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 דלתות מסתובבות –עלון מידע 

 רקע:

דלתות מסתובבות מותקנות לרוב בכניסה למבנים שבהם קצב תנועת המשתמשים בדרך 
 כלל גבוה ולמשכי זמן ארוכים, כגון מרכזי כנסים, בתי מלון, מגדלי משרדים ועוד.

קיים מגוון רב של יישומים כגון דלתות ידניות, דלתות אוטומטיות, גרסה רחבת ממדים 
ל כל אחת מהן, בשילוב מערכות לקריסת הכנפיים בחירום, מערכות בקרת כניסה, תאי ש

 " ועוד.All Glassתצוגה כחלק מהכנפיים, גרסת "

כאמור, מבנה הדלת המסתובבת מותאם לקצב תעבורה גבוה. כמו כן, בכל התצורות 
זרימת השונות זו מזו, תמיד יהיה מגע של זוג כנפיים במעטפת הקבועה ולא תתאפשר 

חוץ הבניין לחלקו הפנימי. למבנה זה שני יתרונות חשובים: א. "בריחת" אוויר רציפה בין 
המיזוג או החימום תהיה מזערית ובכך תיחסך אנרגיה רבה והוצאה כבדה. ב. זהו הפתרון 
האמיתי היחיד לתפקוד טוב של הפתח בתנאי מזג אויר קיצוניים כגון רוחות חזקות, גשם, 

 דומה. סופות חול וכ

בחירה נכונה של סוג הדלת, גודלה ודרך ההפעלה שלה חשובים ביותר בכדי להתאים את 
הנתונים המתאימים ביותר לתפקוד המבוקש מהפתח. עלון זה ידון בכל רכיב תוך כדי 

, בכדי לאפשר את ההתאמה DORMAהשוואה בין הדגמים השונים מתוצרת חברת 
 המרבית לצרכי המשתמשים.

 

 

 DORMA KTV 4 ATRIUMמערכות  4עם  חזית מבנה
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 התאמת קוטר הדלת לקצב התעבורה:

לעיתים יש נטייה להתאים את קוטר הדלת לרוחב המודולים בקיר המסך. 

בחירה זו עלולה להביא להוצאה גדולה מהמתחייב במקרה שהקוטר גדול 

מדי, או במקרה היותר חמור, היא עלולה להביא לדלת קטנה מדי שמעכבת 

משים. מטרתה של הדלת המסתובבת, כמו של כל מערכת כניסה את המשת

 "(.Barrier Freeאחרת, היא לתפקד כך שלא תיווצר הפרעה למשתמשים )"

בכוון הוא מונח המתאר מצב בו כל תאי הדלת מלאים  קיבולת תיאורטית

 והדלת מסתובבת ללא הפסקה בקצב המתוכנן לה. הכניסה או היציאה

ח המתאר שימוש סביר כאשר קצב הנכנסים הוא המונ קיבולת מעשית

מושפע מהרצון שלהם לא להצטופף ולשמור על מרחב בשני הכוונים לתאים 

 .סביר אישי

הוא המונח המתאר קצב תעבורה מרבי בכוון אחד למשכי  קיבולת מרבית

 זמן קצרים בעת שימוש מסיבי, בהגעה לעבודה או ביציאה הביתה.

 הנגזר מהקוטר הפנימי של הדלת: להלן טבלה המייצגת קצב תעבורה
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 בחירת מספר הכנפיים:

 , מספר הכנפיים קובע את רוחב פתח הכניסה לחלל הדלת.נתוןבקוטר דלת 

מכיוון שהדרישה המובנית היא ששתי כנפיים תגענה תמיד בו זמנית 

במעטפת הקבועה, הרי שרוחב המעטפת הקבועה יקטן ככל שנחלק את 

 3/1כנפיים רוחב הקבוע יהיה כרוחב  1. במבנה המעגל ליותר יחידות

ההיקף. נתון זה  3/4כנפיים הוא יהיה רק ברוחב  4ההיקף בעוד שבמבנה 

 חייב להילקח בחשבון בתכנון נגישות למשתמשים בכיסאות גלגלים.

 להלן דוגמה המשווה רוחב פתח בשתי האופציות, בקוטר דלת זהה:

 

 בחירת שיטת ההנעה:

הוא רק אחד מהנתונים שיש להתחשב בהם בבחירה בין ההפרש בעלויות 

מ"מ, נדרשת הפעלת כוח רב  1333הנעה ידנית לחשמלית. מעל לקוטר 

בנקודת הזמן הרגעית של תחילת הסיבוב. בכדי לסובב את הדלת, בעיקר 

לכן, בטווח שסביב לקוטר זה יש לבחון את ממוצע היכולות של 

בלים או ילדים, מומלץ לבחור המשתמשים. אם יהיו ביניהם נכים, מוג

בהנעה חשמלית גם בקטרים קטנים יותר. דלת בהנעה ידנית מקשה גם על 

משתמשים עם עגלות ילדים, משתמשים הגוררים מזוודות או נושאים משא 

בידיהם. מעל קוטר זה, מומלץ בכל מקרה לבחור בהנעה חשמלית. ניתן 

מוגבלים, על חשבון  כמובן לשלב בחזית מעברים אלטרנטיביים למשתמשים

חשוב לזכור שמהירות  הקטנת העלויות הנלוות לבחירה בהנעה ידנית.
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הסיבוב בדלת אוטומטית ניתנת לוויסות אך צריכה לתת מענה ממוצע 

 למשתמשים רגילים, למשתמשים איטיים, לעגלות תינוקות ועוד.

 

 

 תפקוד הדלת בשעת חירום:

גודלם ותפוסתם מחייבים מטבען, דלתות מסתובבות משולבות במבנים ש

פתחי הימלטות בחירום. במרבית הדגמים של הדלתות המסתובבות ניתן 

דחיפת הכנפיים בכוח לשלב מערכת לקריסת הכנפיים בשעת חירום. 

הנדרש תביא לסבסובן סביב ציר המיועד לכך והתייצבותן בחלל הדלת 

 ה הקטנה ביותר. להלן שרטוטים סכמתיים להדגמה:במצב בו יגרמו להפרע

 

 

 

בדלת מסתובבת אוטומטית כמובן שברגע הקריסה תפסק פעולת הסיבוב 

, תחזור הפעולה RESETורק לאחר החזרת המצב לקדמותו וביצוע 

 האוטומטית לסדרה.
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, שהם גרסאות DORMA KTV 3/4 ATRIUMיש לקחת בחשבון כי בדגמי 

"ALL GLASS זכוכית, אין אפשרות לשלב מערכות קריסה. גם " עם תקרת

כאן, ניתן לשלב בחזית מערכות אחרות הקורסות או נפתחות בחירום ואז 

 אפשר לוותר על מערכת הקריסה בדלת המסתובבת. 

 

 

 נתונים משלימים לבחירת התצורה:

  גימור: פלב"ם או אלומיניום בגווןRAL .לבחירת המזמין 

 033מ"מ ובאוטומטית בד"כ  333 גובה החופה בדלת ידנית בד"כ 

 מ"מ. בהזמנה מיוחדת אפשר לקבל גבהים גדולים יותר.

 .גג חיצוני אטום לגשם או גג חיצוני לא אטום וללא מרזב 

  גווןRAL .לפי בחירה לתקרה הפנימית 

 ( תאורת ספוטיםLED.משולבת בתקרה הפנימית ) 

  טבעת רצפה מפלב"ם בהיקף הדלת לצורך אבטחת פילוס המעגל

עליו מותקנת הדלת. טבעת רצפה תהיה משולבת בכל מקרה אם 

מערכת ההנעה בדלת אוטומטית תהיה משוקעת ברצפה במקום 

 בחופה.

 .ידיות צינור אופקיות על הכנפיים בדלת ידנית 

  נעילה מכנית בדלת ידנית, נעילה אלקטרומכנית בדלת עם כניסה

 .מבוקרת )ניתן להתקין את מערכת השליטה במקום מרוחק(

  מערכת אנטי וונדליזם העוצרת את הסיבוב בדלת אוטומטית אם

נעשה ניסיון להפעיל כוח בעוצמה לא סבירה כנגד או עם כוון הסיבוב 

 של מערכת ההנעה.

  שטיח רצפה בתוך עיגול הדלת לצורך מניעת העברת בוץ ולכלוך

 חיצוני אל תוך שטח המבנה.
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 עיף נפרד.הערה: מערכות פיקוד, בטיחות ובקרה יפורטו בס 

 

 

DORMA KTV - 3 

 

DORMA KTV - 4 

 



 
 

 
 

    

 , ראשל"צ31, סחרוב DORMA -קבוצת רפי שפירא

 31-0313333, פקס: 31-0313333טלפון: 

www.dorma-rafishapira.co.il 

DORMA KTV – 4 ATRIUM 

 

 אמצעי פיקוד, בקרה ובטיחות:

בדלת ידנית נמצא בדרך כלל רק מערכת נעילה מכנית של הכנפיים. בדלת 

אוטומטית יש מגוון אמצעי פיקוד, בקרה ובטיחות אותם יש להתאים 

 לתפקוד ולתקנות הבטיחות המחייבות:

 בים המאפשר לבחור בין פעולה ידנית, פעולה אוטומטית או בורר מצ

סבסוב קבוע של הדלת. בבחירת סבסוב קבוע, הבקר יאט את 

המהירות לאחר פרק זמן ללא מעבר משתמשים ויאיץ חזרה עם גילוי 

 משתמש הנכנס לדלת. בכך נשיג חסכון באנרגיה והקטנה של הבלאי.

 ומכנית.מפסק שליטה על הנעילה הידנית או האלקטר 

  לחצן עצירה בחירום המנתק את מערכת ההנעה מהכנפיים ומאפשר

 סבסוב ידני לצורך הגעה למשתמש בתוך חלל הדלת.

  לחצן האטת מהירות לנכים המאט את הסיבוב למשך כשני מעברים

 רצופים.

 .רדאר גילוי המפעיל את הדלת בזיהוי משתמש מתקרב 

 ה ועלול להיפגע רדאר אקטיבי המזהה משתמש העומד בפתח הכניס

 מהכנף המתקרבת. רדאר זה יפסיק את הסיבוב עם הגילוי.

 .פגוש גומי בעמוד אליו נעה הכנף. תפקידו לעצור את הסיבוב במגע 

  פגושי גומי אופקיים בפרופיל הדלת התחתון. תפקידם לעצור את

 הסיבוב אם הם נתקלים בעקב של משתמש המשתהה במעבר.

 דלת הניצב. תפקידם לעצור את פגושי גומי אנכיים בפרופיל ה

 הסיבוב בעת מגע של הכנף בגב המשתמשים.

כאמור, ניתן לבחור את כל האפשרויות או רק את האביזרים המתחייבים על 

 פי התקנות השונות בכל מדינה.
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 טבלת אמצעי בטיחות:
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2 –KTC :דלתות רחבות במיוחד , 

במיוחד כמו למשל במבנים בהם יש צורך לאפשר מעבר עם מטענים גדולים 

מחסני מכר או מחסני ריהוט, נדרש מבנה שונה של דלת מסתובבת. הדגם 

, המתאפיין בקטרים גדולים ובאפשרות DORMA KTC – 2המתאים הוא 

 להרחיב את רוחב המעבר לפרקי זמן על פי הצורך.

 

 

KTC – 2 

 

 כמתחייב מגודל הדלת, מערכת ההנעה רק חשמלית.

 מ"מ, על פי הזמנה. 3333מעל קוטר הדלת יכול להיות 

 (.Show Caseבמבנה הכנפיים ניתן לשלב ארונית תצוגה )

ניתן לשלב בדלת מנגנון קריסה או מנגנון הזזה, המאפשר את הגדלת פתח 

 המעבר לצורך שינוע מטענים חריגים בשעת הצורך.
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 KTC – 2  עם ובלי ארוניות תצוגה

 

 

 שינוע מטען חריג דרך הדלת
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 קריסה בפעולהמערכת 

 

 

 

 זוג דלתות הזזה במרכז הדלת.

 מערכת המאפשרת מעבר חפשי במז"א נוח
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 מיקום מערכות הגילוי והבטיחות
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 KTC 2 –נתונים, ביצועים ואופציות 

 shapira.co.il-raz@rafi  5000909-094 –למידע נוסף: איתן רז 

  shapira.co.il-monica@rafi 5000949-094 –מוניקה פרידמן                    

 

mailto:raz@rafi-shapira.co.il
mailto:monica@rafi-shapira.co.il
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