
De hoofdingang is het visitekaartje van een bedrijf. Naast de eerste 
positieve indruk is het belangrijk om een efficiënte doorstroming van 
mensen mogelijk te maken. De moderne KTV-carrouseldeuren van  
dormakaba combineren deze eisen overtuigend. 

Carrouseldeuren beschermen het interieur van het gebouw tegen 
tocht, geluid en vuil. Door het interieur effectief van het exterieur te 
scheiden, helpen carrouseldeuren om energie te besparen. 
KTV-carrouseldeuren bieden vrij te kiezen binnendiameters van  
2.000 mm tot 3.800 mm. Afhankelijk van de diameter kunnen  
doorgangshoogtes tot 4.000 mm worden bereikt. KTV- 
carrouseldeuren kunnen op verschillende manieren worden uitgerust:

• 3 of 4 deurvleugels
• Kuipwanden met veiligheidsglas of paneelvulling
• Extra nachtafsluiting door gebogen schuifdeur  

voor de ingangsopening
• Verschillende bedrijfmodi, van handmatige  

tot vol automatische bediening
• Getest en gecertificeerd voor 2 miljoen cycli

dormakaba KTV 3 / KTV 4 
carrouseldeuren
Architectonische hoogte- 
punt voor elk soort façade 

EXCELLENTE 

TECHNOLOGIE – 

NIEUWE OPTIES

NIEUW

dormakaba Direct Drive met 
moderne aandrijftechnologie

Het nieuwe elektromagnetische 
directe aandrijfprincipe  
minimaliseert toleranties en  
slijtage, en de deurvleugels kunnen 
zeer nauwkeurig worden  

gepositioneerd. De transmissie-
loze overbrenging is  

gebaseerd op magneet- 
technologie - al duizenden 
keren bewezen in dorma-
kaba deuraandrijvingen.

Met deze nieuwe 
aandrijftechnologie is 
het voor het eerst 
mogelijk om de  
elegantie van een 
100 mm slanke  
plafond- 
constructie te  
combineren met 
een in het plafond  
verborgen  
aandrijfsysteem.

KTV carrouseldeuren - buitengewoon multifunctioneel
Op www.dormakaba.nl leest u meer over de veelzijdige  
toepassingsmogelijkheden en opties. Of neem contact op  
met uw dormakaba specialist voor individueel advies en  
planningsondersteuning.
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dormakaba KTV carrouseldeuren
Overzicht van de nieuwe uitvoeringsmogelijkheden

Nachtafsluiting in  
weerstandsklasse RC2
Voor hogere veiligheidseisen 
biedt de KTV nu ook een in- of 
externe nachtafsluiting die is 
uitgerust met EN 1627 geteste 
en gecertificeerde inbraak- 
beveiliging klasse RC2. Deze 
RC2 nachtafsluiting is ook te  
gebruiken bij een plafond-
hoogte van 100 mm.

Automatisch bediende nacht- 
afsluiting (LOW energy)
De nachtafsluiting van de KTV is 
- naast de handmatige versie - 
ook verkrijgbaar als energie- 
zuinige automatische versie.  
Dit is een eenvoudige en  
betrouwbare manier om de  
carrouseldeur (door middel van 
de programmaschakelaar) af te 
sluiten en te vergrendelen.

Design highlight: LED-lichtring
De nieuwe KTV met KT FLEX 
Direct Drive is voorzien van een 
in het plafond geïntegreerde 
verlichtingsring. Deze lichtring 
met LED-technologie zorgt voor 
een gelijkmatig heldere  
verlichting van de binnenkant 
van de deur en heeft een breed 
scala aan instelmogelijkheden.

Dubbele borstelafdichting 
Vaste of wegklapbare  
deurvleugels van de KTV zijn 
uitgerust met een dubbel 
borstelsysteem en bieden zo 
een betere bescherming tegen 
invloeden van buitenaf zoals 
vuil, geluid en lucht.

Technische specificaties basis uitvoering
Afmetingen

Interne diameter 2.000 – 3.800 mm, afhankelijk van gekozen uitvoering

Vrije doorloophoogte 2.100 – 4.000 mm

Plafondhoogte 100 – 1.000 mm

Totale hoogte Vrije doorloophoogte + plafondhoogte

Verdere technische informatie en gegevens vindt u in de KTV-brochure, die kan worden gedownload op onze website.

Elegante deur met 100 mm plafondhoogte
Vooral de lage plafondhoogte van slechts 100 mm is een 
visueel kenmerk van de KTV, die kan worden gerealiseerd 
dankzij de directe aandrijving van dormakaba. Met de 
nieuwe versie kunnen tal van functies worden gerealiseerd:

• Aandrijving in plafond (dormakaba Direct Drive)
• Elektromechanische vergrendeling
• Automatisch bediende nachtafsluiting (LOW energy)  
• Nachtafsluiting in weerstandsklasse RC2 
• Doorgangshoogte tot max.  4.000 mm mogelijk
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