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Energiebesparende 
Geryon 
carrouseldeuren 

Comfortabel 
Transparant 
Tijdloos

Veelzijdige Geryon carrouseldeuren
Door hun gesloten ontwerp zorgen 
carrouseldeuren in het bijzonder voor een 
grote energiebesparing bij het betreden en 
verlaten van een gebouw. Zonder tocht, die 
anders binnenkomt bij het openen van de 
deur, kan de ruimte in de buurt van de deur 
perfect dienen voor de ontvangst of om daar 
even lekker te gaan zitten. Doordat personen 
tegelijkertijd naar binnen en buiten kunnen 
lopen wordt de optimale capaciteit bereikt. 
Optioneel kunnen carrouseldeuren met 
talrijke varianten volledig worden aangepast 
aan de wensen van de klant: met vluchtweg- 
functie, met nachtslot of inbraakbeveiliging. 
De transparante deurontwerpen geven de 
entree net dat beetje extra.

Gebruikersvriendelijkheid
Goed doordachte sensortechnologie die 
voldoet aan actuele normen waarborgt een 
veilig gebruik voor alle gebruikers. De knop 
voor invaliden verlaagt de draaisnelheid van 
de aandrijving, de loopregelaar dient als 
toerentalbegrenzer en beschermt tegen 
stoten, knellen en inklemmen.

Veiligheid
Voor de hoogste veiligheidseisen zijn ook 
versterkte inbraakwerende uitvoeringen 
gecertificeerd met RC2 en WK3. Opties zoals 
een draaizuil met vluchtwegfunctie1 of een 
nachtslot ronden het aanbod af. 

1 Individuele goedkeuring vereist (verantwoordelijke 
toezichthoudende instantie)
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Voordelen van Geryon 
carrouseldeuren
Veelzijdigheid voor gebruikers en eigenaren.

Geryon RDR carrouseldeuren

• Energiebesparende thermische scheiding
• Transparante units volledig van glas met filigrane profielen
• Oplossingen geschikt voor vluchtwegen
• Optie met nachtslot
• Optionele knop voor invaliden zodat zij ook gebruik kunnen maken van de deur
• Modellen in weerstandsklasse RC2 en WK3
• Beveiligingssensoren conform DIN EN 16005

Barrièrevrije toegang 
bij carrouseldeuren door de 
plaatsing van openslaande 
deuren/schuifdeuren aan 
de zijkant of door verlaging 
van de rotatiesnelheid.
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De passende oplossing voor elke 
toegangssituatie

Viervleugelige carrouseldeur met draaizuil getest voor vluchtwegen

Carrouseldeur met glazen plafond zonder rand

 Extra veiligheid door nachtslot en betere thermische scheiding in gesloten stand
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Geryon carrouseldeuren RDR 
Doorgangs = 16 tot 28 
capaciteit personen 
  per minuut 

(1 richting)
Beveiligings =  
niveau
Comfort  =  

Voor een stijlvolle 
entree in:

• Hotels
• Kantoren en administratieve

gebouwen
• Winkelcentra
• Vliegvelden
• Stations
• Ziekenhuizen
• Banken en financiële

instellingen
• Musea
• Concertgebouwen
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Geryon carrouseldeuren

Basisuitvoering RDR-E01 RDR-C01

Opmerking Uitgebreider optiepakket vergeleken met 
RDRE01.

Constructie  
Buitendiameter 21003700 21003700
Ingangs en  
vluchtwegbreedte

Zie maattabel op pagina 11. Zie maattabel op pagina 11.

Totale hoogte 2300 2300
Doorgangshoogte 2100 2100
 Bovenste gedeelte 
behuizing

200 200

Aantal vleugels 4 4 
Rotatie 180° 180° 

Behuizing Zijpanelen Met glaspanelen van 8 mm gelaagd veilig
heidsglas, evt. afgedekt met metaal.

Met glaspanelen van 8 mm gelaagd veilig
heidsglas, evt. afgedekt met metaal.

Thermische scheiding In de gevel. In de gevel.
 Bovenste afdekking/
plafond

Bovenste stofdichte afdekking van onbe
werkte aluminium plaat.

Bovenste stofdichte afdekking van onbe
werkte aluminium plaat.

Onderhoudsluiken Twee onderhoudsluiken in de onderste pla
fondplaat (bij optie BV is het onderhoudsluik 
af te sluiten door eigen halve profielcilinder).

Twee onderhoudsluiken in de onderste pla
fondplaat (bij optie BV is het onderhoudsluik 
af te sluiten door eigen halve profielcilinder).

Draaizuil Met omlopende lichtmetalen profielen T40. Met omlopende lichtmetalen profielen T40.
Gehard veiligheidsglas. Gehard veiligheidsglas.
Met tochtborstels. Met tochtborstels.
Handgreep zwart. Handgreep zwart.
Schuifslot, voor eigen halve profielcilinder. Schuifslot, voor eigen halve profielcilinder.

Afwerking Poedercoating in een RALkleur. Poedercoating in een RALkleur.
Functie Handmatig vrij te draaien, makkelijk te be

dienen.
Handmatig vrij te draaien, makkelijk te be
dienen.

Montage Op afgewerkte vloer. Op afgewerkte vloer.

Alle afmetingen in mm

officieel lid van
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Geryon carrouseldeuren

Basisuitvoering RDR-C03 RDR-S01 RDR-C02

Opmerking Inclusief vluchtwegfunctie, aangestuurd via een noodschakelaar op 
de binnenste hoekstijl.

Constructie  Buitendiameter 21003700 21003300 (3700 alleen voor T40) 39204920
Breedte van de ingang en vluchtweg Zie maattabel op pagina 11. Zie maattabel op pagina 11. Zie maattabel op pagina 11.
Totale hoogte 2300 2230 2400
Doorgangshoogte 2100 2100 2200
Bovenste gedeelte behuizing 200 130 200
Aantal vleugels 4 4 4
Rotatie 180° 180° 180°

Behuizing Zijpanelen Met glaspanelen van 8 mm gelaagd veiligheidsglas, evt. afgedekt 
met metaal. Met glaspanelen van 8 mm gelaagd veiligheidsglas. Met glaspanelen van 8 mm gelaagd veiligheidsglas, evt. afgedekt

met metaal.
Thermische scheiding In de gevel. In de gevel. In de gevel.
Veiligheidslijsten Tegenover de sluitkant. Tegenover de sluitkant.

Bovenste afdekking/plafond Bovenste stofdichte afdekking van onbewerkte aluminium plaat. Glazen plafond bestaande uit twee segmenten van gelaagd veilig
heidsglas. Bovenste stofdichte afdekking van onbewerkte aluminium plaat.

Onderhoudsluiken Twee onderhoudsluiken in de onderste plafondplaat (bij optie BV is 
het onderhoudsluik af te sluiten door eigen halve profielcilinder).

In onderste plafondplaat.

Draaizuil Met omlopende lichtmetalen profielen T56. Met omlopend lichtmetalen profiel T25 (Ø 3700 T40). Met omlopende lichtmetalen profielen T56.
Gehard veiligheidsglas, incl. breakoutsymbolen om op de 
deurvleugels te plakken. Gehard veiligheidsglas. Gehard veiligheidsglas.

Met tochtborstels. Met tochtborstels. Met tochtborstels.
Handgreep zwart. Handgreep zwart. Zonder handgrepen.

Veiligheidslijsten Horizontaal en verticaal aan de deurvleugels. Horizontaal en verticaal aan de deurvleugels.
Twee espagnoletsluitingen voor het vergrendelen van de draaizuil 
naar boven en onderen.

Schuifslot, voorbereid voor eigen halve profielcilinder (sluitend naar
onderen). Twee espagnoletsluitingen voor eigen halve profielcilinder.

Afwerking Poedercoating in een RALkleur. Poedercoating in een RALkleur. Poedercoating in een RALkleur.

Functie Volledig automatische K8SA1 met OPL 01 en KGBvluchtwegmo
dule. Handmatig vrij te draaien, makkelijk te bedienen. Servocomfortaandrijving SA3 met OPL 03.

Start door infraroodsensoren. Start door infraroodsensoren. Twee presensoren ingebouwd in de
plafondplaat.

Knop voor beweging in tegengestelde richting in doorgangsseg
menten.

Knop voor beweging in tegengestelde richting in
doorgangssegmenten.

Twee knoppen Ø 20 voor mensen met een beperkte mobiliteit. Twee knoppen Ø 20 voor mensen met een beperkte mobiliteit.
Twee noodknoppen. Twee noodknoppen.

Elektronica Besturingsunit in de behuizing geïntegreerd. Besturingsunit in de behuizing geïntegreerd.
Stroomvoorziening 230 VAC, 50 Hz. Stroomvoorziening 230 VAC, 50 Hz.

Montage Op afgewerkte vloer. Op afgewerkte vloer. Op afgewerkte vloer.

Alle afmetingen in mm



9

Ø3920-Ø4920
Ø3800-Ø4800

10
50

D
H
=2

20
0

D
R

G
H
=D

H
+D

R

2557-3264

Ø3920-Ø4920
Ø3800-Ø4800

10
50

D
H
=2

20
0

D
R

G
H
=D

H
+D

R

2557-3264

Basisuitvoering RDR-C03 RDR-S01 RDR-C02

Opmerking Inclusief vluchtwegfunctie, aangestuurd via een noodschakelaar op
de binnenste hoekstijl.

Constructie Buitendiameter 21003700 21003300 (3700 alleen voor T40) 39204920
Breedte van de ingang en vluchtweg Zie maattabel op pagina 11. Zie maattabel op pagina 11. Zie maattabel op pagina 11.
Totale hoogte 2300 2230 2400
Doorgangshoogte 2100 2100 2200
Bovenste gedeelte behuizing 200 130 200
Aantal vleugels 4 4 4
Rotatie 180° 180° 180° 

Behuizing Zijpanelen Met glaspanelen van 8 mm gelaagd veiligheidsglas, evt. afgedekt
met metaal. Met glaspanelen van 8 mm gelaagd veiligheidsglas. Met glaspanelen van 8 mm gelaagd veiligheidsglas, evt. afgedekt 

met metaal.
Thermische scheiding In de gevel. In de gevel. In de gevel.
Veiligheidslijsten Tegenover de sluitkant. Tegenover de sluitkant.

Bovenste afdekking/plafond Bovenste stofdichte afdekking van onbewerkte aluminium plaat. Glazen plafond bestaande uit twee segmenten van gelaagd veilig
heidsglas. Bovenste stofdichte afdekking van onbewerkte aluminium plaat.

Onderhoudsluiken Twee onderhoudsluiken in de onderste plafondplaat (bij optie BV is
het onderhoudsluik af te sluiten door eigen halve profielcilinder).

In onderste plafondplaat.

Draaizuil Met omlopende lichtmetalen profielen T56. Met omlopend lichtmetalen profiel T25 (Ø 3700 T40). Met omlopende lichtmetalen profielen T56.
Gehard veiligheidsglas, incl. breakoutsymbolen om op de
deurvleugels te plakken. Gehard veiligheidsglas. Gehard veiligheidsglas.

Met tochtborstels. Met tochtborstels. Met tochtborstels.
Handgreep zwart. Handgreep zwart. Zonder handgrepen.

Veiligheidslijsten Horizontaal en verticaal aan de deurvleugels. Horizontaal en verticaal aan de deurvleugels.
Twee espagnoletsluitingen voor het vergrendelen van de draaizuil
naar boven en onderen.

Schuifslot, voorbereid voor eigen halve profielcilinder (sluitend naar 
onderen). Twee espagnoletsluitingen voor eigen halve profielcilinder.

Afwerking Poedercoating in een RALkleur. Poedercoating in een RALkleur. Poedercoating in een RALkleur.

Functie Volledig automatische K8SA1 met OPL 01 en KGBvluchtwegmo
dule. Handmatig vrij te draaien, makkelijk te bedienen. Servocomfortaandrijving SA3 met OPL 03.

Start door infraroodsensoren. Start door infraroodsensoren. Twee presensoren ingebouwd in de 
plafondplaat.

Knop voor beweging in tegengestelde richting in doorgangsseg
menten.

Knop voor beweging in tegengestelde richting in 
doorgangssegmenten.

Twee knoppen Ø 20 voor mensen met een beperkte mobiliteit. Twee knoppen Ø 20 voor mensen met een beperkte mobiliteit.
Twee noodknoppen. Twee noodknoppen.

Elektronica Besturingsunit in de behuizing geïntegreerd. Besturingsunit in de behuizing geïntegreerd.
Stroomvoorziening 230 VAC, 50 Hz. Stroomvoorziening 230 VAC, 50 Hz.

Montage Op afgewerkte vloer. Op afgewerkte vloer. Op afgewerkte vloer.

Alle afmetingen in mm
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Maattabellen

RDR-E01 / RDR-C01 Ø buiten Ø binnen Ingangsbreedte

2100 2000 1332
2200/2300 2100/2200 1402/1474
2400/2500 2300/2400 1544/1615
2600/2700 2500/2600 1685/1756
2800/2900 2700/2800 1826/1897
3000/3100 2900/3000 1968/2039
3200/3300 3100/3200 2109/2180
3400/3500 3300/3400 2251/2322
3600/3700 3500/3600 2392/2463

RDR-C03 Ø buiten Ø binnen Ingangsbreedte Vluchtwegbreedte
2100 2000 1300 925
2200/2300 2100/2200 1370/1440 975/1025
2400/2500 2300/2400 1510/1580 1075/1125
2600/2700 2500/2600 1650/1720 1175/1225
2800/2900 2700/2800 1790/1860 1275/1325
3000/3100 2900/3000 1930/2000 1375/1425
3200/3300 3100/3200 2070/2140 1475/1525
3400/3500 3300/3400 2210/2280 1575/1625
3600/3700 3500/3600 2350/2420 1675/1725

RDR-S01 Ø buiten Ø binnen Ingangsbreedte
2100 2000 1332
2300 2200 1474
2500 2400 1615
2700 2600 1756
2900 2800 1897
3100 3000 2039
3300 3200 2180
3700 3600 2463

RDR-C02 Ø buiten Ø binnen Ingangsbreedte Vluchtwegbreedte
3920 3800 2557 1825
4120 4000 2698 1925
4320 4200 2839 2025
4520 4400 2981 2125
4720 4600 3122 2225
4920 4800 3264 2325
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Opties 
(afhankelijk van unit en aandrijving)

Constructie RD
R-

E0
1

RD
R-

C
0

1

RD
R-

C
0

3

RD
R-

S0
1

RD
R-

C
0

2

Verhoging van de doorgangshoogte. • • • • •
Verhoging van het bovenste gedeelte van de behuizing. • • • •
Glazen plafond zonder frame (met zijpanelen van 12 mm gelaagd veiligheidsglas). •
Waterreservoir of waterdichte afdekking van de buitenzijde van de behuizing van licht metaal. • • • •
Isolatie van het bovenste deel van de behuizing buiten. • • • •
Weerstandsklasse RC2. • • •
Weerstandsklasse WK3. •
Diverse nachtsloten. • • • • •
Motor voor nachtslot. • • •
Bewaking nachtslot, melding gesloten of gesloten en vergrendeld. • • • • •
Draaizuil met drie vleugels (120°). • • • • •
Draaizuil T40, gelaagd veiligheidsglas, in P4A. • • •
T25 of T40 vouwbaar, elke vleugel kan individueel worden gevouwen, inclusief schuifslot en aparte contacten voor 
de signaaloverdracht, tot een buitendiameter van max. 3000. • • •

Roestvrijstalen handgreep horizontaal of verticaal op deurvleugels gemonteerd. • • •
Bewaking van de vergrendeling van de deurvleugel naar boven (uitgezonderd S01) of naar onderen. • • • •
Vloerelement; roestvrijstalen bodemring voor voormontage. • • • • •
Aandrijvingsbevestiging onder de vloer. • •
Roestvrijstalen bak voor de bodemring van de buitenste helft (voor ontwatering). • • • •
Klemrail voor de bevestiging van afdichtfolie vanaf maat X = 150. • • • • •
Roestvrijstalen inzetstuk, of geperforeerd, voor het leggen van de vloer. • • • • •
Roestvrijstalen plaat voor vloerelement. • • • • •
Schoonloopmatten of rubbermatten zwart (evt. met pijl) of tapijt als schoonloopzone. • • • • •
Afwerking
Roestvrij staal AISI 304 zijdemat of glanzend gepolijst S8. • • • • •
Geëloxeerd in E6 kleur. • • • • •
Functie
Loopregelaar voor begrenzing van de draaisnelheid (wordt aanbevolen). • • •
Een SA1 servocomfortaandrijving draait de draaizuil in doorgangssnelheid (start door aanraking met de hand), in
clusief elektrisch overdrachtspakket, horizontale en verticale veiligheidslijsten, sleutelschakelaar voor het vrijscha
kelen van de unit, vrijgaveknop (knop voor tegengestelde richting), twee noodknoppen en twee knoppen voor invali
den Ø 20, optioneel met OPL 01.

• • •

SA1uitbreidingsniveau. • • • •
Vergrendeling op verzoek BV1. • • • •
SA2 servoaandrijving, de positieaandrijving zet de handmatig gedraaide draaizuil in de uitgangspositie; inclusief 
sleutelschakelaar voor het vrijschakelen van de unit, vingerknelbeveiliging onder aan de deurvleugels en twee 
noodknoppen, optioneel met OPL 02 en vergrendeling op verzoek BV2.

• • •

Functie dag/nachttoegang, inclusief sleutelschakelaar voor het aansturen (vergrendeling op verzoek vereist). • • • •
Transportopening. •
Elektronica
Infrarood (niet bij C02, bij C03 standaard) of radarbewegingsmelder voor automatisch starten. • • • • •
Knop voor invaliden 70 x 70 in console 4 met rolstoelsymbool als alternatief voor de knop voor invaliden van SA1. • • • • •
Verschillende consoles. • • • • •
Sleutelknop of schakelaar. • • • • 

Bedieningsunits. • • • •
Noodknop met afsluitkap in plaats van aanwezige noodknop. • • • • •
Presensoren bij zware draaizuilen, voor het beveiligen van personen 
die speciale beveiliging nodig hebben. • • • • 

Sensoren voor het automatisch verlagen van de draaisnelheid 
zodra een persoon door de sensoren wordt opgemerkt. • • • • •

Ledverlichting 2, 3 of 4 stuks • • •
Ledverlichting 3, 4, 6, 8, 9 of 12 stuks •

Alle afmetingen in mm   = standaard      beveiligingselement 
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Draaizuilen

Draaizuil T25 – 120°
Buitendiameter: 
2100 tot 3300
1. gehard veiligheidsglas
2. veiligheidslijst
3. tochtborstel
4. veiligheidslijst (bij SA1)
5. vingerknelbeveiliging

(bij SA2, N0 en N0LR)
Draaizuil zonder middenstijl.
Profieldiepte 25 mm.

Draaizuil T25 – 180°
Buitendiameter:
 2100 tot 3300
1. gehard veiligheidsglas
2. veiligheidslijst
3. tochtborstel
4. veiligheidslijst
5. vingerknelbeveiliging

(bij SA2, N0 en N0LR)
Draaizuil zonder middenstijl.
Profieldiepte 25 mm.

Draaizuil T40 – 120°
Buitendiameter: 
2100 tot 3700 
1. gehard veiligheidsglas
2. veiligheidslijst
3. tochtborstel
4. veiligheidslijst (bij SA1)
5. vingerknelbeveiliging

(bij SA2, N0 en N0LR)
Draaizuil met middenstijl.
Profieldiepte 40 mm.

Draaizuil T40 – 180°
Buitendiameter: 
2100 tot 3700 
1. gehard veiligheidsglas
2. veiligheidslijst
3. tochtborstel
4. veiligheidslijst (bij SA1)
5. vingerknelbeveiliging

(bij SA2, N0 en N0LR)
Draaizuil met middenstijl.
Profieldiepte 40 mm.

Alle afmetingen in mm
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Draaizuil T56 – 120° 
– vluchtwegfunctie
Buitendiameter: 
2100 tot 3700
1. gehard veiligheidsglas
2. veiligheidslijst
3. tochtborstel
4. veiligheidslijst
5. vingerknelbeveiliging
Draaizuil met middenstijl en 
vluchtwegfunctie. Profieldiepte 56 mm.

Draaizuil T56 – 180° 
– vluchtwegfunctie
Buitendiameter: 
2100 tot 3700
1. gehard veiligheidsglas
2. veiligheidslijst
3. tochtborstel
4. veiligheidslijst
5. vingerknelbeveiliging
Draaizuil met middenstijl en 
vluchtwegfunctie. Profieldiepte 56 mm.

Draaizuil T56 – 120° 
– vluchtwegfunctie
Buitendiameter: 
3920 tot 4920
1. gehard veiligheidsglas
2. veiligheidslijst
3. tochtborstel
4. veiligheidslijst
5. vingerknelbeveiliging
Draaizuil met middenstijl en 
vluchtwegfunctie. Profieldiepte 56 mm.

Draaizuil T56 – 180° 
– vluchtwegfunctie
Buitendiameter: 
3920 tot 4920
1. gehard veiligheidsglas
2. veiligheidslijst
3. tochtborstel
4. veiligheidslijst
5. vingerknelbeveiliging
Draaizuil met middenstijl en 
vluchtwegfunctie. Profieldiepte 56 mm.

Alle afmetingen in mm
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Vloerelement zonder roestvrijstalen plaat ter 
afdichting

Vloerelement met roestvrije staalplaat ter 
afdichting, vanaf maat X = 150

Uitsparing vloerelement met afdichtfolie langs 
de buitenradius, vanaf maat X = 150
1.  Afdichtfolie 300 mm, zelfklevend, of andere

folie
2. Bevestigingshoek roestvrij staal
3. Omlopende roestvrijstalen ring, 25 mm
4. Klemrail met lasbouten M8
5. Stalen plaat
X:  inbouwdiepte bovenkant afgewerkte vloer

tot bovenkant nietafgewerkte vloer

Detail: vloerelement met afdichtfolie in de 
gevelas
1.  Afdichtfolie 300 mm, zelfklevend, of andere

folie
2. Bevestigingshoek roestvrij staal
3.  Verbindings en ondersteunende balken,

roestvrij staal
4. Bevestiging vloerlager
5. Stalen plaat
X:  inbouwdiepte bovenkant afgewerkte vloer

tot bovenkant nietafgewerkte vloer

Alle afmetingen in mm

Vloerelementen carrouseldeuren
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Aandrijvingskast voor montage in de vloer, 
vanaf maat X = 350

Roestvrijstalen inzetstuk voor vloerelement

Roestvrijstalen inzetstuk voor vloerelement 
– geperforeerd (voor ontwatering)

Vloerelement met waterreservoir

Alle afmetingen in mm
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Varianten behuizing 
voor carrouseldeuren

Behuizing met vloerelement

Behuizing met waterdichte afdekking

Alle afmetingen in mm

Behuizing met stofdichte afdekking

Behuizing met afwatering en afvoerpijp
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Behuizing met nachtslot Behuizing – glazen plafond met frame

Behuizing – glazen plafond met punthouder Behuizing – glazen plafond zonder frame

Bij het inbouwen van de RDRS01 in de gevel bevelen wij aan om een extra bescherming tegen weersinvloeden te 
gebruiken door een dak met de juiste helling

Alle afmetingen in mm
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Aansluitingen carrouseldeuren

Alle afmetingen in mm

Voorbeeld voor wandaansluiting 200 zijkantVoorbeeld voor wandaansluiting 200 boven

Aandrijving onder de vloer
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Opstellingsmogelijkheden

Alle afmetingen in mm

voorbeeld voor Geryon RDRE01 (rotatie 180°), met vluchtwegdeur conform DIN EN 179

Griff Greep

FFB Afgewerkte vloer

Durchgangshöhe 
DH

Doorgangshoogte 
DH

Gesamthöhe GH Totale hoogte TH

System-∅ Systeem-∅

Außen-∅ Buiten-∅

Außen Buiten
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Opstellingsmogelijkheden

Alle afmetingen in mm

voorbeeld voor Geryon RDRE01 (rotatie 120°), met nachtslot 
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