
Er worden best hoge eisen gesteld aan technologie en design. Vooral
als het gaat om de ingangen van gebouwen; die vormen het eerste
contactpunt en geven daardoor een eerste indruk aan de bezoeker.
De volledig glazen carrouseldeur KTV ATRIUM FLEX biedt moderne
aandrijftechniek in een uiterst elegante vorm.
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Ook het transparante en elegante ontwerp van de volledig glazen
carrouseldeur KTV ATRIUM FLEX maakt indruk. Het moderne KT FLEX
Direct-aandrijfsysteem dat aan het plafond wordt geïnstalleerd, biedt
individuele en behoeftegerichte oplossingen en vormt, samen met de
geïntegreerde lichtring, een uniek ontwerpkenmerk.

De KTV ATRIUM FLEX-carrouseldeuren zijn verkrijgbaar in binnen- 
diameters van 2.000 mm tot 3.000 mm. Ongeacht de diameter
kunnen doorgangshoogtes tot 4.000 mm worden gerealiseerd.
De KTV ATRIUM FLEX staat garant voor uitzonderlijke prestaties en
een hoge betrouwbaarheid. 
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Volledig glazen carrouseldeuren  
dormakaba KTV ATRIUM FLEX
De indrukwekkende toegangs-
oplossing voor uw entree

• Carrouseldeuren met 3 of 4  
vleugels 

• Deurgeheel met brede en hoge 
afmetingen mogelijk 

• Zijwanden van speciaal gelaagd 
veiligheidsglas 

• Eenvoudige planning en installatie 
omdat er geen ondervloer-
aandrijving nodig is 

• Contactloos, onderhoudsarm en 
betrouwbaar aandrijfsysteem 

• Designhighlight: innovatieve LED- 
lichtring zorgt voor gelijkmatige en 
veilige verlichting 

• Met slechts één aandrijfsysteem 
kunnen verschillende aandrijftypen 
worden gerealiseerd: manueel, 
bekrachtigd of volauto matisch 

• Duurzaamheid getest en  
gecertificeerd op 2 miljoen cycli 

• Onafhankelijk gebruikscertificaat 
vergemakkelijkt de ontwerp-
gerelateerde goedkeuring van de 
installatie
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Hebt u vragen?   Wij adviseren u graag en kijken uit naar uw komst.
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Volledig glazen carrouseldeuren  
dormakaba KTV ATRIUM FLEX
met KT FLEX Direct aandrijving

Met deze nieuwe aandrijftechnologie is het voor het eerst
mogelijk om de elegantie van een slanke volledig glazen
carrouseldeur te combineren met een verborgen aan-
drijfsysteem aan het plafond – zelfs bij de volautomatische 
versie.

Bedrijfsmodi van de aandrijving

M – manueel / handmatig 
Manuele bediening van de deur. De KT FLEX Direct
fungeert als een instelbare snelheidsbegrenzer.

P – automatisch positioneringssysteem 
Manuele bediening van de deur. Na gebruik keren de
deurvleugels automatisch terug naar de basispositie.

S – servo Automatic
Bewegingsmelders starten automatisch de rotatie- 
beweging op lage snelheid. De acceleratie tot loop- 
snelheid gebeurt met de hand. Vervolgens gaan de
deurvleugels automatisch naar de basispositie.

A – automatisch
Bewegingsmelders starten de rotatiebeweging
volautomatisch op loopsnelheid. Vervolgens gaan
de deurvleugels automatisch naar de basispositie.

Een visuele highlight is de standaard lichtring die
de aandrijving accentueert en tegelijkertijd zorgt
voor een constante en gelijkmatige verlichting van
het carrouseldeurinterieur.

Het nieuwe elektromagnetische directe aandrijvings- 
principe minimaliseert toleranties en slijtage en de
deurvleugels kunnen zeer nauwkeurig worden aangedreven 
en gepositioneerd. De contactloze krachtoverbrenging is 
gebaseerd op de veelvulgdig beproefde magneettechnologie 
van andere toegangsoplossingen uit het
productgamma van dormakaba.

Technische gegevens

Afmetingen

Binnendiameter 2.000 tot 3.000 mm

Buitendiameter Binnendiameter + 98 mm (gecoat), + 102 mm (roestvrijstalen oppervlakken)

Vrije hoogte 2.100 tot 4.000 mm

Totale hoogte Vrije hoogte + 84 mm (gecoat), + 86 mm (roestvrijstalen oppervlakken)

Meer technische informatie en gegevens vindt u in de downloadbare technische brochure KTV ATRIUM FLEX op www.dormakaba.be.


