
 CS 80 
MAGNEO

De nieuwe  
automatische 
schuifdeur voor 
ieder interieur.



Een absolute vernieuwing in de realisatie van ieder interieur:   
de compacte CS 80 MAGNEO schuifdeuraandrijving - revolutio-
naire, magnetische technologie met „SoftMotion“ beveiliging.

Achter een slank afdekprofiel in het bekroonde DORMA Contur 
design, schuilt een geavanceerde magneettechnologie.  Deze 
zorgt voor een bijzonder gering krachtverloop tijdens de beweging 
van de deur, met andere woorden een „Low-Energy-Mode“.  Deze 
werking maakt bijkomende veiligheidssensoren overbodig, met 
als resultaat een uiterst elegante esthetiek gecombineerd met de 
„SoftMotion“ veiligheid.

Deze aandrijving kan zowel met een glazen vleugel als met een 
standaard houten deurblad uitgevoerd worden.  Het vormt een 
absolute blikvanger die het comfort verhoogt in de woning of 
in een professionele omgeving, zoals medische praktijken, 
kantoren & hotels.  Ook minder mobiele mensen zullen een auto-
matische deur ten zeerste appreciëren.



„SoftMotion“ 
beveiliging



Om de discretie te waarborgen, bijvoorbeeld in een gevoelige 

medische context: de CS 80 MAGNEO met een ondoorzichtig 

deurblad zal pas openen wanneer u het wenst.

Toepassingen 

g	

g	

g	

g	

	In hotels, bijvoorbeeld voor een hygiënische en 
comfortabele toegang naar de sanitaire ruimte.
	In praktijk-, ontvangst- of wachtruimtes van kantoren. 
I	n de private woning, bijvoorbeeld als comfortabele 
doorgang tussen de keuken en de woonkamer, tussen de 
slaapkamer en de badkamer of naar een dressing.
	In zorgcentra en woningen voor andersvaliden.

Overtuigende techniek 

g	 	Licht en geruisloos dankzij de revolutionaire technologie.
g	 	Montage zowel inbouw als opbouw mogelijk.
g	 	Naargelang de toepassing een profielhoogte van 65 resp. 

75 mm en een profieldiepte van 56 resp. 60 mm.
g	 	Geschikt voor toepassing met glazen, houten en metalen 

deurvleugels tot 80 kg.
g	 	Doorgangsbreedtes van 665 mm tot 1.125 mm met  

3 aandrijvingslengtes.
g	Veilig, betrouwbaar en onderhoudsarm systeem.
g	 		De gevoelige beweging in de "Low Energy Mode" maakt het 

gebruik van veiligheidssensoren overbodig, conform de DIN 
18650, ANSI en BSI-normen.

„SoftMotion“ beveiliging: 
Reeds bij een lichte aanraking 
stopt de deur en keert ze terug.



Opening met drukknop: De CS 80 MAGNEO opent 
de deur na impuls via een drukknop.  Nadat de 
gebruiker door de deur is gegaan, sluit deze terug 
automatisch.

Opening met detector: De CS 80 MAGNEO kan 
ook geactiveerd worden door een detector.  De 
deur wordt geopend wanneer de gebruiker zich in 
het detectieveld bevindt.

AutoSwitch: Bij het naderen van de deur wordt 
deze met behulp van een zender automatisch  
geopend.  Met een geprogrammeerde code kan de 
toegang gecontroleerd worden.

Push&Go: De deur opent automatisch nadat ze 
met de hand een aantal centimeters werd open- 
geschoven.  Na de ingestelde openhoudtijd sluit 
de deur automatisch.

Handbediening: De CS 80 MAGNEO is een elek-
trische schuifdeuraandrijving.  Bij stroomuitval 
kan de deur probleemloos manueel geopend en 
gesloten worden.

„SoftMotion“ beveiliging: De gevoelige beweging in 
de "Low Energy Mode" maakt het gebruik van veilig-
heidssensoren overbodig, conform de DIN 18650, 
ANSI en BSI-normen.

Permanent open: De CS 80 MAGNEO kan een 
deur voor een gewenste tijd volledig open houden.  
Deze functie wordt rechtstreeks op de aandrijving 
aan en uit gezet.

Plug&Go: De CS 80 MAGNEO is een complete unit. 
Hij is eenvoudig te monteren en in te schakelen.  Hij 
is betrouwbaar, onderhoudsarm en eenvoudig uit te 
breiden met allerhande bedieningsopties.

DORMA CS 80 MAGNEO. 
Een innovatieve systeemoplossing met veel functies.
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DORMA foquin N.V.
Lieven Bauwensstraat 21a
B-8200 Brugge
Tel. 050 / 45 15 70
Fax 050 / 31 95 05
info@dorma.be
www.dorma.be

Mobiele scheidingswanden

Deurtechniek

Automatic

Glasbeslagtechniek

Vluchtwegtechniek en  
toegangscontrole

www.dorma-magneo.com




