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Universele toepassingen en
flexibel in gebruik: daar 
staan DORMA schuifdeuren 
garant voor.  
 
Het uitgebreide en op indivi-
dueel design gerichte gamma 
met passende kozijn- en 
profielsystemen maken 
DORMA schuifdeuren uiter-
mate geschikt als verfraaiing 
van de entree van een ge-
bouw. De besturing en de re-
geling door microprocessoren 
verschaffen de verschillende

DORMA schuifdeursystemen
een bijzonder groot gebruiks-
comfort. 

Een geruisarme en betrouw-
bare werking wordt gecom-
bineerd met bijzondere 
aandacht voor het veiligheids 
aspect. De verscheidenheid 
in techniek en esthetiek 
maakt schuifdeuren mogelijk 
met maximaal vier vleugels 
en openingsbreedtes van 
700 tot 4.000 mm. 
De automatische deuren

Functionele verscheidenheid voor een
representatieve ingang.

kunnen uitgevoerd worden
met fijne profielen, raamka-
derprofielen en in volglazen 
uitvoering. 
DORMA schuifdeuren be-
antwoorden aan de hoogste 
eisen inzake design, com-
fort, geperfectioneerde  
veiligheid en optimale  
doorgangsbreedtes.

De voordelen
•	  Universeel gebruik voor  

de meest uiteenlopende 
vereisten

•	 Integratie in de voorgevel  
 dankzij een ruime keuze  
 kozijn- en profielsystemen 
•	Comfortabele	functies	door		
 sturing en regeling met  
 microprocessoren
•	 Geruisarm en betrouwbaar 
•	 Voldoet aan de hoogste  
 veiligheidseisen door  
 hoogstaande techniek
•	 DORMA SST voor gebruik  
 in vlucht- en reddings- 
 wegen

4
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Voor grote entrees

Voor grote compartimentafsluitingen

Voor hoge eisen inzake design

Aantal vleugels

Voor vlucht- en reddingswegen 

Profielsystemen
Volglas: zonder profielen met glasklemschoenen

Volglas: zonder profielen met Manetpunthouders

Aluminiumprofiel (smal)

Aluminiumprofiel (robuust)

Openingsbreedtes

1-vleugelig: 

2-vleugelig: 

4-vleugelig:

Doorgangscapaciteit personen/uur

Doorgangsbreedte LW

Vluchtwegbreedte F

Programmafuncties
Gesloten

Automatisch

Continu open

Winterstand / beperkte opening

Zelfregelende winterstand

Enkel uitgang

Enkel uitgang met winterstand

Apotheekschakeling

Sluisschakelinrichting

+++

+++

++

2

● 

■

 

  800–1.000 mm 

1.200–2.000 mm 

1.100

1.000–2.500 mm

2.030–5.045 mm

●
●
●
●
●
●
●

○

+++ bijzonder geschikt     ++ goed geschikt     ● standaard     ■ naar keuze     ○ optioneel

Schuif-/ zwenkdeuren 
DORMA SST

Telescopische  
schuifdeuren
DORMA TST

Schuifdeuren 
DORMA ST-ES

Toepassingen en functies

++

++

+++
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○ 

■
■
■
■
 

700–3.000 mm 

800–3.000 mm 

1.100

700–3.000 mm

900–3.000 mm

●
●
●
●
●
●
●

○

+++

+++

++
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○ 

■
■

 

800–2.400 mm 

1.400–4.000 mm

1.100

   800–4.000 mm

1.000–3.000 mm

●
●
●
●
●
●
●
○
○

Schuifdeuren

Telescopische schuifdeur
DORMA TST

Schuif-/ zwenkdeur
DORMA SST



Een permanente dialoog met 
de hedendaagse architectuur 
is onontbeerlijk voor het ont-
werpen van functionele op-
lossingen.  

De gebogen schuifdeuren 
van DORMA voldoen aan de 
hoogste eisen op het gebied 
van vormgeving en comfort. 
Met het grote aantal aantrek-

kelijk vormgegeven oplos-
singen van DORMA wordt de 
entree een statement. Deur-
installaties in de vorm van 
een cirkelsegment, volle of 
halve cirkel maken van de in-
gang een ware belevenis.

De DORMA plaatsbesparen-
de deur werd ontwikkeld voor 
doorgangen met een beperk-

te ruimte zonder af te zien 
van royaal comfort. Zij bie-
den de grootst mogelijke 
doorgangsbreedtes en 
plaatsbesparende inbouw-
mogelijkheden in smalle  
entrees. 
 
De DORMA vouwvleugeldeu-
ren zijn geschikt voor de  
optimalisatie van de door-

gangsbreedtes bij beperkte 
ruimte. Zij bieden verrassen-
de oplossingen, zelfs op 
plaatsen waar de doorgang 
slechts een beperkte bouw-
diepte toelaat.

Exclusieve en plaatsbesparende
oplossingen voor specifieke toepassingen.
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Gebogen schuifdeur DORMA BST



 Gebogen schuifdeuren Ruimtebesparende deuren Vouwvleugeldeuren
 DORMA BST DORMA RST DORMA FFT

Toepassingen Voor de hoogste eisen inzake Voor de grootst mogelijke  Voor maximale doorgangs- 
 bouwesthetiek door een doorgangsbreedtes en breedtes in kleine en  
 groot aantal aantrekkelijke plaatsbesparende inbouw beperkte ingangen met 
 entree oplossingen in kleine en beperkte geringe diepte.  
 (ontwerpen in de vorm van ingangen.  
 een volle cirkel, halve cirkel 
 of gesegmenteerd).  
 

Openingsbreedtes (mm) 1.000–2.500 1.000–2.000 800–2.000 
 Grotere openingsbreedtes 
 op aanvraag.

Doorstroomcapaciteit 
Personen/uur 900 900 900

Voor vlucht- en  
reddingswegen (optioneel)

Deurinstallaties op maat 7

Ruimtebesparende deur DORMA RST Vouwvleugeldeur DORMA FFT



De voordelen:
▪  Zeer hoog toegangscomfort 
bij druk publieksverkeer

▪  Effectieve bescherming  
tegen tocht, kou en hitte

▪  Optioneel met nachtafslui-
ting en vergrendeling

▪  Verschillende aandrijvingen 
verkrijgbaar: Manueel (M), 
Positionerings-Automatic 
(P), Servomatic (S) en  
Automatic (A)

▪  Grote vormgevingsvrijheid  
door individuele keuze van  
 

 
de oppervlaktes en verschil-
lende design- en glasuitvoe-
ringen 

▪  De grootst mogelijke veilig-
heid door de geschiktheid 
voor vlucht- en reddings-
wegen

▪  Complete bescherming 
 van de gebruiker door een  
 complete set veiligheids- 
 sensoren en blokkeer- 
 beveiligingen (contact-  
 bumpers)

Markante optiek  
met een brede functionaliteit.

Voor toepassingsgebieden
waarin de hoogste eisen in-
zake comfort, veiligheid en 
vormgeving zich verenigen, 
biedt DORMA het gamma 
carrouseldeuren aan.
Ze leveren hoge prestaties 
bij druk publieksverkeer en 
bieden effectieve bescher-
ming tegen tocht, koude en 
hitte. Tegelijkertijd waarbor-
gen DORMA carrouseldeuren 
door de keuze van oppervlak-
tes, glasuitvoeringen en af-

metingen voor elke voorgevel 
de vereiste vormgevingsvrij-
heid.
Een maximum aan veiligheid
voor het uitvoeren van 
vlucht- en reddingswegen is 
al mogelijk met de modellen 
van de reeks „VARIOLINE“; 
de flexibele oplossing voor  
kleine doorgangsbreedtes.
In de uitvoering „ATRIUM“
is deze productreeks uiter-
mate fraai door haar esthe-
tisch design volledig in glas. 

8
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+++ bijzonder geschikt     ++ geschikt     + beperkt geschikt     ● standaard     ■ naar keuze     ○ optioneel

DORMA KTV-3/4
SECURE

DORMA KTV  
ATRIUM

DORMA KTV-2

Voor grote entreedeuren 

Voor grote compartimentafsluitingen

Sluisfunctie
tegen tocht, koude, hitte, lawaai, gedrang

Aantal vleugels

Voor vlucht- en reddingswegen*
Zomerstand

Doorgangscapaciteit personen/uur, berekende waarde

Binnendiameter D

Doorgangsbreedte LW

Vluchtwegbreedte F max.

Uitvoeringen
Manueel

Positionerings-automaat

Servomatic

Automatic

Programmafuncties
Gesloten

Vergrendeld

Automatic 1 = permanent draaien

Automatic 2 = draaien na activering

                    door een bewegingsmelder

Schakeling voor mindervaliden

Noodstroommodule

Gecertificeerd volgens DIN 18650

DORMA KTV-3/4

*Informeer naar de plaatselijke wetgeving.

DORMA KTV 2, Normalbetrieb
DORMA KTV 3, Normalbetrieb DORMA KTV 4, Normalbetrieb DORMA KTV ATRIUM, Normalbetrieb

Carrouseldeuren

+++

+

+++

3 of 4

○
240

1.700–2.400 mm

   800–2.637 mm

–

●
○

●
●
○

○

○
● 

+++

+

+++

3 of 4

○
○

2.100

2.000–3.800 mm

   940–2.637 mm

   895–1.795 mm

■
■
■
■

●
●
●

●

○
○
●

++

+

+++

3 of 4

2.100

2.000–2.800 mm

   957–1.944 mm

■
■
■

● 

++

+

+++

2

●
2.100

3.000 + 3.400 mm

1.440 + 1.640 mm

1.440 + 1.640 mm

●

●
●
●

●

●
○
● 

Carrouseldeur DORMA KTV Carrouseldeur DORMA KTV Atrium



Voor royale en representatie-
ve ingangen werden de 
"COMFORTLINE" modellen 
ontwikkeld.    
Zij waarborgen een hoge 
doorstroomcapaciteit bij 
druk publieksverkeer en zijn 
eveneens beschikbaar in een 
uitvoering met vitrines als  
reclamemedium. 
De veiligheidssensoren zor-
gen voor een maximum aan 
veiligheid. 

Representatief en comfortabel.

De voordelen:
▪  Zeer groot toegangscomfort 
bij druk publieksverkeer

▪  Effectieve bescherming te-
gen tocht, koude en hitte

▪  Optioneel met nachtafslui-
ting en vergrendeling

▪  Keuze uit verschillende uit-
voeringen (Manueel, Positi-
onerings-automatic, Servo-
matic en Automatic)

▪  Een grote vormgevingsvrij-
heid dankzij een grote keu-

ze aan afwerkingsmogelijk-
heden en de meest 
uiteenlopende design- en 
glasuitvoeringen

▪  Maximale veiligheid door de 
geschiktheid voor vlucht- 
en reddingswegen 

▪  Complete bescherming 
 van de gebruiker door een  
 complete set veiligheids- 
 sensoren en blokkeerbevei- 
 ligingen (contactbumpers)

Elk deurtype is voor gebruik 
in vlucht- en reddingswegen 
verkrijgbaar.*

10
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+++ bijzonder geschikt    ++ geschikt    + beperkt geschikt    ● standaard    ○ optioneel

DORMA KTC-2 DORMA KTC-3/4

Toepassingen en functies

Voor grote entreedeuren 

Voor grote compartimentafsluitingen

Sluisfunctie 
tegen tocht, koude, warmte, lawaai, gedrang

Aantal vleugels

Voor vlucht- of reddingswegen*
Zomerstand

Doorgangscapaciteit personen/uur, berekende waarde

Binnendiameter D

Doorgangsbreedte LW

Vluchtwegbreedte F max.

Uitvoeringen
Manueel

Positionerings-automaat

Servomatic

Automatic

Programmafuncties
Gesloten

Vergrendeld

Automatic 1 = permanent draaien

Automatic 2 = draaien na activering 

                    door een bewegingsmelder

Schakeling voor mindervaliden

Noodstroommodule

Gecertificeerd volgens DIN 18650

++

+

+++

2

○
●

3.400

3.600+4.200+4.800mm

1.645+1.945+2.245mm

1.645+1.945+2.245mm

●

●
●
●

●

●
○
● 

+++

+

+++

3 of 4

●
●

3.400

3.600 - 6.200 mm

1.645+4.305 mm

2 x 896–2 x 1.786 mm

●

●
●
●

●

●
○
● 

*Informeer naar de plaatselijke wetgeving hieromtrent.

DORMA KTC-2, Normalbetrieb DORMA KTC-3, Normalbetrieb

Carrouseldeuren

Carrouseldeur DORMA KTV

Carrouseldeur DORMA KTC



Varianten

Bouwhoogte

Toepassingsgebied

 

Doorgangsbreedtes

maximale 1-vleugelig

deurgewichten 2-vleugelig

(kg) 4-vleugelig

Schuifdeuraandrijving 

DORMA ES200 Easy

naar keuze 100 of 150 mm

"basic" aandrijving voor
eenvoudige toepassingen en
lichte deuren. 

700–3.000 mm

1 x 120 kg

2 x 100 kg

 –

Standaard aandrijvingen

Veelzijdige en modulaire aandrijving:
de oplossing voor elke toepassing.

DORMA Automatic heeft
een compleet gamma schuif-
deuraandrijvingen en biedt 
hiermee een gepaste oplos-
sing voor elke toepassing.
Zowel bij ongewone dag-
maten met specifieke door-
gangsbreedtes als bij bijzon-
dere bedieningswijzen of vei-
ligheidsfuncties.  
Voor elk type schuifdeur 
heeft DORMA een aandrij-
ving: een gunstige basic 
aandrijving, een telescoop 
schuifdeuraandrijving, een 
aandrijving voor gebogen
schuifdeuren, enz.
Elk type aandrijving overtuigt
door een hoge betrouwbaar-
heid en een vloeiende bewe-
ging, die permanent door een 
zelflerend microprocessor 

gestuurd systeem wordt ge-
controleerd.
De snelle montage en de
probleemloze inbedrijfstel-
ling, samen met het uitge-
breid assortiment toebeho-
ren, zorgen ervoor dat elk 
type schuifdeur in een mum 
van tijd geïnstalleerd en in 
werking is.
De uitmuntende kwaliteit,
de voorbeeldige bedrijfs- 
zekerheid en de lange levens-
duur van de DORMA schuif-
deuraandrijving zijn het 
resultaat van jarenlange erva-
ring op het gebied van reali-
satie van projecten wereld-
wijd en van een accuraat 
kwaliteitsmanagement
conform de ISO 9001:2000
norm.

Een modulair systeem

Dankzij de modulaire op-
bouw van de aandrijving,
biedt de ES 200 het perfec-
te platform voor het realise-
ren van nieuwe ideeën en  
individuele concepten bij 
het implementeren van 
schuifdeurtoepassingen en 
het ontwerpen van entrees. 
Een identieke kit mecha- 
nische onderdelen wordt 
toegepast op de beide vari-
anten ES 200 en ES 200 
Easy. 

Ook bij elektronische bestu-
ringssystemen is DORMA 
vernieuwend. Wanneer ver-
schillende functionaliteiten 
vereist zijn, worden de be-

staande onderdelen niet 
meer vervangen, maar kun-
nen nu insteekmodules "in-
geplugd" worden. De modu-
laire besturing bestaat dus 
uit een basismodule (BM) en 
"plugbare" functiemodules 
(FM). Zo kan het systeem 
uitgebreid en aangepast 
worden aan de eisen van de 
gebruiker.
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Telescopische aandrijvingen

Het hoofdbestanddeel van de ES 200 is de voorgemonteerde Mini Drive Unit (MDU). Deze werd industrieel getest op zijn functionaliteit en op alle 
elektrische componenten. Dit vereenvoudigt aanzienlijk de montage en de service.

Schuifdeuraandrijving ES 200 13

Schuifdeuraandrijving DORMA ES 200

 
Schuifdeuraandrijving

DORMA ES200 T Easy

naar keuze 100 of 150 mm

"basic" telescoopaandrijving. 
 
 
 

 

800-4.000 mm

- 

Schuifdeuraandrijving 

DORMA ES200

naar keuze 100 of 150 mm

Bijzonder krachtige aandrijving
geschikt voor alle toepassingen 
en zware deuren.

700–3.000 mm

1 x 200 kg

2 x 160 kg

 –

 
Schuifdeuraandrijving

DORMA ES200 T

naar keuze 100 of 150 mm

Bijzonder krachtige telescoop- 
aandrijving geschikt voor zwaar-
dere deuren. 

 

 

 

 

 

800-4.000 mm

2 x 75 kg

4 x 75 kg

2 x 50 kg

4 x 43 kg



Product voldoet aan de normen:

ANSI 156.10 ●
ANSI 156.19 ●
BSI ●
DIN 18650 ●

Revolutionaire, magnetische technologie  
voor ieder interieur.
CS 80 MAGNEO: een 
absolute vernieuwing in de 
realisatie van ieder interieur.
Dit innovatieve schuifdeur-
systeem met automatische 
aandrijving geeft woonruim-
tes een zeer eigentijdse en 
elegante uitstraling. Dankzij 
zijn discreet design en de 
uitvoering met glazen, hou-
ten of metalen deuren, kan 
de CS 80 MAGNEO in ieder 
interieur toegepast worden.  
Dit geruisloze systeem  

beschikt bovendien over  
een hele reeks functies en 
mogelijkheden die het com-
fort bevorderen. Uitgevoerd 
met een bewegingsmelder 
opent en sluit de deur volle-
dig automatisch. 
 
CS 80 MAGNEO is leverbaar 
in twee verschillende opper-
vlakte uitvoeringen: een alu-
minium geëloxeerde stan-
daarduitvoering en in 
RVS-design.   

Overtuigende techniek:
▪ Licht en geruisloos dankzij  
 revolutionaire technologie.
▪ Montage zowel inbouw als  
 opbouw mogelijk.
▪ Optioneel met vergrende- 
 ling.
▪ Geschikt voor toepassing  
 met glazen, houten en  
 metalen deuren tot  
 80 kg.
▪ Doorgangsbreedtes van  
 665 mm tot 1.125 mm  
 met 3 aandrijflengtes.

▪ Veilig, betrouwbaar en  
 onderhoudsarm systeem.
▪ De gevoelige beweging in  
 de "Low Energy Mode"  
 maakt het gebruik van  
 veiligheidssensoren over- 
 bodig, conform de normen  
 DIN 18650, ANSI en BSI.
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Deurparameters

Openingsbreedtes  665–1.125 mm

Max. deurhoogte  3.000 mm

Deurgewicht  20 tot 80 kg

 Schuifdeursysteem CS 80 MAGNEO

6
2

6
2

60 6060

7
5

Doorsnede van de aandrijving 
met glasklemschoen en 
volglazen deur

6
2

6
2

60 6060

7
5

Doorsnede van de aandrijving 
met houten deur en 
afdekprofiel (75 mm)

●  standaard ○ optioneel

6
2

6
2

60 6060

7
5

Doorsnede van de aandrijving 
met MANET punthouders en 
volglazen deur

Gesloten ●
Automatic ●
Continu open ●
SoftMotion / Low-Energy-modus ●
Stroomstootfunctie ●
Push & Go-functie ●
Handmatige bediening bij stroomuitval ●

Standaard functieprogramma's en speciale functies

Aandrijflengtes 
zonder omkleding 

1.750 mm 2.000 mm 2.250 mm

Hoogte aandrijving  62 en 75 mm

Opbouwhoogte  60 mm

Gewicht aandrijving 8,0 kg 8,5 kg 9,0 kg

Aansluitspanning  220–230 V AC ±10%/ 
  50/60 Hz

Afzekering ter plekke  10 A

Opgenomen vermogen

Stand-by-modus  3,7 W

Automatic modus max.  max. 60 W

Veiligheidsgraad  IP 20

Temperatuurbereik  0–40 °C

Low-Energy-modus
(laag-energiebedrijf)  

●

Full-Energy-Modus   ○
Fabricage conform
ISO 9001:2000  

●

Technische eigenschappen  Uitvoering
van de aandrijving 1 2 3

Drukknop ●
Draadloze schakelaar en/of handzender ●
AutoSwitch ●
Bewegingsmelder ●
Externe Programmaschakelaar ●
Veiligheidssensoren ●

Aansluitmogelijkheden / toebehoor



DORMA draaideuraandrij-
vingen maken het mogelijk 
om elke draaideur moeite-
loos te openen.
Een omvangrijk aanbod van 
de meest uiteenlopende 
aandrijvingen maakt ge-
bruiksvriendelijke en toepas-
singsgeschikte automatise-

ring van alle soorten 
draaideuren mogelijk. Zowel 
brandveilige, hoogfrequent 
als privé gebruikte deuren 
laten zich comfortabel, een-
voudig en snel met een 
draaideuraandrijving uitrus-
ten. De technisch beproefde 
en krachtige aandrijvingen 

garanderen een storingsvrije 
en lange levensduur en vor-
men zo een uiterst geschikt 
en betrouwbaar component 
voor de veiligheid van het 
gebouw.
Het omvangrijke programma
toebehoren biedt voor elke 
denkbare situatie een

gepaste oplossing.
Alle DORMA draaideuraan-
drijvingen kunnen uitgebreid 
worden met sensoren die 
beantwoorden aan de norm 
DIN 18650.

Kracht comfortabel inzetten.
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DORMA PORTEO

Automatische deuren zijn op 
veel plaatsen in ons dagelijks 
leven niet meer weg te den-
ken. Ze bieden heel wat com-
fort en verhogen de veiligheid 
van het gebouw. De DORMA 
systeemoplossingen voor  
automatische draaideuren 
bundelen vele voordelen die 
beantwoorden aan de wensen 
van de klant.  
 
De PORTEO is een aanbeve-
ling zowel voor particulier ge-
bruik als voor de lichte utili-
teitsbouw.  
 

Bij de installatie van een  
automatische deur houdt 
men rekening met de indivi-
duele vereisten zoals het 
type, de structuur, functies 
en vormgeving ten opzichte 
van de respectievelijke omge-
ving. 
 

Toepassingen

 
Maximale deurbreedte

Maximaal deurgewicht

De PORTEO, de comfortabele 
aandrijving van DORMA, opent en 
sluit binnendeuren moeiteloos, 
automatisch, stil en betrouwbaar. 
Voor iedereen is dit een ideale 
vergemakkelijking van het dage-
lijks leven. Wat overtuigt is zijn 
compacte en elegante uitstraling 
en een hoogwaardige DORMA 
techniek. De montage en bedie-
ning van de PORTEO is uiterst 
eenvoudig en hij is, dankzij 
diverse functieprogramma's en 
instelbare parameters, flexibel 
naar persoonlijke wensen in te 
stellen. 

Aandrijving met een gewicht van 
slechts 3.2 kg, geschikt voor 
zowel kozijn- als deurbladmon-
tage.  
Niet geschikt voor brand- en rook-
werende deuren. 
 
 
Toepassingen op binnendeuren. 
 
 

 
 
 
100 kg

Barrièrevrije toegang.

Draaideuraandrijvingen PORTEO 17

Draaideuraandrijving  
DORMA PORTEO

1.100 mm



Configuraties op maat voor  
uiteenlopende deursituaties.

Een individueel ontworpen 
prestatiepakket voor  
praktisch elke situatie.
Moderne projecten vragen
ook inzake veiligheid en
toegangscomfort om oplos-
singen die nagenoeg aan alle
gestelde eisen beantwoor-
den. DORMA biedt ook hier
uitkomst met doordachte
systemen: de nieuwe genera-
tie draaideuraandrijvingen  
ED 100 en ED 250.
Het concept bestaat uit twee
aandrijvingen die alleen qua
vermogen verschillen. Alle
overige componenten, zoals
de besturing, de bekleding
en de voedingseenheid, zijn
identiek. Door het toevoegen 
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van steekmodules zijn bijko-
mende functies activeerbaar
en is uitbreiding van het  
basisapparaat naar een  
highend-apparaat mogelijk.
Zo ontstaan op maat  
gesneden configuraties die 
naadloos op de specifieke  
deursituatie zijn afgestemd. 
De modules kunnen deels 
ook naderhand ingebouwd 
worden om zo een bestaand  
systeem aan veranderde  
eisen aan te passen.

1. Aandrijving
Al naar gelang de parame-
ters van de deur kiest u een 
van de volgende aandrijfsys-
temen:

●  ED 100  
EN 2–4 voor deurbreedtes 
van 700–1.100 mm en  
een deurgewicht van 

 maximaal 100 kg. 

 of:
●  ED 250 

EN 4–6 voor deurbreedtes 
van 700–1.600 mm en 
een deurgewicht van 

 maximaal 250 kg.

De bekleding van de auto-
maat wordt separaat verpakt 
en is individueel te bestel-
len. Voor kabelinstallatie op 
2-vleugelige deuren is een
speciale montageplaat met 
kabelkanalen leverbaar.

2. Upgrade Cards
Door het toevoegen van
steekmodules zijn bijkomen-
de functies activeerbaar
en is uitbreiding van het
basisapparaat naar een  
highend-apparaat mogelijk.
●  Upgrade Card Full Energy 

Maximale kracht voor  
snelwerkende deurfuncties.

●  Upgrade Card Brandschutz 
Meer veiligheid bij brand.

●  Upgrade Card Professional 
Tweevleugelige deuren 
apart of samen openen. 
Verlenging van de beschik-
bare openhoudtijd.

●  Upgrade Card DCW  
Centraal gestuurde  
toegangscontrole.

Draaideuraandrijving ED 100



Technische eigenschappen DORMA ED 100 DORMA ED 250
Vermogensopname 120 Watt 240 Watt

Sluitkracht  EN 2–4 traploos instelbaar EN 4–6 traploos instelbaar

Max. deurgewicht tot 225 mm terugligging  100 kg 250 kg

Deurbreedte 1-vleugelig  700–1.100 mm 700–1.600 mm (brandw. 1.400 mm)

Deurbreedte 2-vleugelig  1.450–2.200 mm 1.450–3.200 mm

Openingssnelheid max. 45°/seconde max. 60°/seconde

Sluitsnelheid max. 45°/seconde max. 60°/seconde

Asverlenging 30 mm 30/60/90 mm

Terugligging glijarm +/– 30 mm +/– 30 mm

Terugligging standaard arm  0–225 mm 0–225 mm

Windlastregeling tot 150 N tot 150 N

Geschikt voor gebruik in vlucht- en reddingswegen

Draaideuraandrijvingen ED 100/ED 250 19

Toegangscontrole met  
toetsentableau.

Deuren moeiteloos openen met 
de DORMA handzender

Draaideuraandrijving ED 250



De perfecte aanvulling:
de DORMA systeemaccessoires.
Met zijn omvangrijke aanbod
aan accessoires biedt DORMA 
optimaal afgestemde oplos- 
singen voor alle varianten auto-
matische deursystemen.
Het complete gamma elektroni-
sche programmaschakelaars 
kan aan alle functionele wensen 
die aan automatische deuren 
gesteld worden voldoen. Ze zijn 
compatibel wat betreft afme- 
tingen, vorm, materiaal en kleur 
met het designsysteem 55.
Robuuste, mechanische pro-
grammaschakelaars in metaal-
uitvoering voor zwaar belaste 
toepassingen complementeren 
de reeks.
De beveiliging tegen onbevoeg-
de bediening gebeurt elektro-
nisch via codering of sleutel.
Met het gamma DORMA druk-

knoppen en schakelaars kunnen 
alle automatische deursystemen 
eenvoudig bediend worden. Zij 
overtuigen door een breed spec-
trum aan toepassingen, zoals 
bijvoorbeeld sleutel-, vlak-, 
voet- en elleboogtoetsen, res-
pectievelijk - schakelaars, in 
nieuw rvs-design, in metaal of 
kunststof, als elektrische of 
pneumatische varianten, of met 
afstandsbediening.
Met de modernste DORMA  
sensoren worden automatische 
deurinstallaties comfortabel en 
veilig bediend. Actieve en pas-
sieve infraroodsensoren maken 
de betrouwbare beveiliging  
mogelijk van de deurinstallatie 
door een precieze registratie 
van personen en voorwerpen.
Het automatisch openen van 

automatische deuren is mogelijk 
door de DORMA radars in de 
uitvoeringen standaard en rich-
tingherkennend voor een  
optimaal gecontroleerd openen 
en sluiten alsook zelfcontrole-
rend voor gebruik in vlucht-  
en reddingswegen.

20



21

1. Programmaschakelaar

▪ Programmaschakelaar voor de keuze van de functies van
 automatische deuren (uit, automatisch, uitgang, gedeelte-  
 lijk open, open)
▪ Elektronische programmaschakelaar in het Design  
 Systeem 55 voor de hoogste esthetische eisen
▪ Het Systeem 55 maakt het mogelijk om de meest uiteenlo- 
 pende DORMA bedieningselementen montagevriendelijk
 en perfect afgestemd qua basismaat, vorm, materiaal- en
 kleurgebruik in de architectuur van het gebouw te inte-  
 greren; materiaalvarianten voor kozijnen uit gepolijst staal,
 gestraald zijdemat rvs, aluminium en messing tot
 glas, ebbenhout of terracotta
▪ Ook afsluitbaar met sleutel of elektronisch d.m.v. een code
▪ Voor interne of externe installatie, of in- of opbouw

2. Drukknoppen en schakelaars

▪ Voor het openen en sluiten van automatische deuren
▪ Elektrisch, pneumatisch of via afstandsbediening
▪ Via sleutel of manuele schakelaar
▪ Voor een groot aantal inbouwsituaties: inbouw, opbouw of
 in het kader

3. Sensoren

▪ Voor het beveiligen en automatisch openen en sluiten van
 automatische deuren
▪ Actief en passief infrarood. Dient voor de beveiliging van
 automatische deuren door veilige registratie van personen
 of voorwerpen in beweging
▪ Radar – effectieve registratie van bewegende personen of
 voorwerpen voor het openen van automatische deuren
▪ Radars in de uitvoeringen
 – standaard
 – richtingherkennend
 – zelfcontrolerend voor gebruik
  bij vlucht- en reddingswegen

4. Diverse

▪ Elektrische sluitplaten voor standaard-, veiligheids- en
 brandveiligheidstoepassingen
▪ Transformatoren
▪ Kabelovergangen
▪ Reed-deurcontacten
▪ Rookalarmen

Drukknoppen en sleutelschakelaar

EPS-S voor schuif-
deuraandrijvingen

EPS-D voor draai- 
deuraandrijvingen

Mechanische programma-
schakelaar voor automati-
sche schuifdeuren 

Type Eagle

Infrarood sensorlijst IRS-2

Rookmeldcentrale RMZ-2

Rookmelder RM
Elektrische  
sluitplaten

Systeemaccessoires



Een onderhouds- en of servicecontract 
van DORMA levert een aantal prakti-
sche voordelen op. Een onderhoudscon-
tract verzekert u van periodiek onder-
houd aan uw DORMA producten. 
Binnen het servicecontract valt naast 
het periodiek onderhoud ook het ophef-
fen van storingen. Met een onderhoud 
of servicecontract kunt u bij eventuele 
calamiteiten aantonen dat u er alles 
aan heeft gedaan om het DORMA pro-
duct in optimale staat te behouden. 
Met name voor DORMA producten die 
gebruikt worden in vluchtwegen is dat 
uitermate belangrijk.  
 
DORMA Service is 24 uur per dag,  
7 dagen in de week telefonisch bereik-
baar. Als een van de grootste organisa-

ties in de markt hebben wij maar één 
doel: wij willen de klant blijven verdie-
nen.  
 
Scherpe controle, professionele service 
 
Bij calamiteiten is DORMA snel ter 
plaatse. In de meeste gevallen wordt u 
door dezelfde servicemonteur bezocht, 
die volledig vertrouwd is met de situa-
tie. Daarnaast zijn onze servicevoer-
tuigen uitgerust met een uitgebreide  
onderdelenvoorraad waardoor wij de 
meeste storingen onmiddellijk kunnen 
verhelpen. Onze monteurs worden 
voortdurend geschoold en zijn VCA    
gecertificeerd. Dat schept een solide 
vertrouwensbasis.  
 

Service op alle producten 
 
+ DORMA biedt service zowel op het 
gebied van deurdrangers, vloerveren, 
automatische schuif- en draaideuren als 
op het gebied van vluchtwegtechniek & 
toegangscontrole.  

+ Door onze grote technologische ken-
nis zijn wij ook in staat onderhoud aan 
producten van andere fabrikanten uit te 
voeren. 
 
DORMA is wereldwijd de betrouwbare 
partner voor premium oplossingen & 
service die de toegankelijkheid van 
gebouwen verbeteren.   
 

DORMA Service 
Snel, efficiënt en betrouwbaar.
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MATRIX XS  
Wie mag waar naar binnen ?

Met de gratis MATRIX XS software beheert u snel en een-
voudig de toegang tot bepaalde deuren in een gebouw. 
De software is geschikt voor toegangscontrole op maximaal 
100 deuren en 350 gebruikers.

 
MATRIX XS Plus   
Wie mag waar en wanneer naar binnen?

Uitbreiding naar MATRIX XS Plus biedt u de mogelijkheid  
tot het beheer van de toegangsrechten van maximaal 750  
personen tot maximaal 1.000 deuren. Eveneens biedt de 
software de mogelijkheid om de toegangsrechten te koppe-
len aan tijdszones, waardoor de toegang beperkt wordt tot 
bepaalde tijdstippen. Tevens kan men de gebruikers en de 
deuren groeperen, waardoor het beheer van de toegangs-
rechten overzichtelijker wordt. 

 

Enkele belangrijke kenmerken:

•	Gebruiksvriendelijke, meertalige software
•	Eenvoudige installatie, de bestaande mechanische cilinder 

wordt eenvoudig vervangen door de elektronische DORMA 
XS-cilinder

•	Geschikt voor allerlei deurtypes:
 - Aanslagdeuren met het DORMA XS-beslag of XS-cilinder
 - Automatische deuren met de DORMA XS-wandlezer
•	Software is steeds uit te breiden

DORMA MATRIX XS en MATRIX XS Plus 
Elektronische toegangscontrole voor een eenvoudig beheer van uw toegangsdeuren.

DORMA XS-cilinder DORMA XS-beslag DORMA XS-wandlezer
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DORMA Nederland B.V.
Dalwagen 45 
6669 CB  Dodewaard
Tel 0488-418100
Fax 0488-418190
info@dorma.nl
www.dorma.nl


