het plafond kan worden gemonteerd. De kit 
bevat het aandrijfsysteem, de controller met voedingseenheid en kabels en bevestigingsmaterialen die nodig zijn om de 
aanpassing uit te voeren. De gewenste bedieningsmode kan middels onderstaande functiemodules worden bepaald.



Deurtechniek Automatische 
deuren

Elektronische 
toegang & data

Glasbeslag en 
mobiele wanden

Mechanische 
sluitsystemen

Service

dormakaba Nederland B.V. 
Dalwagen 45 
6669 CB Dodewaard 
T +31 88 352 33 33 
info.nl@dormakaba.com 
www.dormakaba.nl

dormakaba Belgium N.V. 
Monnikenwerve 17-19 
B-8000 Brugge 
T. +32 50 45 15 70
info.be@dormakaba.com
www.dormakaba.be
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