
Accessoires voor 
automatische schuif-
en vouwdeuren

Automatische deuren ST, TST, SST en FFT
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dormakaba ST  /  TST

Een programmaschakelaar uit het brede assortiment accessoires van dormakaba laat het automatische deursys-
teem aan alle individuele vereisten voldoen en biedt eenvoudige bediening. De programmaschakelaars zijn beschik-
baar in verschillende ontwerpen en geschikt voor alle soorten toepassingen. Ze bieden verschillende opties,  
van een mechanische tot een volledig elektronische versie, d.w.z. vergrendelbaar via halfcilinderprofiel of elek-
tronisch middels een code. Programmaschakelaars kunnen beschikken over 5 verschillende functies: Uit, Automa-
tisch, Uitgang, Gedeeltelijk open en Continue open. Elektronische programmaschakelaars in Systeem 55 ontwerp 
voldoen aan de hoogste esthetische eisen.

De toegevoegde waarde van een automatische deur is het creëren van barrièrevrije toegang tot gebouwen. Naast 
elektronische bewegingsmelders wordt het automatisch openen van de deur vaak met behulp van drukknoppen  
geregeld. Deze zijn beschikbaar in standaard uitvoeringen maar ook in uitvoeringen met optische feedback. Dankzij 
de daarvoor ingebouwde LED-verlichting worden ze tevens gemakkelijker waargenomen en van veraf herkend.

Automatische deursystemen van dormakaba zijn ontworpen om bijzonder veilig te zijn voor de deurgebruiker. Het 
bewegingsbereik van de deurvleugels wordt bewaakt door geschikte veiligheidssensoren tijdens de openings- en 
sluitingsbeweging. Deze infraroodlichtgordijnen stoppen de deurbeweging zodra een persoon dit gebied betreedt.

Algemene informatie 2

Programmaschakelaars PGS - EPS programmaschakelaars 
mechanische en elektronische programmaschakelaars
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Accessoires voor automatische schuif- en vouwdeuren
 

Programmaschakelaars, schakelaars, drukknoppen en sensoren

Inhoud
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Section Title

Voor schuifdeur 
aandrijvingen

Type Omschrijving Installatiesysteem Bestel-nr.

PG-S1 5-standen, aluminium, wit, 
inbouw, 80 x 80 x 40 mm

Gira S-Color 19135401150

PG-S2 5-standen, vergrendelbaar, aluminium, wit, 
inbouw, 80 x 80 x 40 mm

Gira S-Color 19135602150

EPS-S Vol-elektronische programmaschakelaar in 
Systeem 55 projectdesign, 5 standen,  
vergrendelbaar via codering of extra  
sleutelschakelaar TL-ST S55, folietoetsenpaneel, 
aluminiumkleurig, wit, inbouw, 80 x 80 mm

Systeem 55 16556901150

Voor schuifdeuren in 
vlucht- en reddingswegen 
(FST)

Type Omschrijving Installatiesysteem Bestel-nr.

PG-FST1 5-standen, vergrendelbaar, aluminium, wit, 
inbouw, 80 x 80 mm

Gira S-Color 19135603150

EPS-FST Vol-elektronische programmaschakelaar in 
Systeem 55 projectdesign, 5 standen, 
vergrendelbaar via codering of extra  
sleutelschakelaar TL-ST S55, folietoetsenpaneel, 
aluminiumkleurig, wit, inbouw, 80 x 80 mm

Systeem 55 16556801150

Programmaschakelaars

Programmaschakelaars
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dormakaba ST  /  TST Accessories

Schakelaar Type Omschrijving Installatiesysteem Bestel-nr.

Proximity 
schakelaar

"MAGIC SWITCH", proximity-schakelaar, 
reageert op beweging, opbouw uitvoering,  
80 x 80 mm

05076831332

Drukknop Type Omschrijving Installatiesysteem Bestel-nr.

Drukknop 1-polig wisselcontact, enkelvoudig kader,  
wit, inbouw

Systeem 55 19144701170

Andere schakelaars in diverse uitvoeringen leverbaar. Raadpleeg uw dormakaba Account Manager voor meer informatie.

Sleutelschakelaars Type Omschrijving Installatiesysteem Bestel-nr.

KT 3-1 1 NO contact met profielhalfcilinder, vervang-
baar 
door elke profielhalfcilinder van een master-
key-systeem, sleutel enkel in de nulstand  
uittrekbaar, aluminium, metaal, 75 x 75 x 60 mm

KT 3-1 UP Inbouw 05054531332

KT 3-1 AP Opbouw 05054631332

KT 8 Belettering “Auf, Zu” (Duits voor “Open/Dicht”), 
2 NO contacten, met profielhalfciinder,  
vervangbaar door elke profielhalfcilinder van een 
masterkey-systeem, sleutel enkel in de nulstand 
uittrekbaar, aluminium, metaal, 75 x 75 x 60 mm

KT 8 UP Inbouw 05054831332

KT 8 AP Opbouw 05054931332

TL-ST S55 Schakelaar met 1-polig wisselcontact, voor 
profielhalfcilinders conform DIN 18252, half-
cilinder 30 – 32,5 mm, lengte 40,5 – 43,5 mm 
meenemerstand links (90°), incl. afdekking voor 
Systeem 55, niet geschikt voor opbouwdoze 
zonder profielhalfcilinder, zonder kader

TL-ST S55 W wit Systeem 55 56330710

TL-ST S55 S zilver Systeem 55 56330701

TL-ST S55 A antraciet Systeem 55 56330715

Schakelaars

dormakaba Accessoires voor automatische deuren
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Section Title

Drukknop Type Omschrijving Installatiesysteem Bestel-nr.

NAT4 Ontworpen om de beweging van de auto- 
matische deur te onderbreken, nooddrukknop 
(functie: nood uit) voor automatische deur- 
aandrijvingen, vervaardigd conform ZH 1/494 of 
BGR 232 en DIN 18650 en EN 16005, rode knop 
met gele kern, max. stroom: 1 A bij 230 VAC. NO 
contact: 1, NC contact: 1, opbouw, 68 x 68 mm.

05027031332

NAT1 Ontworpen om de beweging van de auto- 
matische deur te onderbreken, nooddrukknop 
(functie: nood uit) voor automatische deur- 
aandrijvingen, vervaardigd conform ZH 1/494 of 
BGR 232 en DIN 18650 en EN 16005, rode knop 
met gele kern, max. stroom: 1 A bij 230 VAC. NO 
contact: 1, NC contact: 1, wit frame, inbouw 80 x 
80 mm

Systeem 55 90400025

TL-N S55 Hoogintensief verlichte noodknop met optische 
indicatie van de vergrendelingstoestand, optisch 
en akoestisch alarm door gele flitslamp en 
interne alarmsirene, sabotagebeveiligd, onder 
glas, zonder kaderframe 
 
NO contact: 1, NC contact: 1, max. stroom 1 A bij 
24 VDC, inbouw, 80 x 80 mm

Systeem 55 56330500

Nooddrukkers

Schakelaars en nooddrukkers
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LED knop sensoren Type Omschrijving Installatiesysteem Bestel-nr.

Kunststof  
LED knop 
sensor

LED knop sensor; 2x kunststof raam; 
optische (rood / groen) LED signalering

16672601170

 
Glazen 
LED knop 
sensor

LED knop sensor; gehard glazen behuizing; 
hygiënisch ontwerp volgens EN 1672-1 / 2; 
optische (rood / groen) LED signalering

16672901170

 
LED voet 
sensor

LED voet sensor; roestvrijstalen raam,  
gehard glazen contactvlak; optische 
(rood / groen) LED signalering

16673101170

 
Mini LED knop 
sensor 
‘persoon’

Mini LED knop sensor; kunststof behuizing;  
optische (rood / groen) LED signalering; 
met symbool ‘persoon’

16672301170

 
Mini LED knop 
sensor 
‘bed’

Mini LED knop sensor; kunststof behuizing;  
optische (rood / groen) LED signalering; 
met symbool ‘bed’

16672401170

 
Mini LED knop 
sensor 
‘schoonmaak’

Mini LED knop sensor; kunststof behuizing;  
optische (rood / groen) LED signalering; 
met symbool ‘schoonmaak’

16672501170

 

LED sensoren

dormakaba Accessoires voor automatische deuren
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Section Title

LED knop sensoren Type Omschrijving Installatiesysteem Bestel-nr.

Montagering 
voor montage 
kunststof  
LED knop op 
inbouwdoos

Kunststof montagering voor montage 
kunststof LED knop op inbouwdoos

16672701170

 
Montagering 
voor opbouw 
montage 
kunststof LED 
knop

Kunststof montagering voor opbouw montage 
kunststof LED knop

16672801170

 
montagering 
voor opbouw 
montage 
glazen  
LED knop

Roestvrij stalen montagering voor opbouw 
montage glazen LED knop

16673001170

 
Montage 
adapter LED 
voet sensor

Adapter voor inbouw LED voet sensor in vloer; in 
hoogte verstelbaar (95 - 200 mm)

16673201170

 

 

 

LED sensoren toebehoren

LED sensoren en toebehoren



8

dormakaba ST  /  TST

 

Veiligheidssensoren / 
gecombineerde sensoren

Type Omschrijving Kleur Bestel-nr.

IXIO ST EN 16005 anwezigheidsdetector met actief- 
infraroodtechnologie. Het driedimensionale 
infraroodgordijn beschermt personen tegen 
contact 
met de deuren. De afstelling wordt vergemakkelijkt 
dankzij het lcd-scherm met tien verschillende 
gordijnbreedtes die de volledige breedte van de 
deur dekken.

zwart
zilver
wit

86800007
86800008
86800009

.

IXIO-DT1 EN 16005 sensor welke radartechnologie voor het 
openen combineert met infraroodtechnologie voor 
bescherming. Dankzij de richtingsgevoelige radar 
kan energie bespaard worden. De driedimensionale 
infraroodgordijnen beschermen personen tegen 
contact met de deuren. 

zwart
zilver
wit

86800001
86800002
86800003

Prosecure  
Opti Scan

Actieve infraroodmelder volgens EN 16005 
ter beveiliging van de nevensluitkanten van 
het deurbereik. Beschermt personen in de 
gevarenzone van de geopende deurvleugel.

zwart
zilver
wit

86301100
86302100
86303100

Prosecure  
Opti Combi

Actieve infraroodmelder kan worden gebruikt 
als vervanging van fotocellen, LCD-display, 
de precieze positionering van het AIR gordijn 
kan onder een negatieve hoek worden 
ingesteld, richtingsherkennend. 
(DIN 18650 en EN 16005)

zwart
zilver
wit

86711400
86712400
86713400

Actieve infraroodmelders en gecombineerde sensoren

dormakaba Accessoires voor automatische deuren
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Accessories

Bewegingsmelders Type Omschrijving Kleur Bestel-nr.

Prosecure  
Opti Motion  
Mono

Verstelbare hellingshoek, schuin gezichtsveld 
en veldgrootte, richtingherkenning, immuniteit, 
LED-statusindicator, omgevingstemperatuur:  
-20 ° C tot 60 ° C

zwart 
zilver
wit

86101000
86102000
86103000

Prosecure  
Opti Motion  
Stereo

Instelbare hellingshoek, schuin gezichtsveld en 
veldgrootte, richtingherkenning, cross-traffic 
suppressie, Slow Motion-functie, immuniteit, 
LED-statusindicator, omgevingstemperatuur:  
-20 ° C tot 60 ° C

zwart 
zilver
wit

86111000
86112000
86113000

Regenkapje Voor Easy Motion sensoren 86031900

Regenkapje 
- hoeksteun

Voor Opti Motion sensoren 86131900

Prosecure  
Remote  
Control

Afstandsbediening voor programmering 
Prosecure Opti Bewegingsdetectoren of 
producten van andere merken, voor de  
gemakkelijke en exacte afstelling van hoog 
gemonteerde sensoren, zelfverklarende  
menunavigatie, LCD-scherm, 
omgevingstemperatuur: -20 ° C tot 60 ° C

86991900

Bewegingsmelders

Bewegingsmelders
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Door  

Hardware

Electronic 

Access & Data

Mechanical  

Key Systems

Lodging 

Systems

Entrance 

Systems

Safe  

Locks

Service

dormakaba Belgium N.V.

Monnikenwerve 17-19

BE-8000 Brugge

T. +32 50 45 15 70

info.be@dormakaba.com 

dormakaba.de 

 

Service 

T. +32 70 23 35 97 

service.be@dormakaba.comdormakaba.com


