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Webinar | Dörrautomatik ED100/250 – en stabil och trygg lösning
Välkommen till dormakaba!

Rolf Erikson

Säljare Väst / Intern & Extern Education Specialist

Med +30 år i branschen som både produktutvecklare, 
säljare och utbildare.

Mattias Liljenbring

Region Säljare Väst

Mångårig erfarenhet i säkerhetsbranschen. Både som 
servicetekniker, arbetsledare och projektör.

Anders Berghagen 
Försäljningschef Sverige

Expert på digital transformation inom säkerhetsbranschen. 
Ursprungligen från IT-branschen med mångårig erfarenhet av
ledarskap och försäljning.
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Webinar | Optimala låssystem med analoga och digitala lösningar
Kommande webinar

Inspirationswebinar
5 maj - Vilka krav ställs på moderna entrémiljöer?
Daniel Revland, Sales Solution

19 maj - Höga krav på funktion och flexibilitet säkrar lägenhetsinnehavarnas 
trygghet och ger en vardag utan krångel
Kenneth Sundström, affärsutvecklare EAD 

Produktintroduktion
6 maj - EAD/EAC – lösningar, funktioner och hur samverkar systemen
Mikko Laulumaa, Sales Solution

20 maj - ARGUS – en smart lösning vid behov av  in-utpassering
Daniel Revland, Sales Solution

Företagsanpassad utbildningssession 
7 maj - EAD/EAC – lösningar, funktioner och hur samverkar systemen
Mikko Laulumaa, Sales Solution

21 maj - ARGUS – en smart lösning vid behov av  in-utpassering
Daniel Revland, Sales Solution



Webinar | Dörrautomatik ED100/250 – en stabil och trygg lösning

Agenda

Vad är dormakaba| 10 min
Välkommen och vad är dormakaba: Moderator Anders Berghagen

Dörrautomatik ED100/250 – en stabil och trygg lösning | 50 min 
Dörrautomatik ED100/250 – en stabil och trygg lösning : Talare Rolf Erikson

Frågor | 15 min
Skriv frågor i chatten eller under frågestunden
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Introduction

31.08.2019Utilities & telecoms offering
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The offering & target markets
Introduction

31.08.2019Utilities & telecoms offering7



#Dörrautomatik ED100/250 – en stabil 
och trygg lösning



Dörrautomatik ED100/250 – en stabil och trygg lösning
Dörrautomatik

9 05.11.2018

En introducerande session om dörrautomatiker i allmänhet och ED100/250 i synnerhet. 

• Dörrautomatiker förr och nu 

• Funktioner, tekniska lösning och förutsättningar

• Rätt val av automatik för en säker och effektiv lösning för kunden

• Vanliga frågor

• Estimerad tid är 50 minuter

• Frågor ställs i chatten eller efteråt



Dörrautomatiker förr och nu



Traditionella Slagdörrautomatiker
Dörrautomatik

 Elhydrauliska

 Öppnar med motor

 Stänger med fjäder

 Få inkopplingar

 Få inställningar

 Få funktioner

 Storlek

 Ljudnivån



Dörrautomatik

12

Ny teknik
• Optimering av kraftfördelningen i växellådan som kan öka den 

mekaniska hållbarhet
• Axel med många kuggar som är rörligt lagrad
• dormakaba XEA design

Nya funktioner
• ED 250 med stängare i storlek EN 4–7
• ED 250 med tryckande glidskena upp till EN 4 
• Kan användas på dörrar upp till 1 600 mm dörrbredd (EN 7)

 Det nya armsystemet för ED  100 / ED  250 
 En översikt över nyheterna



Dörrautomatik

13

Enkel montering
• Den nya armen med teleskopinställning gör det enklare att 

installera och ger en tidsbesparing på ca 20%
• Enklare montering av glidskenan tack vare ny design utan -

täckkåpa
• Samma monteringspositioner som tidigare (endast EN 7 är 

förflyttad)

Ny design
• Samma ytterkontur för över- och underarm för en diskretare 

design.
• Dekorfolie kan beställas till axelförlängning i samma färg som 

kåpan/armen.
• Dolda infästningsskruvar

 Det nya armsystemet för ED  100 / ED  250 
 En översikt över nyheterna



Växellådan
Dörrautomatik

14

På nya ED 100 / ED 250 är bland annat växellådan
moderniserad.

Gamla Axeltappen
■

Ny Axeltapp
☼



Funktion och utförande



ED 100 LE , ED 250 LE
Dörrautomatik

 Elektromekanisk

 Öppnar med motor

 Stänger med fjäder och motor

 Många inkopplingar (Standarutförande)

 Många inställningar (Standarutförande)

 Många funktioner (Standarutförande)

 Storlek 

 Ljudnivån



Användningsområden ED 100/250
Dörrautomatik

 ED 100 1-flyglig slagdörr max 100 kg (1100 mm dörrbredd)

 ED 100 Fjäderkraft. steglös EN 2-4

 ED 100 Nya modellen, dörrvikter upp till 160 kg, beronde på dörrbredd

 ED 250 1-flyglig slagdörr max 250 kg (1400 mm dörrbredd)

 ED 250 Fjäderkraft, Steglös EN 4-6

 ED 250 1-flyglig slagdörr fjäder kraft EN 7 (1600 mm dörrbredd)

 ED 250 Fjäderkraft, Annat montage mått för EN 7

 ED 250 Nya modellen, dörrvikter upp till 400 kg, beronde på dörrbredd

 Stora inkopplings- och programmeringsmöjligheter

 Är i standard utförande, klar för alla kringutrustningar

 Motorassisterad stängningskraft – ex. Vindlaster, snabbare öppning,

 Hög säkerhet – Bostadsanpassningar, Sjukhus miljöer, Äldre boende 



Vad är “LowEnergy”
Dörrautomatik

 DIN 18650, BS 7036-4, ANSI 156.19, standard som gäller dörrautomatik

 LowEnergy och FullEnergy

 LowEnergy
- Hög säkerhet utan användning av säkerhetssensorer
- Reducerad öppnings- och stängningshastighet

27°/sek
- Reducerad statisk kraft 60 N

 FullEnergy
- För hög säkerhet bör/skall det användas säkerhetssensorer på både 

gångjärns- och anslagssida
- Full öppnings- och stängningshastighet, 50°/sek
- Maximal statisk kraft 150 N



Vindlastfunktion
Dörrautomatik

 Har automatiken problem att stänga dörren när det blåser?
 ED 100/250 kan lägga till motorkraft till fjäderkraften (FE tilläggskort)
 Maximalt 60N i öppnings- eller stängningskraft (LE), 150N (FE)
 Självjusterandem, beroende av stängningshastighet och vindlast 

(Cruise Control™)
 Motoriserat tillslag som ger extra kraft vid behov sista graderna



Kundanpassad programmering



Kundanpassad programmering
Dörrautomatiker

21 05.11.2018



Funktioner och parametrar
Dörrautomatik

 Monteringsalternativ (armtyp)
 Smygdjup (-30 till 500 mm)*
 Dörrbladsbredd (modul 7 till 14)*
 Öppningshastihet
 Stängningshastighet
 Öppethållandetid impulsingångar
 Öppethållandetid övriga ingångar
 Väggeliminering (sensorer)
 Test av säkerhetssensorer
 Startimpuls från säkerhetssensor
 Fördröjd start
 Fjäderkraft justerbar (strömlöst läge)
 Statisk kraft stängning 60N (150 N



Inkopplingskretskortet
Dörrautomatik

Spänningsimpuls
8-24 V AC/DC +-10%
+ 24V
Signalingång  Invändig impuls 
0 V  (GND)
+ 24V
Signalingång  Utvändig impuls
0 V  (GND)
+ 24V
Signalingång  Impuls Gångjärnssida
Test utgång
0 V  (GND)
+ 24V
Signalingång  Impuls Anslagssida
Test utgång
0 V  (GND)
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Återkoppling från lås

Nödstopp
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Funktioner och parametrar
Dörrautomatik

 Motoriserat tillslag (FE kort)
 Tillslagsvinkel
 Power assistent mode (Hjälpöppning)
 Push & Go
 Extra hållkraft vid 0-läget
 Programväljartyp
 Fördröjd funktion programväljare
 Öppning av lås i arbetstid (D & N)
 Funktion statusrelä
 Räkneverk
 Dörrstängar-/Automatikläge
 Öppningsbroms
 Enkel uppdatering vid behov



Beskrivning av display, tablå och knappar
Dörrautomatik
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