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DORMA ED 200

Draaideuraandrijving

Universele toepassing
Eenvoudige montage
Betrouwbare werking
De electrohydraulische
volautomatische draaideur
aandrijving ED 200 is uiter
mate geschikt voor het
automatiseren van zowel
standaard deuren als van
grote zware deuren. De
ED 200 voldoet aan alle
eisen en inbouwvoorwaarden
en biedt een groot aantal
instelmogelijkheden. Bij de
geïntegreerde functie
continue open d.m.v. een
magneetventiel wordt de
deur geluidsarm en stabiel
vastgezet. De geluids
isolerende softline afdekkap
kan verlengd over de deur
breedte uitgevoerd worden.
De ED 200 biedt zo optisch
elegante mogelijkheden.
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Voor brand- en rookwerende
deuren is eveneens de
DORMA ED 200 tot zwaarte
EN 7 geschikt – ook wanneer
de functie continue open
wordt gebruikt. Voor
dubbele deuren kan de
ED 200 met een ingebouwde
sluitvolgorderegelaar
(ED 200 ESR) worden uitgevoerd, achter de afdekkap.
In combinatie met vlucht
wegveiligheidssystemen kan
de ED 200 zondermeer
worden toegepast. Bovendien
is het mogelijk toegangscontrolesystemen met de
ED 200 te combineren.
DIN
18 263/T4

DIN
18 650

Gegevens en kenmerken
2 Twee modellen (EN 4-6,
EN 7) voor alle toepassin
gen.
2 Een uitvoering voor beide
deurrichtingen en montage
mogelijkheden (scharnier
zijde en dagkantzijde).
2 Eenvoudige en snelle
montage, d.m.v. twee
hulpschroeven en kabels
voorzien van stekker.
2 Betrouwbare en bedrijfs
zekere werking, ook voor
frequent gebruikte en niet
door de wind beschutte
ingangen.
2 Optimale aanpassingen
aan specifieke eisen, bijv.
in ziekenhuizen, bejaar
denhuizen, revalidatie
centra, restaurants,
beveiligde zones in
gebouwen en laboratoria.
2 Talrijke elektronische
schakelingen mogelijk.
2 Ingebouwde sluitvolgorde
regelaar voor dubbele
deuren.
2 Keuze uit besturingsprint
A of B.
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DORMA ED 200

Gegevens en kenmerken

Toepassingsmogelijkheden ED 200
aan de scharnierzijde met glijarm

Toepassingsmogelijkheden
Standaard deuren, 1-vleugelig en 2-vleugelig

Terugligging (mm)
280

Brand- en rookwerende deuren, 1- en 2-vleugelige (alleen
met hoofdschroefarmen)

275

Openingsbreedte voor 1-vleugelige deuren (deurbreedte)1)

250

Model EN 4-6
met hoofdschroefarmen

1590 mm tot 1400 mm

met glijarmen (montage
aan de scharnierzijde)

1880 mm tot 1400 mm2)

225
200
175

met glijarmen (montage
aan de dagkantzijde)

1800 mm tot 1400 mm

150

met parallelarmen

1680 mm tot 1400 mm

125

Model EN 7

100

met hoofdschroefarmen

1750 mm tot 1600 mm

met glijarmen (montage
aan de scharnierzijde)

1880 mm tot 1600 mm2)

met glijarmen (montage
aan de dagkantzijde)

1800 mm tot 1600 mm

met parallelarmen

1680 mm tot 1600 mm

toepassingsmogelijkheid

75
50
25

Openingsbreedte voor 2-vleugelige deuren
(Opgave voor symmetrische deurbreedtes)

0

1)

880 900 920 940 960 980 1000 1020 1040 1060 1080 1100
min. deurbreedte (mm)
deur
615
naar keuze 850 mm

Model EN 4-6
met hoofdschroefarmen

1284 mm tot 2800 mm

met glijarmen (montage
aan de scharnierzijde)

1750 mm tot 2800 mm2)

met glijarmen (montage
aan de dagkantzijde)

1600 mm tot 2800 mm

met parallelarmen

1360 mm tot 2800 mm

Technische gegevens van de aandrijving
Sluitkracht (2 aandrijfvarianten)

Model EN 7
met hoofdschroefarmen

1284 mm tot 3200 mm

met glijarmen (montage
aan de scharnierzijde)

1750 mm tot 3200 mm

met glijarmen (montage
aan de dagkantzijde)

1600 mm tot 3200 mm

met parallelarmen

1360 mm tot 2800 mm

Deurgewicht max.

		
Afmetingen
2)

250 kg

Terugligging
met hoofdschroefarmen

–40 mm tot 500 mm

met glijarmen
(montage aan de scharnierzijde) –20 mm tot 280 mm2)
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met glijarmen (montage
aan de dagkantzijde)

0 mm

met parallelarmen

–40 mm tot 160 mm

30

1)

 eurafmetingen buiten het aangegeven bereik op
D
aanvraag!

2)

 pgelet! Houdt u aan de minimale deurbreedte
O
volgens bovengenoemd diagram.
Aanvullend kan een verlengde glijarm en een afwijkende
montagepositie noodzakelijk zijn. Gedetailleerde oplossin
gen op aanvraag.

EN 4-6 (instelbaar)
EN 7 (vast)

hoogte

106 mm

diepte

133 mm

breedte

665 mm

Doorlopende/verlengde
afdekkap voor 1- of 2 vleugelige
aandrijvingen
Gewicht per aandrijving
Opgenomen vermogen
Aansluitspanning

X
18 kg
250 W
230 V, 50/60 Hz

Voeding voor impulsgevers
en accessoires
met besturing A
		

800 mA bij 12/24 V AC;
600 mA bij 24 V DC

met besturing B
		

1500 mA bij 12/24 V AC;
1000 mA bij 24 V DC

Gestabiliseerde voeding
(b.v. voor rookmelders)
met besturing A

–

met besturing B

100 mA bij 24 V DC

Beveiliging

IP 20

TÜV getest

x

Getest volgens
de laagspanningsrichtlijnen

x

Geproduceerd volgens ISO 9000

x

Deurparameters

DORMA ED 200

Openingshoek, max.

		

met hoofdschroefarm

115°

met glijarm
(montage aan de scharnierzijde)

90°

met glijarm
(montage aan de dagkantzijde)

90°

met parallelarm

90°

Openingstijd traploos regelbaar

≥ 1,5 s

Sluittijd traploos regelbaar

≥3s

Openhoudtijd traploos regelbaar

0 s – 30 s

Openingsdemping traploos regelbaar

x

Sluitdemping traploos regelbaar

x

Annuleringszone voor infrarood sensorlijsten
traploos instelbaar

x

Functies en instelmogelijkheden
7
115ϒ

Programma

75ϒ

2

x

x

Automatisch

x

x

Continue open

x

x

Uitgang	–

x

Zuster-Bed-schakeling
voor 2 vleugelige deuren
(alleen met toepassing SM 206)

x

x

Sluisfunctie (alleen met
toepassing met deurcontact TK

X

X

Tijdsluisfunctie (alleen met
toepassing met module SM 208
en deurcontact TK)

Speciale functies

X

X

Nacht bank schakeling	–

x

Push & Go functie
(alleen met Push & Go module)

X

X

Puls open / dicht
(alleen met SM 202 module)

X

X

x

x

x

x

Deursluiterfunctie bij spanningsuitval of in uitgeschakelde toestand

3

Besturing A Besturing B

Uit

6
25ϒ

1

Aansluitmogelijkheden
Hoofdschroefarmen,
soft-line glijarmen, parallelarmen

5
4

1
instelbare opensnelheid
2
instelbare openingsdemping
1 + 2 instelbare openingstijd
3
instelbare sluitsnelheid
4
instelbare sluitdemping
3 + 4 instelbare sluittijd
5
licht met de hand te bedienen d.m.v.
bypass-ventiel
6
dempingbereik bij handbediening
7
instelbare deuropeningshoek
instelbare openhoudtijd

Infrarood-sensorlijsten DORMA
(scharnier- en dagkantzijde)

x

x

Deurvergrendelingen

x

x

Elektrische sluitplaten
(rust- en arbeidsstroom principe)

x

x

Zelfvergrendelend antipaniek
motorslot DORMA SVP

–

x

Toegangscontrolesysteem
(DORMA AutoSwitch)

–

x

Impulsgevers (drukknoppen,
radarbewegingsmelders,…)

x

x

Radio afstandsbesturingen

x

x

Externe programmaschakelaars
(intern geïntegreerde 3 standen
programmaschakelaar seriematig)

x

x

Rookmeldcentrales en rookmelders*

–

x

*1x RM-ED of RM op de bovendorpel indien de bovenzijde
van de opening tot aan de onderzijde van het rookdichte
plafond < 1 m. Extra: 2x RM als plafondmelder indien de
bovenzijde van de opening tot aan de onderzijde van het
rookdichte plafond >1 m.

x ja

X optie
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Voor enkele deuren

Montage met hoofdschroefarm aan de dagkant
Bij DIN L- en DIN R-deuren
(voorbeeld DIN R-deur)

F

665
64

508,5
64

5,5

38

1)

24,5

280

315

15

112

106

133

36

62,5

45

DORMA ED 200

X

50

Montage met glijarm aan de dagkant
Bij DIN L- en DIN R-deuren
(voorbeeld DIN R-deur)

665
508,5
62,5

64

64

123

23

40

30

15

17
12
47

36

106

133

175

1)

598
280

Montage met glijarm aan de scharnierzijde
Bij DIN L- en DIN R-deuren
(voorbeeld DIN L-deur)

665
64

503,5
64

1)

40

47
30

12

17

123

106

133

36

57,5

250

598
615
350

20

Montage met parallelarm aan de scharnierzijde
665
64

48,5

159,5
60

29

48

53,5

50
90
20

6

350

X
A

133

106

82
106

57,5

14,5

64

503,5

36

Bij DIN L- en DIN R-deuren
(voorbeeld DIN L-deur)

Montageplaten/asverlenging
649
629
575
319,5

optionele asverlenging
(zie ook pagina 18)
* max. asverlenging 48 mm,
max. sluitkracht EN 6
max. deurgewicht 120 kg

13

7

1)

8

21

h1 = 21
(Standard)

34
66
84,5
100

20

asverlenging

h1 – 12,5

hoofdschroefarmen
var. 01
var. 02
var. 03
var. 04*

8,5

Terugligging X
– 40 tot 120 mm
80 tot 240 mm
240 tot 360 mm
360 tot 500 mm

74
46,5

280
13

21

30

48

73

95

649
629
575
319,5

Terugligging: 0 mm (vlakke montage)
1)

8

h1 – 15

15

21

h1 = 30
(Standard)
13

7

optionele asverlenging
(zie ook pagina 18)

34
66
84,5
100

20

74
46,5

asverlenging

280

13

21

30

48

649
629
602,5
575

21

optionele asverlenging
(zie ook pagina 18)

asverlenging

350

Minimale maat bij
X tot 40 mm = 200 mm
X tot 100 mm = 260 mm
X tot 160 mm = 290 mm

Min.

8

h1 – 7

8

12

13

21

30

48

649
629
602,5
575
20

329,5

74

* maat A zie links staande tekening

h1 = 13
(Standard)
12

8

8

parallelarmen
var. 01
var. 02
var. 03
var. 04

h1 +43,5

A*
50
50
80
80

56,5

Terugligging X
– 40 tot    0 mm
   0 tot 40 mm
40 tot 100 mm
100 tot 160 mm

21

°
90

34
66
84,5
100

1)

h1 = 13
(Standard)
20

Terugligging:
–20 mm tot 280 mm
(opgelet ! houdt U aan de
minimale deurbreedte volgens
het diagram op pagina 4)

329,5

74

34
66
84,5
100

20

asverlenging

350

13

21

30

48

73

95

7

DORMA ED 200

Voor dubbele deuren

Montage met hoofdschroefarm aan de dagkant
64

508,5
64

38

5,5

36

36

62,5

F

280
315

15

50

passieve deur

Montage met glijarm aan de dagkant
64

503,5
64

12
47
30

17

36

57,5

586
600

20

280

passieve deur

Montage met glijarm aan de scharnierzijde
64

503,5
64

12
47
30

17

36

57,5

586

250

600

20

350

loopdeur

Montage met parallelarm aan de scharnierzijde
64

503,5
64

29

48

53,5

36

57,5

50
90
20

8

350

A

loopdeur

112

Terugligging X
–40
80
240
360

1)

45

36

133

X

tot
tot
tot
tot

120
240
360
500

mm
mm
mm
mm

hoofdschroefarmen
var. 01
var. 02
var. 03
var. 04*

optionele asverlenging
(zie ook pagina 18)
* max. asverlenging 48 mm,
max. sluitkracht EN 6
max. deurgewicht 120 kg
1)

B = min. 1284 mm
loopdeur

133

123

Terugligging:
0 mm (vlakke montage)
optionele asverlenging
(zie ook pagina 18)

1)

40

1)

B = min. 1600 mm
loopdeur

133

123

Terugligging:
–20 mm tot 280 mm
(opgelet ! houdt u aan de
minimale deurbreedte
volgens het diagram op
pagina 4)

40

1)

1)

optionele asverlenging
(zie ook pagina 18)



B = min. 1750 mm afwijkende maten op aanvraag
passieve deur

48,5

14,5

159,5

Terugligging X
A*
		
– 40 tot    0 mm 50
   0 tot 40 mm 50
40 tot 100 mm 80
100 tot 160 mm 80

parallelarmen
var. 01
var. 02
var. 03
var. 04

* maat A zie tekening links

60

passieve deur

133

106

82

X

B = min. 1360 mm afwijkende maten op aanvraag
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DORMA ED 200

Voor rechtsverkeer

Montage aan de dagkant
503,5

64

118

64

250

62

12
64
47

17

36

57,5

598
615

20

Het belangrijke voordeel van
rechtsverkeer deuren is, dat
hierdoor naar binnenkomende
en naar buitengaande per
sonen gescheiden worden
en deuren altijd met de
looprichting meedraaien.
Hiermee wordt een goede
oplossing gecreëerd voor

10

openingen waar continue
druk verkeer doorgaat. Zoals
bijvoorbeeld bij ingangen
van winkelcentra, zieken
huizen, gerechtsgebouwen,
maar ook ingangen van
keukens van grote restau
rants en hotels. De beide
draaideuraandrijvingen

350

 erken individueel: de
w
besturing van de aandrijving
stuurt alle parameters, zoals
open-, sluit- en openhoud
tijd en via de impulsgevers
in werking gestelde functies.

508,5

64

62,5

1)

64
12

64

34

41

36

118

64

1)

15
50

315
280

B

uitvoering met
2 glijarmen mogelijk

scharnierzijde:
glijarm, trekkend
Terugligging:
–20 mm tot 280 mm
(opgelet ! houdt u aan
de minimale deurbreedte
volgens het diagram op
pagina 4)
1)

optionele asverlenging
(zie ook pagina 18)



Terugligging X
–40 tot 120 mm
280 tot 240 mm
240 tot 360 mm
360 tot 500 mm

hoofdschroefarmen
var. 01
var. 02
var. 03
var. 04*

optionele asverlenging
(zie ook pagina 18)
* max. asverlenging 48 mm,
max. sluitkracht EN 6
max. deurgewicht 120 kg
1)
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DORMA ED 200

Brand- en
rookwerende deuren F

Montage met hoofdschroefarm aan de dagkant
Enkele deuren
Bij DIN L- en DIN R-deuren
(voorbeeld DIN R-deur)

665
64

508,5

106

64

5,5

38

36

62,5

280

315

15

50

Montage met hoofdschroefarm aan de dagkant
Voor dubbele deuren

(afbeelding geldig voor ED 200,
ED 200 ESR 1/2 en ED 200 ESR)
64

508,5

38

5,5

36

64

36

62,5

280
315

15

50

passieve deur

Bij enkele rook-en brand
werende deuren wordt de
ED 200 altijd aan de dagkant
gemonteerd met een hoofd
schroefarm. Zo’n toepassing
wordt als vastzetinrichting
gekenmerkt. Volgens de
richtlijnen voor vastzetin
richtingen van het Duitse
instituut voor Bouwtechniek
DIBT (Berlijn) moet dit altijd
uit de 4 onderstaande com
ponenten bestaan:
1. Rookmeldcentrale en
rookmelders (zoals b.v.
RM-ED of RM)
2. Handschakelaar (met
tekst “deur sluiten”)
3. Voeding

12

4. Vastzetinrichting
(3. en 4. worden gereali
seerd door de ED 200)
De ED 200 is toegelaten voor
automatisering van branden rookcompartimenterende
deuren. Gebruik voor combi
naties van besturingsvarian
ten en DORMA rookmelders
het overzicht op pagina 5.
Het aansluiten van bestaande
rookmelders is mogelijk.
Het aantal te gebruiken
rookmelders is in de regel
afhankelijk van de afstand
van de bovenkant van de
opening tot onderkant van
het rookdichte plafond.
Deze afhankelijkheid samen

met de positie van de rook
melders wordt op pagina 14
afgebeeld.
Naar behoefte kunnen één
of meer elektrische sluit
platen aangesloten worden.
Deze moeten dwingend
volgens het arbeidsstroom
principe uitgevoerd zijn.
Bovendien moet men erop
letten, dat zij in een goed
gekeurde situatie ingebouwd
worden. Voor het gebruik
van dergelijke componenten
moeten de algemene bouw
voorschriften van het DIBT
worden toegepast (alleen in
Duitsland).

Terugligging tot 500 mm

Terugligging X
–40 tot 120 mm
280 tot 240 mm
240 tot 360 mm
360 tot 500 mm
*

1)

X

1)

hoofdschroefarmen
var. 01
var. 02
var. 03
var. 04
*

max. asverlenging 48 mm,
max. sluitkracht EN 6
max. deurgewicht 120 kg
optionele asverlenging
(zie ook pagina 18)

Ook terugliggingen van
500 mm bij rook- en brand
vertagende deuren kunnen
met de ED 200 overbrugd
worden, omdat hoofdschroef
arm variant 04 ook voldoet
aan de algemene bouwvoor
schriften van de DIBT.

36

F geschiktheidverklaring

B

loopdeur

Zoals bij enkele rook- en
brandwerende deuren wordt
de ED 200 ook bij dubbele
deuren altijd aan de dagkant
met hoofschroefarmen
gemonteerd. De beide draai
deuraandrijvingen werken als
Master Slave principe: de
besturing van de aandrijving
van de loopdeur stuurt alle
parameters, (b.v. openhoud
tijd) en veiligheidsfuncties.

De energieverzorging van
de beide aandrijvingen
geschiedt via een externe
voeding 230 V, 50/60Hz.
Voor aansturing bij brand
kunnen zowel de rook
melders DORMA RM-ED
en RM toegepast worden
(zie pagina 5, 14/15). Ook
bestaande rook- of brand
meldinstallaties kunnen
worden aangesloten.

Sluitvolgorderegelaar
Volgens EN 1158 moet
een dubbele deur met een
mechanische sluitvolgorde
regelaar worden uitgevoerd.
Deze zorgt er met zekerheid
voor, dat bij spanningsuitval
een correcte sluitvolgorde
van de passieve deur en
loopdeur wordt uitgevoerd.
DORMA heeft met de inge
bouwde en externe variant
2 sluitvolgorderegelaars voor
de ED 200 (zie pagina 16).

De automatische deuraan
drijving DORMA ED 200 is
door MPA NRW, Dortmund,
volgens DIN 18 263, T 4
getest en wordt op kwaliteit
gecontroleerd. Hij is tezamen
met de DORMA rookmeldcentrale en rookmelder
door
X
DIBT, Berlijn, toegelaten.
Hij kan op enkele of dubbele
rook- en brandwerende
deuren gebruikt worden, voor
zover de geschiktheidver
klaring voor dat moment het
toestaat.
Volgens de richtlijnen voor
vastzetinrichtingen is de
DORMA ED 200 voor enkele
en dubbele deuren getest.

13

DORMA ED 200

Rookmelder voor branden rookwerende deuren

Bepaling van het aantal rookmelders en hun plaats

230 V

max. 0,1 m

230 V

≤1m

1 rookmeldcentrale op de bovendorpel

≤1m

1 rookmeldcentrale op de bovendorpel

≤ 3m

nee

is de deur
breder
dan 3 m?

2 plafondmelders1)

2 plafondmelders1)
0,6 – 2,4
m

≤1m

0,6 – 2,4
m
≤1m

nee

ja
230 V

230 V
>3m

>3m

is de afstand tussen het
plafond en de bovenzijde
aan één kant of aan beide
zijden van de deur groter
dan 1 m?

2 plafondmelders + 1 rookmeldcentrale
op de bovendorpel1)
0,6 – 2,
4m

>1m

van de deuropening

2 plafondmelders + 1 rookmeldcentrale
op de bovendorpel1)
0,6 – 2,
4m

230 V

1)

Bij openingsbreedtes
groter dan 4 m zijn meer
melders vereist.

Voor brand- en rookwerende deuren: rookmelder RM-ED

14

max. 0,1 m

ja

>1m

230 V

Rookmelder RM

Rookmelder DORMA RM-ED voor kozijndorpelmontage
30

B

45

34

378

De optische rookmelder
DORMA RM-ED is als
kozijndorpelmelder bij de
ED 200 toepasbaar.

12/25
Asverlenging

A

357,5

Afmetingen:
34 x 378 x 30 mm

Rookmelder DORMA RM voor kozijndorpel- en plafondmontage

53

∅ 100

32

45

170

Ø 4,5

De DORMA RM is als uni
versele optische rookmelder
zowel voor montage op de
bovendorpel als voor montage
tegen het plafond geschikt.
Hij wordt aan een DORMA
rookmeldcentrale RMZ 2 of
draaideuraandrijving DORMA
ED 200 met besturingsprint B
aangesloten. Verder is het
standaard mogelijk meerdere
rookmelders DORMA RM,
of een handmelder aan te
sluiten alsmede een toestand
signalering.

E 6/C 0 (zilverkleurig)
Artikel-nr. 64840001
RAL 9016 (wit)
Artikel-nr. 64840011
RAL volgens opgave
Artikel-nr. 64840009

Rookmelder DORMA RM-N voor plafondmontage

52

195

DORMA RM-ED
“In bedrijf” LED 1 (groen/
rood), testopening voor
functiecontrole, voedings
spanning: 24 V DC, stroomopname: 75 mA, contactbelastbaarheid: max. 2 A bij
60 V DC

DORMA RM
“In bedrijf” LED 1 (groen/
rood), testopening voor
functiecontrole, voedings
spanning: 24 V DC, stroomopname: 25 mA, contactbelastbaarheid: max. 2 A bij
60 V DC
E 6/C 0 (zilverkleurig)
Artikel-nr. 64820001
RAL 9016 (wit)
Artikel-nr. 64820011
RAL volgens opgave
Artikel-nr. 64820009

RM-N
De lijnrookmelder DORMA
RM-N herkent tijdig zowel
smeulend vuur als open
branden met rookontwikke
ling. Deze wordt als tweede
en derde melder op vast
zetinrichtingen en op de
RMZ-ED en RM toegepast.
Bedrijfsspanning 24 V DC
Wit
Artikel-nr. 64830000

F geschiktheidverklaring
De rookmelders DORMA
RM-ED, RM en RM-N zijn
door het DIBt getest en
goedgekeurd.

Afmetingen:
53 x 195 x 52 mm
Handschakelaar DORMA HT

80

12,5

Tür
schliessen

Inbouw (UP)
Artikel-nr. 19144601175

80

Voor handmatig uitschakelen
van de vastzetinrichtingen.
Bij toepassing van vrijloop
deurdrangers in vastzet
inrichtingen op brand- en
rookwerende deuren is op

grond van de richtlijnen
van het Deutsches Institut
für Bautechnik (DIBt)
te Berlijn installatie van
een handschakelaar voorgeschreven.

DORMA HT
Wisselcontact eenpolig,
enkelvoudig frame, rode
sticker met tekst in witte
letters „Tür schliessen“

Richtlijn enkel van
toepassing in Duitsland.

Opbouwdoos voor
DORMA HT
Artikel-nr. 05158533332
(zonder afbeelding)

15

Sluitvolgorderegeling
voor 2-vleugelige branden rookwerende deuren

DORMA ED 200

ED 200 ESR met ingebouwde sluitvolgorderegelaar
De ED 200 ESR biedt hoge
technische veiligheid en een
bijzonder fraai design bij
geminimaliseerde montageen onderhoudskosten.
De aandrijvingsvariant
ED 200 ESR met geïnte
greerde sluitvolgorderegeling
is technisch en visueel een
perfecte oplossing.
De sluitvolgorderegelaar is
onzichtbaar onder de door
lopende afdekkap van de
2-vleugelige deur gemon
teerd. Extra glijarmen en

is overbodig. Alle armcom
ponenten van het ED 200
systeem blijven toepasbaar.
De ED 200 ESR wordt als
compacte unit geleverd.
Bestelling aan de hand van
slechts één artikelnummer.
Lastig en tijdrovend zoeken
in prijslijsten en plannings
documentatie is hierdoor
verleden tijd.
De ED 200 ESR is natuurlijk ook voor montage op
brand- en rookwerende
deuren geschikt en zorgt,

draailagers aan de scharnier
zijde zijn niet meer nodig.
Dankzij af-fabriek montage
vergt de geïntegreerde
sluitvolgorderegeling anders
dan de variant met enkel
de aandrijving geen extra
montage, hierdoor worden
arbeidstijd en montage
kosten geminimaliseerd.
Het hydraulisch systeem
zorgt voor een juiste sluit
volgorde van beide deuren.
Dit systeem werkt volledig
onderhoudsvrij, bijstelling

door de geïntegreerde sluitvolgorderegeling, ook in deze
combinatie voor een veilige
sluiting van de deur in
stroomloze toestand.
Bij toepassing op brand- en
rookwerende deuren is het
complete deursysteem als
vastzetinrichting toepasbaar
(zie pagina 14/15).

ED 200 ESR 1⁄2 voor het automatiseren van 1 deur bij dubbele deuren.
De voordelige oplossing voor
2-vleugelige deuren (branden rookwerende deuren).
Meestal worden bij 2-vleu
gelige deuren beide deuren
geautomatiseerd. Voor gebruik
als personendoorgang is
echter automatisering van
slechts één van beide deuren
voldoende. Voor die situatie

dient de ED 200 ESR 1/2
zich als ideale en tevens
voordelige oplossing aan,
omdat maar één van de twee
deuren automatisch werkt.
Terwijl de loopdeur volautomatisch opent, is de passieve
deur met de hand bedien
baar.
Via de geïntegreerde vastzet-

inrichting kunnen beide
deuren toch, zonder gebruik
van aanvullende componen
ten, in de continu openstand worden vastgezet. De
ED 200 ESR 1/2 is natuurlijk
ook voor montage op branden rookwerende deuren
geschikt en zorgt, door de
geïntegreerde sluitvolgorde

regeling, ook in deze
combinatie, voor een veilige
sluiting van de deur in
stroomloze toestand.
Bij toepassing op brand- en
rookwerende deuren is het
complete deursysteem als
vastzetinrichting toepasbaar
(zie pagina 14/15).

DORMA ED 200 met VARIO bekleding:
Altijd de juiste aandrijving
op voorraad
Met de nieuwe ED 200 met
VARIO bekleding beschikt
u in een oogwenk over een
montageklare draaideuraandrijving voor tweevleu
gelige deuren. Het nieuwe
systeem past zich namelijk
flexibel aan elke gewenste

1

1. Standaardbekleding
2. Snijkantafdekkingen
3. VARIO bekleding
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breedte aan. Tussen de beide
even grote standaard aandrijvingen bevindt zich een
middenstuk, bestaande uit
een bekledingsdeel en een
voetplaat. Dankzij de inno
vatieve VARIO bekleding kan
de bekleding van de aandrij
ving bij de plaatsing op
de gewenste lengte worden

2

ingekort. Alle componenten
worden aaneengekoppeld en
kapjes ontrekken de ontstane
snijkanten aan het oog. De
VARIO bekleding kan ook in
combinatie met de bewezen
geïntegreerde sluitvolgorde
regeling ESR en de variant
ESR 1/2 worden toegepast.

3

2

1

DORMA ED 200

Gedeeltelijk geautomatiseerde dubbele deuren

ED 200 ESR 1⁄2 met doorlopende afdekkap

15

1

428

15

18

280

passieve deur/dagkant

loopdeur/dagkant

ED 200 met TS 93-B zonder doorlopende afdekkap

142

160

428

280

81

143

passieve deur/dagkant

loopdeur/dagkant

30

30

ED 200 met ITS 96-GSR-EMF

70

96,5

30

31

ITS GSR/draailager
68
141
106

90

133

ITS 96 GSR/GSR-EMF
48,5 69

70

280

40
passieve deur

loopdeur
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DORMA ED 200

Stelarmvarianten en
toebehoren

Stelarmvarianten

82

133

48,5

106

133

14,5

133

X

X

Om op alle deurvarianten en
montagewijzen in te kunnen
spelen biedt DORMA een
uitgebreid assortiment stel
armen en asverlengingen.
Behalve de standaardarm
zijn een glijarm en een
parallelarm leverbaar.
De standaardarm is het
meest geschikt om de maxi
male kracht op het deurblad
over te brengen. Deze kan
bij montage van het systeem
aan de dagzijde worden
geïnstalleerd. De standaard

arm duwt de deur open.
Via deze arm levert de
aandrijving ED 200 de
benodigde kracht die bij
montage op brand- en rook
werende deuren vereist is.
De glijarm is naar keuze
beschikbaar voor montage
aan zowel de scharnier- als
de dagzijde. Behalve een
attractieve vormgeving heeft
deze als voordeel dat zowel
het open- als dichttrekken
van de deur mogelijk is.
Door het krachtverloop kan

de glijarm niet op brand- en
rookwerende deuren worden
toegepast.
De parallelarm wordt
toegepast om bij montage
van de aandrijving aan de
scharnierzijde smalle deuren
te automatiseren. Daarbij
kunnen terugliggingen tot
160 mm overbrugd worden.
De armen worden met
asverlengingen geleverd.
Indien de situatie dat
vereist, zijn aanvullende
asverlengingen optioneel

leverbaar. Hiermee kunnen
verschillen in de hoogte
opbouw worden gecompen
seerd.

Optionele asverlengingen voor variabele hoogte opbouw van ED 200 toepassingen
voor hoofdschroefarmen
			
			
			
			
			
			

ED 200
D Y

voor glijarmen
			ED 200
			
			
			

D Y
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Y

			
			
			
			
			

H

voor parallelarmen

hoogte H mm
13*
21*
30*
48*
73*
95*

....... D mm
6
14
23
41
66
88

.....Y mm
30
38
47
65
90
112

13*
21*
30*
48*

14
22
31
49

47
55
64
82

13*		
21*		
30*		
48*		
73*		
95*		
* maakt deel uit van het leveringspakket

53,5
61,5
70,5
88,5
113,5
135,5

DORMA ED 200

Leidingschema

Aansluitingen

ED 200 enkele deuren

01 toevoerleiding 230 V,
50/60Hz
2a hoofdschakelaar
4 x 0,8 mm

16
13

3
2a

9

06 drukknop

2 x 0,8 mm
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4 x 0,25 mm

4 x 0,8 mm

04 externe programmascha
kelaar mechanisch
05 externe programmascha
kelaar, elektronisch

NYM 3 x 1,5 mm2

ED 200

4 x 0,8 mm

4 x 0,8 mm

8 x 0,8 mm

2 x 0,8 mm

03 wandcontactdoos

18

6 x 0,8 mm

4 x 0,25 mm

4 x 0,8 mm

2 x 0,8 mm

17

2 x 0,8 mm

2b noodschakelaar:
nood-stop

2b

7

8

10

11

5

4

12

07 drukknop, binnen

10 A

08 drukknop, buiten

1

09 vergrendeling

L1 N
PE

10 radar, binnen
11 radar, buiten
12 sleutelschakelaar

ED 200 dubbele deuren

13 ED 200
14 ED 200 met doorlopende
afdekkap
4 x 0,8 mm

17

16

4 x 0,8 mm

16 rookmelder RM-ED

18

6 x 0,8 mm

2 x 0,8 mm
2 x 0,8 mm

2 x 0,8 mm

NYM 3 x 1,5 mm2

ED 200

2 x 0,8 mm

4 x 0,8 mm

4 x 0,25 mm

9

4 x 0,25 mm

19 drukknop “deur sluiten”
(Duitsland)

2 x 0,8 mm

9

14

2 x 0,8 mm

18 rookmelder scharnier
zijde RM

8 x 0,8 mm

17 rookmelder dagkant RM

4 x 0,8 mm

3
2a

19
2b

7

8

10

11

5

4

12

10 A

1

L1 N
PE

ED 200 rechtsverkeer deuren

je 2 x 0,8

2 x 0,8 mm

4 x 0,25 mm

2 x 0,8 mm

2 x 0,8 mm

4 x 0,8 mm

8 x 0,8 mm

4 x 0,25 mm

2 x 0,8 mm

9

4 x 0,8 mm

3 x 1,5 mm

ED 200

8 x 0,8 mm

15

2 x 0,8 mm

15 ED 200 rechtsverkeer

3
12

4

5

10

6

2b

6

10

5

4

12
2a
10 A

1

L1 N
PE
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DORMA ED 200

Voorbeelden van
combinaties

Toegesneden op andersvaliden: invalidentoilet
Speciaal voor andersvaliden
ingerichte toiletten zijn in
openbare gebouwen verplicht.
Daarbij moet rekening
worden gehouden met de
bijzondere behoeften van
rolstoelgebruikers. Hier
komt het zowel aan op een
specifieke ruimte-indeling
als op de beschikbaarheid
van voldoende beweegruimte.
Ook de toegankelijkheid
via een automatische deur
aandrijving is voor anders
validen van belang. Wanneer
zich iemand in het toilet
bevindt, kan de deur via een
schakelaar worden vergren
deld (vergrendeling via de
sluitplaat). De deurstatus
wordt optisch weergegeven.
Desgewenst kunnen ook
noodmelders worden geïnte
greerd. DORMA zorgt ervoor
dat bij dit soort speciale
inrichtingen letterlijk aan
alles gedacht wordt.

20

200 x 125 x 77 mm

12

2

6

4 x 0,8 mm

2 x 0,8 mm

2 x 0,8 mm

ED 200

2 x 0,8 mm

4

4 x 0,8 mm

6 x 0,8 mm

2 x 0,8 mm

2 x 0,8 mm

3 x 1,5 mm

11 toevoerleiding 230 V,
50/60Hz
12 wandcontactdoos (door
derden)
13 verdeeldoos (door derden)
14 DORMA ED 200
15 ruststroom vergrendeling
24 V DC
16 alarmsirene met signaal
lamp (rood)
17 drukknop met invalide
symbool
18 noodschakelaar inbouw,
achter glas
19 signaallamp (rood)
inbouw
10 drukknop met tekst open/
op slot, inbouw
11 nood-uit trekschakelaar
inbouw
12 extra besturing, extern in
behuizing.

ED 200 WC deuren voor mindervaliden

3 x 1,5 mm

Aansluitingen

9

3
10 A

Auf
Verriegelt

5
7

8
10

L1 N PE

1

Buiten

Binnen
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ED 200 bij rook- en warmteafvoer installaties (RWA installaties)
Rook- en warmteafvoerin
stallaties worden bij brand
beveiliging voor de volgende
situaties toegepast:
2 In geval van brand, rook
en warmte afvoeren.
2 Reddings- en vluchtwegen
vrij houden van rook en
gassen.
2 Een rookvrij zicht houden
om brandbestrijding te
vergemakkelijken.

2 Kan ook voor het
beluchten en ontluchten
dienen.
2 Rookafvoeropeningen in
geval van brand, zoals
lichtkoepels, ramen en
deuren openen.
Een RWA-installatie bestaat
uit een rookafzuiging, brand
melders, een centrale en
een luchtstroomopening.

De ED 200 wordt in een
RWA-installatie toegepast
als luchtstroomopening, die
er voor dient een bepaalde
“trek” in de ruimte te
veroorzaken, waardoor rook
en gassen de ruimte verlaten
via het dak of de ramen.
Volgende systeemoplossingen
zijn mogelijk:

1. ED 200 met noodstroomvoorziening
2. ED 200 Invers
(zie pagina 22, spannings
loos openende variant)

ED 200 met noodstroomvoorziening
De afbeelding laat een voor
beeld zien van een lucht
stroomopening. Het voordeel
ten opzichte van het gebruik
van een ED 200 invers in
een RWA installatie is, dat
de ED 200 ook in het dage
lijks gebruik geschikt is voor
frequent gebruikte deuren
(zonder de RWA installatie
te belasten).
Bij het inschakelen van de
RWA installatie (potentiaal
vrij contact) wordt de deur
door de ED 200 geopend.
De deur blijft tot het resetten
van de RWA installatie
openstaan. Om deze functie
tijdens een spanningsuitval
te garanderen wordt een
noodstroomvoorziening toe
gepast. Deze wordt direct
aan het 230 V toevoerleiding
van de ED 200 aangesloten.
Tevens zorgt deze nood
stroomvoorziening voor een
stabiele voeding. Zakt de
ingangspanning beneden
een toegestane waarde, dan
schakelt de noodstroomvoor
ziening binnen 20 ms in op
noodspanning.

toepassingsvoorbeeld
ED 200 + speciale module (SM 202)
deurstandsignalering

radar

NYM 3 x 1,5 mm2

van RWA

drukknop
elektrische
sluitplaat

noodstroomvoorziening

toevoerleiding
230 V/AC

Om de ED 200 toe te passen
bij een RWA installatie zijn
volgende componenten
strikt noodzakelijk:

2 UPS-installatie

2 Speciale module SM 202
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DORMA ED 200

Voorbeelden van
combinaties

ED 200 invers (spanningsloos openende variant)
De ED 200 invers is uitste
kend geschikt om ingezet te
worden in grote projecten
zoals b.v. luchthavens, thea
ters en congresscentra, enz.
In geval van brand of andere
calamiteiten kan de deur,
zelf bij stroomuitval automa
tisch geopend worden, voor
rookafvoer of als vluchtweg.
Voor deze toepassing wordt
het functie principe van
de ED 200 omgekeerd.
De aandrijving opent de
deur d.m.v. de opgeslagen

mechanische energie van
de geïntegreerde deursluiter
en wordt d.m.v. motorkracht
gesloten. De openingshoek
moet door een externe deur
stopper begrensd worden. In
tegenstelling tot de ED 200
met een noodstroomvoor
ziening kan op de ED 200
invers geen radarbewegings
melder worden toegepast.
Het impuls geschiedt d.m.v.
een drukknop. Drie verschil
lende principes zijn met de
ED 200 invers te realiseren.

Systeemoplossing 1
Tijdsgestuurde sluitbeweging.
De ED 200 invers wordt
d.m.v. een drukknop geacti
veerd en opent de deur met
een instelbare openhoudtijd
van 0-100 s. Na het verstrij
ken van de openhoudtijd
sluit de deur automatisch.
Voor deze systeemoplossing
zijn de volgende componen
ten noodzakelijk:
2 Aandrijfvariant ED 200
invers
2 Speciale module SM 202
2 Deurvergrendeling TV 200
2 Drukknop voor impuls

Systeemoplossing 2
Impuls open, impuls dicht
(bewust geactiveerde sluit
beweging).
Via de drukknop wordt de
deur d.m.v. de ED 200
geopend. De deur blijft
zolang in de open positie,
tot opnieuw de drukknop
wordt ingedrukt en de deur
sluit.
Voor deze systeemoplossing
zijn de volgende componen
ten noodzakelijk:
2 Aandrijfvariant ED 200
invers
2 Speciale module SM 202
2 Deurvergrendeling TV 200
2 Drukknop voor impuls

deurvergrendeling TV 200
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deurterminal TL-TMS

NYM 3 x 1,5 mm2
Toevoerleiding
230 V ~

ED 200 + speciale module

TV
2 x 0,8

Systeemoplossing 3
Aansturing d.m.v. het
DORMA deurmanagementsysteem (TMS) (toe te passen
in vlucht en reddingswegen).
De aansturing van de ED 200
invers geschiedt door het
DORMA deurmanagement
systeem TMS, dat de
toepassing in vlucht- en
reddingswegen kwalificeert.
Bij calamiteiten wordt het
openen d.m.v. de deurter
minal tot stand gebracht.
Voor deze systeemoplossing
zijn de volgende componen
ten noodzakelijk:
2 Aandrijfvariant ED 200
invers
2 Speciale module SM 202
2 Deurvergrendeling TV-DCW
2 Deurterminal TL-TMS

2 x 0,8

Samenvatting
Het openen van de deur
d.m.v. een ED 200-invers
kan door:
2 Aansturing via een
drukknop
2 Een spanningsuitval
2 Bedienen van een
noodknop
2 D.m.v. rookmelders
2 D.m.v. brandmeld- of
ontruimingsalarm
2 Vrijgeven vanaf een cen
trale plaats (uitgeschakeld
worden)

speciale module SM 202

Vluchtwegveiligheidssysteem
De deur is normaal op slot
(DORMA TV 200, TV 500)
Door de nood-knop van de
deurterminal DORMA TL in
te drukken wordt – terwijl
het systeem een alarm
uitstuurt – de deurvergren
deling en het antipaniek
motorslot ontgrendeld.
Gelijkertijd krijgt de DORMA
ED 200 een openingsimpuls.
Geautoriseerde personen
kunnen met een sleutel via de
DORMA TL of met DORMA
toegangscontrole systemen,
de deur ontgrendelen en
automatisch openen.
Is er een rookmelding via de
DORMA rookmelder RM,
dan wordt de DORMA TV
ontgrendeld, het DORMA
SVP 2000 slot vergrendelt
en de DORMA ED 200
wordt spanningsloos, om de
deur voor brandwerendheid
dicht te houden. Bij active
ring vanaf een centrale
plaats ontgrendelt de TV en

het SVP 2000 slot en opent
de DORMA ED 200 de deur.
Voor dit systeem gelden de
MPA geschiktsheidverklaring
en de VdS-toelating voor
vlucht- en reddingswegen.
Volgende componenten zijn
noodzakelijk:
2 Draaideuraandrijving
ED 200
2 Deurterminal TL-G TMS,
met besturingsprint TL-S,
TMS
2 Deurvergrendeling TV 200,
TV 200 DCW
2 Motorslot SVP 2000
2 Motorslotbesturing SVP-S
DCW
2 Motorslotkabel SVP-A…..
2 Kabelovergang KÜ
2 Sleutelschakelaar ST 32
DCW
2 DCW verdeler
2 I/O DCW module

RM
BMA
DCW ® verdeler

SVP-S2X DCW ®
I/O DCW ®

radar
inbouwdoos

toevoerleiding
230 V ~

ED 200

KÜ

TV
DCW ®

toevoerleiding
230 V ~
TL TMS

SVP 2000
SVP-A

ST 32
DCW ®
buiten

Verzekeringstechnisch afsluiten
De deur is normaal op slot
d.m.v. het zelfvergrendelend
antipaniek motorslot DORMA
SVP 2000 (verzekerings
technische afsluiting). De
deur is van binnenuit altijd
te ontgrendelen en vertraagd
automatisch te openen d.m.v.
de ED 200, naar keuze met
de hand of via een drukknop
e.d. Ontgrendelen via een
centrale plaats is mogelijk.
Na het sluiten van de deur
is de deur weer verzekerings
technisch afgesloten, omdat
het DORMA SVP 2000
motorslot na het sluiten van
de deur elke keer automa
tisch vergrendelt. Voor het
aansturen van het DORMA
SVP 2000 slot wordt de
aanvullende motorslotbestu
ring DORMA SVP-S22-DCW
in de doorlopende afdekkap
van de ED 200 gemonteerd.

Volgende componenten zijn
noodzakelijk:
2 Draaideuraandrijving
ED 200
2 Motorslot SVP 2000
2 Motorslotbesturing
SVP-S22 DCW
2 Stabilisatieprint
2 Motorslotkabel SVP-A…..
2 Kabelovergang KÜ
2 impulsgever

ED 200

SVP-S22-DCW ®
SM24
NYM 3 x 1,5 mm2
toevoerleiding
230 V ~
2 x 0,8

KÜ

SVP 2000

SVP-A

ST
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Systeemtoebehoren

Veiligheid

Omkeren

STOP

Omke

ren

DORMA infrarood-sensorlijsten
zijn actieve infrarood-sensoren,
waarmee alle in het detectieveld aanwezige niet bewegende
en bewegende personen of
voorwerpen herkend worden.
Op de dagkant wordt de
infrarood-sensorlijst als
aanstuur-sensor toegepast.
Wanneer de deur sluit en
de infrarood-sensorlijst een

persoon of voorwerp herkent,
stopt de deur en gaat deze
weer open. De openhoudtijd
start opnieuw.
Aan de scharnierzijde wordt
de automatische opening
van de deur gestopt, zodra
de infrarood-sensorlijst een
object registreert. Na afloop
van de ingestelde openhoud
tijd sluit de deur opnieuw.

DORMA infrarood-sensorlijsten
zijn in diverse lengtes en in
met de aandrijving correspon
derende kleuren leverbaar.
Er zijn twee typen infraroodsensorlijsten leverbaar.
De DORMA IRS-4, die voor
geschreven is wanneer moet
worden voldaan aan eisen
die vallen onder het toepas
singsgebied van de norm

DIN 18650 en de DORMA
IRS-2, die als meebewegende
infrarood-sensorlijst buiten
het toepassingsgebied van
deze norm inzetbaar is.

contactloos werkende beveili
gingsinrichtingen noodzakelijk
zijn, moet de draaicirkel van
de deur door meebewegende
infrarood-sensorlijsten, bijv.
de DORMA IRS-4, worden
beveiligd.

Daardoor wordt voorkomen dat
personen en voorwerpen in
aanraking met de deur komen.
De correcte werking van de
DORMA IRS-4 wordt cyclisch
gecontroleerd door de aandrij
vingsbesturing.

Actief-infrarood-sensorlijst IRS-4

DORMA IRS-4
Op grond van de norm
DIN 18650, die de veiligheidstechnische eisen voor automa
tische deursystemen beschrijft,
moet voorafgaand aan het
installeren van het automa

tische deursysteem eerst een
risicobeoordeling worden
uitgevoerd om te waarborgen
dat het systeem veilig geïnstal
leerd en gebruikt kan worden.
Indien de risico-analyse
uitwijst dat toepassing van

Actief-infrarood-sensorlijst IRS-4

Kleur

Artikel-nr.

IRS-4-35

zilver
RAL vlg. opgave
zilver
RAL vlg. opgave
zilver
RAL vlg. opgave

294350
294351
294110
294111
294160
294161

IRS-4-110
IRS-4-160

met 1 sensor, lengte: 350 mm
Typegekeurd conform DIN 18650
met 2 sensoren, lengte: 1.100 mm
Typegekeurd conform DIN 18650
met 3 sensoren, lengte: 1.600 mm
Typegekeurd conform DIN 18650

ESM energiespaarmodus
Bij toepassing van de IRS-4
op de draaideuraandrijvingen
ED 100 en ED 250 kan de
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energiespaarmodus worden
geactiveerd.
Daardoor worden de aange-

sloten sensoren automatisch
in de stand-by-modus
geschakeld, zodra de pro

grammaschakelaar in de
stand „Uit“ wordt gezet.

Actief-infrarood-sensorlijst IRS-2

DORMA IRS-2
Met de DORMA IRS-2 kan
de draaicirkel van de deur
door meebewegende actiefinfrarood-sensorlijsten
worden beveiligd.

komen dat personen in de
draaicirkel met de deur in
aanraking kunnen komen.

De DORMA IRS-2 is in
diverse lengtes en met
een uiteenlopend aantal
infrarood-sensoren leverbaar.
Door toepassing van de
DORMA IRS-2 wordt voor

Actief-infrarood-sensorlijst IRS-2
IRS-2-33

met 1 sensor, lengte: 330 mm

IRS-2-70

met 1 sensor, lengte: 700 mm

IRS-2-90

met 2 sensoren, lengte: 900 mm

IRS-2-120/2

met 2 sensoren, lengte: 1.200 mm

IRS-2-120/3

met 3 sensoren, lengte: 1.200 mm

Kleur

Artikel-nr.

zilver
wit
RAL vlg.
zilver
wit
RAL vlg.
zilver
wit
RAL vlg.
zilver
wit
RAL vlg.
zilver
wit
RAL vlg.

16521701150
16521704150
16521705150
16521706150
16521709150
16521710150
16521711150
16521714150
16521715150
16521716150
16521719150
16521720150
16521721150
16521724150
16521725150

opgave

opgave

opgave

opgave

opgave

Montagemaat IRS-4 / IRS-2
met glijarm
montage aan de dagkant

85
44

91

met glijarm, montage
aan de scharnierzijde

85

met hoofdschroefarm
montage aan de dagkant

38

38

23,5

38

30

30

4,2
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Programmaschakelaar
Externe programmaschakelaars zijn in diverse uitvoeringen
leverbaar en ontworpen voor de meest uiteenlopende toepassin
gen. De opties reiken van een mechanische tot en met een

volelektronische uitvoering, naar keuze tevens vergrendelbaar
via een halve europrofielcilinder of volelektronische codering.
Deze vervangen de interne programmaschakelaars.

30

Programmaschakelaar
PG-D1
4-standen, aluminium, wit,
inbouw, Gira S-Color

80

UP = 7,5

AP = 47,5
31

PG-D1

80

Artikel-nr. 19135404150
Opbouwdoos: 5080531332

Programmaschakelaar
PG-D3
4-standen, vergrendelbaar,
aluminium, wit, inbouw,
Gira S-Color

80

UP = 7,5

AP = 47,5
36

PG-D3

80

Artikel-nr. 19135604150
Opbouwdoos: 5080531332

EPS-D

80

13

1

3

2

4

Volelektronische programmaschakelaar EPS-D
in design System 55,
4-standen, vergrendelbaar
via codering of extra sleutelschakelaar TL-ST S55,
folietoetsenblok, aluminium
kleurig, wit, inbouw,

10

80

Artikel-nr. 16557001150
Opbouwdoos: 5158533332
PG-D4
Programmaschakelaar
PG-D4
4-standen, vergrendelbaar
met een halve europrofielcilinder, wit, inbouw,

97

105

65

80

Inbouwdoos 97x75x65

83,5

100

Schroefdraad M3

19
PUSH OUT

15

15

77

26

21,5

19

PUSH OUT
65

Artikel-nr. 19141801170
Opbouwdoos:
19142201170

Drukknop
Onderbrekingsschakelaar
Drukknop
Wisselcontact eenpolig,
enkelvoudig frame, wit,
inbouw, System 55

80

12,5

Artikel-nr. 19144701170
80

Sleutelschakelaar

45

19

9

l 59

75

75

50
60

45

17

Opbouwversie

19
10

50
60
Inbouwversie

40

9

10

KT 3-1 inbouw
Artikel-nr. 05054531332
KT 3-1 opbouw
Artikel-nr. 05054631332

9

l 59

75

75

DICHT

PG 13,5

Inbouwversie

KT 3-1 AP/UP

Sleutelschakelaar KT 3-1
1 maakcontact, met halve
17
9
europrofielcilinder
(uitwisselbaar tegen elke halve europrofielcilinder van elk
sluitsysteem), sleutel alleen
10
10
40
in nulstand
te verwijderen,
aluminium, metaal,
75 x 75 x 60 mm

PG 13,5
Opbouwversie

OPEN

KT 8 AP/UP

Sleutelschakelaar KT 8
Tekst „Open, Dicht“,
2 maakcontacten, met halve
europrofielcilinder (uitwis
selbaar tegen elke halve
europrofielcilinder van elk
sluitsysteem), sleutel alleen
in nulstand te verwijderen,
aluminium, metaal,
75 x 75 x 60 mm
KT 8 inbouw
Artikel-nr. 05054831332
KT 8 opbouw
Artikel-nr. 05054931332

Slag-/elleboogschakelaar
Elleboogschakelaar
inbouw/opbouw, elektrisch,
zilverkleur geanodiseerd CO,
304 x 80 mm

254

304

30

Artikel-nr. 90410015

40
57

40
20

274

6,5

80
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Elleboogschakelaar
Elleboogschakelaar
Opbouw, zeer vlak design,
kunststof, grijs,
209 x 79 x 17 mm

169

209
79

59,5

40

17

Artikel-nr. 05080231332

4,8

Elleboogschakelaar
Elleboogschakelaar
Met inbouwdoos, zonder
drukvlak, incl. schakelaar,
224 x 82 mm

224

Artikel-nr. 05095531332

44

Elleboogschakelaar
met opbouwdoos, zonder
drukvlak, incl. 2 schakelaars,
aluminium kleur finish,
224 x 82 x 44 mm
Artikel-nr. 05095231332

82

Opbouwuitvoering
11

l 71

39,5

Inbouwuitvoering

Drukvlak
aluminium, voor opbouw-/
inbouwuitvoering,
214 x 70 mm
Artikel-nr. 05095431332
Drukvlak
aluminium, voor opbouw-/
inbouwuitvoering,
214 x 70 mm, met opschrift
„Deur open“
Artikel-nr. 05095331332
(zonder afbeelding)

Codeschakelaar CT 4/1
Voor eenvoudige toegangsautorisaties kan de codeerscha
kelaar worden gebruikt, zonder optionele software.
Het waterbestendige metalen toetsentableau kan ook buiten
worden geïnstalleerd. Via plug & play kan de 4- of
6-cijferige code rechtstreeks op het paneel worden gewijzigd.
De bijbehorende evaluatie-unit wordt in de beveiligde zone
gemonteerd en kan op alle DORMA aandrijvingen worden
aangesloten.
opbouw, 230 V/50 Hz, 1,5 VA, 1 x UM relaiscontact
potentiaalvrij 8 A, 250 V, aansluitingen: max. 2,5 mm,
75 x 75 x 11,5 mm.

MTB 4/1 metalen toetsentableau
voor invoer van de openings
code en voor programmering,
opbouw,
75 x 75 x 11,5 mm
Artikel-nr. 05079331332
EB 4/1
Elektronicabouwsteen, incl.
verbindingskabel 2 m, kunst
stofkapje, zwart, opbouw
Artikel-nr. 05063431332
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DORMA draadloos radio afstandsbesturing RC systeem
Het nieuwe DORMA
RC-systeem werkt met het
bidirectionele draadloze
BidCoS protocol. Anders dan
bij unidirectionele systemen
zendt de ontvanger een
RC-R

RC-H

RC-W

RC-T

melding naar de handzender
dat het signaal ontvangen
werd. De handzender geeft
de status aan via een LED.
Daardoor is een korte druk op
de knop voldoende om een

openings-impuls te genereren.
Het systeem heeft een
veldreikwijdte van 100 meter.
De zenders RC-W en RC-T
werken eveneens bidirectioneel, maar hebben geen
De nieuwe draadloze ont
vanger DORMA RC-R kan
gemakkelijk in de aandrijving
worden ingebouwd. De ont
vanger is op de afmetingen
van de aandrijving afgestemd
en wordt met twee schroeven
op de motor-transmissieeenheid bevestigd. Er zijn
drie zendertypen leverbaar.
In een DORMA RC-R kunnen
maximaal 1024 zenders
worden opgeslagen.
De handzender heeft 2 ka
nalen die individueel kunnen
worden toegewezen.
Terugmelding vindt plaats via
geïntegreerde LED: oranje,
rood en groen. Stootvaste
uitvoering met DORMA sleu
telhanger.

De op een batterij werkende
drukknop (zender) van wit
kunststof in 55 mm design
kan gemakkelijk op de
wand geplakt of geschroefd
worden. Enkel geschikt voor
binnen toepassing.

Op batterij werkende zender,
bedoeld voor inbouw in
een schakelaar met diepe
inbouwdoos of een opbouw
elleboogschakelaar. In
combinatie met de DORMA
rvs grootvlakschakelaar ook
gechikt voor toepassing
onder zwaardere gebruiks
condities.

zichbare statusindicatie,
omdat deze zijn ingebouwd
in de behuizing van druk
knoppen.

Artikel-nr.
Ontvanger RC-R 29300201

Artikel-nr.
zender RC-H

29301001

Artikel-nr.
Drukknop RC-W 29301002

Artikel-nr.
zender RC-T

29301003
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Radar-bewegingsmelders
Radar-bewegingsmelders reageren op beweging. Zij
herkennen personen die binnen hun detectiegebied de deur
naderen vroegtijdig en genereren een openingssignaal
voor de deuraandrijving. Dankzij een breed scala instelmogelijkheden zijn ook moeilijke installatieomstandigheden
geen enkel probleem.
Richtingherkennende radar-bewegingsmelder
Eagle 1
Richtingherkenning,
zwart
Artikel-nr. 16503101170

Eagle zwart

Eagle wit

Eagle zilver
100

120

3 mm

26

50

80

34

50

30

8 mm
Opening voor
kabeldoorvoer

wit
Artikel-nr. 16503103170
zilver
Artikel-nr. 16503102170

Elektronische sturing Push&Go
De ED 200 aandrijving (type
A en B) zijn optioneel met
de elektronische Push&Go
leverbaar. Ook naderhand
inbouwen is mogelijk. Een
klein duwtje en de deur
opent automatisch. Zware
deuren openen wordt kinderspel. Deze comfortabele
oplossing voorkomt, anders
dan bij radars of infrarood
melders ongewenst openen
van deuren bij dwarsverkeer.

Push&Go is tevens een
alternatief als er geen plaats
is voor radars of drukknop
pen. Bij het toepassen bij
brandvertragende deuren
hoeft de arbeidsstroomvergrendeling niet uitge
wisseld te worden. Door de
pulsteller is Push&Go uit
elke openingshoek mogelijk.
De gevoeligheid is in 15
trappen instelbaar. Wanneer
de deur tijdens het sluiten

een obstakel raakt gaat deze
direct weer open. Push&Go is
het economische alternatief
voor radars zonder extra
bekabeling.

Voordelen
2P
 ush&Go voorkomt
onnodig openen van
deuren bij dwarsverkeer.
2 Alternatief, overal waar
radars en drukknoppen niet
kunnen worden toegepast.
2 Vergemakkelijkt het open
en van zware deuren die
met de hand geopend
moeten worden
2 Minimaliseert belemme
ring bij oudere mensen.
2 Push&Go functie uit elke
openingshoek
2 Optioneel in alle aandrijf
varianten in te bouwen.
2 In 15 trappen instelbare
gevoeligheid.
2 Veilige functie door direct
omkeren bij het aantreffen
van een hindernis.

115°

15 x 0,7° = 10,5°
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Kabelovergang KÜ-CD voor deurbladmontage van DORMA draaideuraandrijvingen
Verdeeldoos (1)
voor kabelslang (12 of
20 mm binnendoorsnede),
wit met toebehoren (2)

3
4

Artikel-nr. 5163333332
1

5

Kabelslang (3) 600 mm,
binnendiameter 12 mm,
zilver
Artikel-nr. 5163433332

5

2

2

Kabelslang (4) 600 mm,
binnendiameter 20 mm,
zilver incl. bevestigingselementen
Artikel-nr. 5163533332

De DORMA kabelovergang KÜ-CD biedt de perfecte
oplossing voor deurbladmontages.
De combinatie mogelijkheden:
– de verdeeldoos (1)
– de toebehoren voor deze verdeeldoos (2)
– het kabelkanaal met 12 mm binnendiameter (3)
– het kabelkanaal met 20 mm binnendiameter (4)
– het passtuk (5)
zorgen voor een discrete en esthetische oplossing voor de
aanvoer van de kabels naar de aandrijving op het deurblad.

Adapterstuk (5)
Voor verdekte kabelgelei
ding naar de aandrijving,
combineerbaar met beide
kabelslangen
zilver
Bestel-nr. 5163133332
RAL 9016 (verkeerswit)
Artikel-nr. 5163233332

Stroomoverdrager type 10305

5

71

41

5,3
5,3

32

5

Stroomoverdrager
type 10305
Tweepolig, voor stroomoverdracht tussen deurframe en
deurblad bij gesloten deur

4

58

17

13

Artikel-nr. 05045231332

Kabelovergangen
Kabelovergangen KÜ/KS
Kabelovergang KÜ 300
Metaalslang, flexibel, voor kabelovergang vanaf het deurframe,
max. leidingdoorsnede: 5 mm, lengte: 300 mm

300

Artikel-nr. 05045331332
5

10

30

Kabelovergang KÜ 600
Metaalslang, flexibel, voor kabelovergang vanaf het deurframe,
max. leidingdoorsnede: 5 mm, lengte: 600 mm

KÜ 300/600

Artikel-nr. 05101933332

4,2

20,5
30

Robuuste spiraal van rvs voor intrekken van flexibele bekabelingen tot 8 mm doorsnede tussen beweeglijke elementen,
ook als kabelschommel bij componenten met holle comparti
menten te gebruiken.

KS 155/370

A

B

C

Kabelovergang KS 155
Kabelspiraal voor deurscharnieren tot 18 mm, draaipunt en
opening tot 110°, flexibele lengte: 155 mm, inbouwmaten
(b x h x d): ca. 17 x 255 x 15 mm

D

Artikel-nr. 15817000
16

0,5

155

A-B

Kabelovergang KS 370
Kabelspiraal voor deurscharnieren tot 36 mm, draaipunt en
opening tot 180°, flexibele lengte: 370 mm, inbouwmaten
(b x h x d): ca. 17 x 470 x 15 mm
Artikel-nr. 15819000

C-D

KÜ 260/480
Als verbindingsschakel tussen de deur en het kozijn is de
kabelovergang van bijzonder belang. Net als bij alle DORMA
producten wordt ook bij deze component bijzonder belang
aan soliditeit en een lange levensduur gehecht. Daarom zijn
DORMA kabelovergangen uitgevoerd met een uitzonderlijk
robuuste metaalspiraal die samen met de behuizing zorgt
voor een optimale bescherming van de ingetrokken flexibele
aansluitkabel.

Robuuste kabelspiraal van rvs met behuizing voor het
intrekken van flexibele aansluitkabels tot 8 mm doorsnede.
Waarborgt een schadevrije en sabotageveilige verbinding
tussen vleugel en kozijn op deuren en vensters.
Kabelovergang KÜ 260
voor deurscharnieren tot 18 mm, draaipunt en opening
tot 110°, flexibele lengte: 155 mm, inbouwmaten van de
behuizing (b x h x d): ca. 24 x 260 x 17 mm
Artikel-nr. 15811000
Kabelovergang KÜ 480
voor deurscharnieren tot 36 mm, draaipunt en opening
tot 180°, flexibele lengte: 370 mm, inbouwmaten van de
behuizing (b x h x d): ca. 24 x 480 x 17 mm
Artikel-nr. 15813000
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Overige
Rood/groen-display
Het rood/groen-display geeft de status van het deursysteem
aan. De halfronde acryl designsignalering is uitgerust
met highgrade-LED-lampjes (24 V, lichtsterkte conform
DIN VDE 0834, deel 1). De lichtsignalen zijn op grote
afstand van opzij en van voren duidelijk zichtbaar.
Lichtsignaal, 24 V DC, LED-signalering rood, groen, wit.
Artikel-nr. 05111631332

Noodspanning
Om de veiligheid van bezoekers in een gebouw te waarborgen,
moeten de aanwezige deursystemen ook bij spanningsuitval
volledig operationeel kunnen blijven. Daarvoor zorgt de
DORMA MT 700 USV, het systeem voor noodspanning.
Afhankelijk van de uitvoering kan het deursysteem tot
maximaal één uur na spanningsuitval in werking blijven.
Al die tijd wordt het gehele deursysteem van noodspanning
voorzien. Zo blijft er voldoende tijd om maatregelen te
nemen en het gebouw te beveiligen.
Noodspanning USV MT 700 VA geïntegreerd in
230-V-leiding
Afmetingen: 160 x 120 x 360 mm (b x h x d)
Artikel-nr. 05094531332

34
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