
ES 200-2D

Automatische schuifdeur 
voor vluchtroutes
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dormakaba  ES 200-2D

Flexibel, veilig  
en modulair

Een modulair systeem
Door de modulaire opbouw van de ES 200-2D kunnen nieuwe ideeën  
en individuele concepten qua design gemakkelijk gerealiseerd en 
geïmplementeerd worden. De identieke mechanische componenten 
kunnen in alle 3 versies van de ES 200 gebruikt worden (ES 200-2D, 
ES 200 en ES 200 Easy Plus).

dormakaba is ook baanbrekend op het niveau van het besturings- 
systeem. Onderdelen moeten niet meer vervangen worden in het 
geval van updates. “Docking” biedt de oplossing. Het modulaire 
besturingssysteem bestaat uit een basismodule (BM), de DualDrive-
module (2D-module) en de functiemodule (FM). 
Het upgraden naar individuele wensen van de klant is hierdoor geen 
probleem. De MiniDriveUnit wordt, samen met alle elektronische 
componenten, vooraf in de fabriek getest.

DualDrive Security
Het innovatieve en krachtige DualDrive systeem zorgt voor dubbele 
veiligheid en een dynamische, permanent gecontroleerde aandrijving. 
Een dubbel beveiligd besturingssysteem en een krachtige motor die 
met een extra spoel voorzien is voor noodgevallen.   
Slijtage-gevoelige onderdelen, zoals rubberen verbindingen, 
koppelingen en veren, worden niet langer gebruikt. Dit garandeert 
een duurzame, storingsvrije werking en staat garant voor lage 
onderhoudskosten. Zo wordt het hoogste niveau van 
bedrijfszekerheid en veiligheid bereikt.

Toekomstgericht
Door onze investeringen in innovatie en onze jarenlage ervaring in 
automatisering, is dormakaba een marktleider in aandrijfsystemen. 

Kenmerken en voordelen
• Modulair, flexibel design
• Met dormakaba DualDrive: dubbel beveiligd aandrijfsysteem, 

onderhoudsarm met betrouwbaar besturingssysteem en krachtige 
2D-motor

• Af-fabriek voorgemonteerde en geteste MiniDriveUnit
• Modulair sturingssysteem, uitbreidbaar met functiemodules
• Geïntegreerde DCW® (DORMA Connect and Work) Bus systeem 

voor optimale connectie met de dormakaba DCW®-sensoren
• Inbedrijfstelling m.b.v. een geïntegreerd display
• Kan gecombineerd worden met alle dormakaba deurprofielen
• Compleet aanbod toebehoren
• Een veilige investering die voldoet aan alle Europese en Duitse 

normen

Met de ES 200 levert dormakaba een innovatief 
schuifdeursysteem voor alle soorten toepassingen. 
Voor nooduitgangen en vluchtroutes is de ES 200-2D  
met dormakaba DualDrive technologie de ideale 
oplossing met de hoogste graad van bedrijfszekerheid 
en veiligheid.

Onze bijdrage aan een duurzame toekomst.
Milieubewust tewerk gaan is één van onze belangrijkste uitgangspunten; dormakaba streeft naar een 
energiebesparende en hulpbronnenzuinige productie, een hoge recyclageverhouding en duurzame producten 
van hoge kwaliteit. Op productieniveau hanteren wij Environmental Product Declarations (EPD) voor het
berekenen van de duurzaamheid van gebouwen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op een holistische 
levenscyclusbeoordeling. De volledige EPD vindt u bij de respectievelijke productdownloads van de 
automatische schuifdeuren op www.dormakaba.be.

De ES 200-2D is conform de huidige Europese en Duitse standaarden 
en veiligheidsnormen: Aut SchR, BGR 232, DIN 18650 en EN 16005. 
De benodigde veiligheidsmaatregelen volgens DIN 18650 en  
EN 16005 worden bepaald door de respectievelijke risicoanalyse.

Leveringsvarianten
De ES 200-2D is verkrijgbaar als een componenten kit , compleet 
aandrijfsysteem of kan geïntegreerd worden in alle dormakaba 
aandrijfsystemen.

Toebehoor
dormakaba levert een volledig gamma programmaschakelaars, 
detectoren en deurprofielen die speciaal voor dit aandrijfsysteem 
werden ontwikkeld.
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Gegevens en kenmerken

Basismodule (BM) ES 200-2D

Modulair design ●

Microprocessorgestuurde 
functieprogramma’s 

– Uit 
– Automatisch 
– Continu open 
– Gedeeltelijk open 
– Enkel uitgang 
– Nacht-Bank-functie

● 
● 
● 
● 
● 
●

Aansluiting voor: – Vergrendelingen 
– Fotocellen

● 
●

Alle basisparameters programmeerbaar m.b.v. een 
geïntegreerd display en knoppen

●

PDA parametrisatie ●

24 V-uitgang voor externe verbruikers ●

Uitleesbaar foutengeheugen met resp. codes ●

DCW®-bus connectie  
(DORMA Connect and Work protocol)

●

Noodaccu modus met accupakket ●

DualDrive module (2D module)

Zelfcontrolerend ●

Aansturing van de vluchtwegfunctie ●

Dubbele beveiliging ●

Functiemodule (FM) – optioneel

Apotheker-functie ●

Deurtoestandsmelding (3-voudig) ●

Hoofd- en nevensluitkantbeveiliging ●

Deurbelcontact ●

Sasfunctie ●

Funtiemodule DIN 18650 en EN 16005 – optioneel

M.b.v. de DIN 1 8650 en EN 16005 functiemodule
worden de nevensluitkanten actief bewaakt, in 
overeenstemming met de Duitse DIN 18650 en 
Europese EN 16005 normeringen.

○

Extra uitrusting

Elektromechanische vergrendeling (bistabiel) ○

Manuele ontgrendeling voor elektromechanische  
vergrendeling

○

Module voor connectie met  
LON-gebouwbeheerssysteem

○

Bewegingssensor ○

● standaard    ○ optioneel

Deurparameters ES 200-2D

1-vleugelige
schuifdeur 

– Doorgangsbreedte LW 
– Max. deurgewicht

900  – 1.800 mm 
1 x 150 kg

2-vleugelige 
schuifdeur 

– Doorgangsbreedte LW 
– Max. deurgewicht

1.000 – 3.000 mm 
2 x 130 kg

Totale doorgangsbreedte* 2.100 – 3.200 mm

*Abweichende Werte auf Anfrage

Technische kenmerken van de aandrijving

Hoogte 100 en 150 mm

Diepte 180 mm

Max. open- en sluitkracht 150 N ●

Openingssnelheid 
(progressief instelbaar) 10 – 70 cm/s

Sluitsnelheid 
(progressief instelbaar) 10 – 50 cm/s

Openhoudtijd 0,5 – 30 s

Voedingsspanning, frequentie 230 V, 50/60 Hz

Vermogensopname 180 W

Beschermingsgraad IP 20

Temperatuurbereik - 20 – + 60 °C

Toegestane (relatieve) luchtvochtigheid max. 93 %
(niet-condenserend)

Conform laagspannings- en EMC-richtlijnen ●

Fabricage volgens ISO 9001 ●

Environmental Product Declaration volgens  
ISO 14025
Certificaathouder: Institut Bauen und Umwelt e.V.
Certificaatnummer: EPD-DOR-2013511-D

●
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Profiel voor kozijndorpelmontage, 100 mm Profiel voor wandmontage, 100 mm

Profiel voor kozijndorpelmontage, 150 mm Profiel voor wandmontage, 150 mm

Deflector met geïntegreerde vergrendeling  
en riemspanner

De profielen met een bouwhoogte 
van 100 mm of 150 mm voor 
kozijndorpel- of wandmontage bieden 
universele toepassingsmogelijkheden.
Het mechanische basissysteem met 
een beperkt aantal onderdelen, kan in 
beide profielhoogtes geïntegreerd 
worden.

1 LM-drager
2 Basis aandrijfprofiel
3 Afdekkap met een 

bouwhoogte van 100 of 
150 mm

4 Wandmontageprofiel
5 Service-afdekkapbeugel
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MiniDriveUnit met DualDrive

Het hart van de ES 200-2D
De voorgemonteerde MiniDriveUnit met 
DualDrive wordt industrieel getest met 
alle noodzakelijke elektrische 
componenten en vergemakkelijkt de 
montage en het onderhoud van de 
aandrijvingen.

Componenten
1 MiniDriveUnit met DualDrive 
2 Voedingseenheid
3 Dual Drive-motor
4 Decoder
5 Basis-sturingsmodule (BM)
6 DualDrive-modul (2D module)
7 Functiemodule (FM)
8 Loop- en montageprofiel
9 Batterij pakket (optioneel)
10 Draagkop
11 Deflector roller
12 Service afdekkapbeugel
13 Eindstop
14 Deurophanging met verstelsysteem
15 Loopwegen
16 Riemspanner
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dormakaba Belgium N.V.
Monnikenwerve 17-19
8000 BRUGGE
België
T. +32 50 45 15 70
info.be@dormakaba.comwww.dormakaba.be




